
	 Po	 dokončení	 sportovního	 areálu	
hřiště	 u	 ZŠ	 Val.Polanka	 se	 změnila	
organizace	 pronájmu	 a	 údržby	 	 nejen		
hřišť	tohoto	areálu,	ale	také	tělocvičny.	
	 Kompletní	 péči	 o	 provoz,	 údržbu	 a	
pronájem	těchto	sportovních	zařízení	a	
staveb	bude	od	nového	roku	zajišťovat		
vedení	ZŠ.	
	 Tuto	 službu	 bude	 zajišťovat	
prostřednictvím	svého	správce.	Zájemci	
o	 další	 pronájem	 tělocvičny	po	novém	
roce	 -	 hlaste	 se	 v	 kanceláři	 ZŠ,	 kde	
Vám	budou	podány	rovněž	upřesňující	
informace.
	 Vedení	školy	stanovilo	pro	pronájem	
sportovního	 areálu	 veřejnosti	 ceny,	
které	 jsou	 uvedeny	 ve	 vedlejší	 ta-	
bulce.	 Tam	 jsou	 rovněž	 uvedeny	 ceny	
za	 pronájem	 tělocvičny,	 cena	 je	mírně	

vyšší	 z	 důvodu	 zvyšujících	 se	 cen	 za	
el.energii	a	teplo.
	 Sportoviště	bude	přes	zimu	v	provo-
zu	 podle	 počasí.	 Bude-li	 mrznout,	
pokusíme	se	zajistit	po	dohodě	s	míst-
ním	 SDH	 nastříkat	 asfaltové	 hřiště	 a	
vytvořit	tak	podmínky	pro	kvalitní	bru-
slení	 nejen	 pro	 naše	 žáky,	 ale	 i	 pro	
zájemce	 z	 veřejnosti.	 Provoz	 tohoto	
hřiště	 bude	 upřesněn	 až	 podle	 aktuál-
ních	podmínek.	

	 Zimní	 provoz	 tělocvičny	 je	 již	 nas.	
mlouván	 a	 bude	 i	 pod	 správcovstvím	
ZŠ	Val.	Polanka	dále	dodržován.
	 Pro	 pronájem	 výše	 uvedených	
sportovišť	platí,	že	přednostně	se	vykryjí	
vždy	 požadavky	 školy	 pro	 výuku	 dětí	
a	 školní	 sportovní	 aktivity	 a	 teprve	
následně	je	možný	pronájem	veřejnosti.
S pozdravem " Sportu zdar"!  se na 
další spolupráci těší R. Řezníčková, 
zástupce ředitele ZŠ

Čvrtletník pro občany Valašské Polanky

Vydává OÚ Valašská Polanka          Číslo 49 vyšlo v úterý 11. prosince 2007

Polanka	má	konečně	nový	moderní	sportovní	areál

Silvestr	opět	ozáří	půlnoční	ohňostroj Pozvánka  
na koncert

Pěvecký sbor POLANKA 
si můžete v nejbližší době 
poslechnout na tradičním 
svatoštěpánském koncertě 
26.12.2007 v  Evangelickém ko-
stele Dolního sboru ve Vsetíně. 
Jste všichni srdečně vítáni.

	 Již	v	minulých	letech	se	osvědčilo,	že	
místo	toho,	aby	si	každý	nakupoval	rache-
jtle	 a	 petardy	 sám	 a	 pak	 je	 se	 zdravot-
ním	 rizikem	 doma	
odpaloval,	 je	 lepší	
finančně	 přispět	
na	 ohňostroj,	 který	
odpálíme	společně.		 Na	 tuto	 akci	
bude	 i	 	 letos	 vybírat	 paní	 Černotíková	

na	OÚ	Val.Polanka.	Proto	kdo	má	zájem	
poskytnout	příspěvek	na	 tento	společný	
ohňostroj,	 ať	 tak	 učiní	 co	 nejdříve	 !!		

Ohňostroj	 bude	
odpálen	již	tradičně	
v	 0,30	 hod.,	 to	
je	 půl	 hodiny	 po	

půlnoci	na	Nový	rok	na	parkovišti	před		
KD!!!

Oslavy prvních minut roku 2008! 
Třicet min po půlnoci před KD. 

Kolik se bude platit za vstup na sportoviště?
Sportovní areál
1/ Hřiště pro házenou a fotbal:  60 Kč/hod. Při osvětlení hřiště: + 30 Kč/hod.
2/ Hřiště pro tenis a volejbal:    60 Kč/hod. Při osvětlení hřiště: + 20 Kč/hod
3/ Hřiště pro Inline jockey:   60 Kč/hod. Při osvětlení hřiště: + 20 Kč/hod.
Tělocvična
V zimním období od 1.listopadu do 30.dubna:    200,- Kč/hod.
V letním období od 1.května do 31.října:   150,- Kč/hod

Důchodcům letos přijela popřát zdraví výprava až z Dálného východu. Více informací uvnitř zpravodaje

Zpravodaj
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Upozornění:	buďte
důkladní	při

zajišťování	pohřbů
	 Obracím	 se	 na	 všechny	 vás,	
kdo	 pro	 své	 blízké	 zemřelé	 budete	
zajišťovat		pohřeb.
	 Prosím,	 abyste	 termín	
smutečního	 obřadu	 předem	 	 důkladně	
projednali	se	všemi,	kdo	zajišťují	služby	
s	ním	spojené.	
	 V	případě	pohřbu	do	země	se	
jedná	 hlavně	 o	 okolnost,	 kdy	 naši	 dva	
hrobníci	 musí	 tuto	 práci	 skloubit	 se	
svým	stálým	zaměstnáním,	a	to	bohužel	
není	 vždy	 zcela	 jednoduché	 (zejména	
má-li	být	pohřeb	v	krátkém	termínu	od	
úmrtí).	
	 Věřím,	že	všichni	chápete	tuto	
situaci	a	vždy	dojde	k	všestranně	vyho-
vující	dohodě.		

místostarosta

NaRoZeNiNy oslavili 
60 let
Jan	Žák		 	 čp.306
Lydie	Mikušová		 čp.318
70 let 
František	Mikušek	 čp.272
Ladislav	Juřica	 	 čp.299
75 let
Ludvík	Zelík	 	 čp.257
80 let
Anna	Daňková	 	 čp.86
Mária	Zmarzláková	 čp.341
86 let
Antonín	Zikmund	 čp.231
Noví oBčáNCi
Zuzana	Cedidlová	 čp.327
Jan	Mareček		 	 čp.	226
sňatky
Radka	Zigmundová		 čp.42
Lucie	Daňková	 	 čp.121
ZemŘeli
Martin	Horný	 	 čp.129	 	
ve	věku		29	let
Antonín	Kolínek	 čp.46	 		
ve	věku			74	let
Antonín	Daněk	 	 čp.85	 		
ve	věku			83	let
Ludmila	Filgasová,		 čp.201	
ve	věku	83	let.
	 Připravila	Věra	Sláčíková

S p o l e č e n s k á	
k r on i k a		 Podle	 zákona	 o	 informačních	 sys-

témech	 veřejné	 správy	 mají	 všechny	
matriční	úřady,	tedy	i	matrika	na	našem	
OÚ,	 povinnost	 vydávat	 ověřené	 výs-
tupy	 z	 informačních	 systémů	 veřejné	
správy.	
	 Nově	 vybudovaná	 síť	 pracovišť	
poskytování	 těchto	 informací	 nese	
název	Czech PoiNt.
Czech	POINT	poskytuje	ověřené	výpisy	
z	těchto	tří	centrálních	registrů:
· z katastru nemovitostí 
· z obchodního rejstříku 
· ze živnostenského rejstříku 
	 Na	 základě	 identifikačního	 čísla		
organizace	pro	obchodní	a	živnostenský	
rejstřík,	a	na	základě	uvedení	katastrál-
ního	území	a	čísla	listu	vlastnictví,	bude	
moci	 pracoviště	 CZECH	 POINT	 pos-	
kytnout	ověřený	výpis.	
	 Dle	 možností	 může	 být	 veřejnosti	
poskytnuta	rozšířená	služba	vyhledávání	
požadovaného	 výstupu	 i	 podle	 dalších	
kritérií.	
	 Do	 budoucna	 se	 rozsah	 posky-
tovaných	 služeb	 rozšíří	 i	 o	 výpisy	 z	
Trestního	rejstříku.

Postup vydání 
ověřeného výpisu

	 Předtím	 než	 půjdete	 na	 CZECH	
POINT,	 musíte	 znát	 základní	 údaje	

o	 subjektu,	 ke	 kterému	 chcete	 získat	
ověřený	výstup.	Tato	služba	není	určená	
k	nahlížení	do	registrů,	ale	pouze	k	vys-
tavení	ověřeného	výstupu	z	příslušného	
registru.	Tento	ověřený	výstup	se	stává	
veřejnou	listinou.
	 Úředník	 zadá	požadavky	na	vyhoto-	
vení	výpisu.	Před	jeho	zhotovením	bu-
dete	 seznámeni	 s	 počtem	 stran	 výpisu	
a	 jeho	cenou.	Po	zaplacení	bude	výpis	
vydán.	 Součástí	 výpisu	 je	 "ověřovací	
doložka",	 která	 z	 něho	 činí	 veřejnou	
listinu.	Za	ověřovací	doložku	se	neplatí.	
Platba	probíhá	v	hotovosti	na	pokladně	
MěÚ.

Budoucnost služeb 
Czech PoiNt

	 Občané	 na	 Czech	 POINTech	 v	 bu-
doucnu	 získají	 veškeré	 údaje,	 opisy	 a	
výpisy,	které	jsou	vedeny	v	centrálních	
veřejných	evidencích	a	registrech	o	je-
jich	osobě,	majetku	a	právech.	
	 Czech	 POINTy	 by	 také	 měly	
umožňovat	 úředně	 ověřit	 dokumenty,	
listiny	 a	 podpisy	 a	 převést	 dokumenty	
do	 elektronické	 formy,	 učinit	 jakáko-
liv	 podání	 k	 úřadům	 veřejné	 správy	
a	 získat	 informace	 o	 průběhu	 řízení.	
Služby	 CZECH	 POINTŮ	 budou	moci	
využívat	i	firmy.
	 	 	 	 						starosta

Brzy	začne	fungovat	CZECH	POINT

MUDr.	Stuchlík	končí,	gynekologie	ne
	 Po	čtyřiceti	letech	uzavírá	v	naší	
obci	 	 svou	 ordinaci	 odborného	 gyne-
kologa	pan	MUDr.	Jan	Stuchlík.	V	lednu	
nastupuje	do	penze.
	 Panu	 Stuchlíkovi	 velmi	 děkuji	
za	 jeho	 obětavost	 a	
dobrou	práci		v	jeho	
oboru	a	přeji	mu	ne-
jen	 jménem	 svým,	
ale	 také	 jménem	
Zastupitelstva	 obce	
Valašská	Polanka	i	jménem	našich	občanů	
a	pacientek	vše	dobré,	a	aby	si	penze	užil	
při	dobrém	zdraví.
	 Od	 nového	 roku	 bude	 zdra-
votní	 péči	 v	 našem	 obvodním	 zdravot-
ním	středisku	provozovat	vsetínská	firma	
GYNEKO	s.r.o.,	 se	kterou	 již	naše	obec	
uzavřela	 nájemní	 smlouvu	 na	 užívání	
nebytových	prostor,	 ve	 kterých	 se	 gyne-
kologie	nachází.		 	 	
Jedná	 se	 o	 firmu,	 jejíž	 jméno	 zná	 již	
mnoho	 žen	 celého	 vsetínského	 okresu.	

Pro	pacientky,	které	mají	své	karty	v	ordi-
naci	obvodního	zdravotního	střediska	Val.
Polanka	 	 se,	mimo	výměny	ordinujícího	
lékaře,	nic	nemění	a	mohou	zde	i	nadále	
těchto	 zdravotnických	 služeb	 využívat.	

GYNEKO,	 spol	
s	 r.o.	 disponuje	
rovněž	 přenosným	
ultrazvukem,	který	
tak	 bude	 k	 dispo-
zici	 rovněž	 	 pa-

cientkám	registrovaným	v	této	ordinaci.	
	 Pokud	 bude	 nutné	 vyhledat	
zdravotnickou	 péči	 mimo	 níže	 uvedené	
ordinační	 hodiny,	 pak	 je	 možné	 využít	
sídla	 firmy	 GYNEKO,	 spol.	 s	 r.o.,	
Smetanova	954,	Vsetín.	Zde	je	ordinující	
lékař	gynekolog		k	dispozici	pro	své	pa-
cientky	každý	pracovní	den.	
Novým	 ordinujícím	 lékařem	 gynekolo-
gem	bude	pan	MUDr.Malík	Tomáš,	které-
mu	 přeji	 mnoho	 zdaru	 při	 výkonu	 jeho	
povolání.		 	 						starosta 

ordinační hodiny gynekologie v Polance
Od	1.1.2008	každé	pondělí	
od		13,00	hod.	do	16,00	hod.	

Tel.:	571 415 089-90



1/	Byla	dokončena	stavba	"Sportovního	
areálu	 u	 Základní	 školy	 Valašská	
Polanka",	 která	 byla	 provedena	 nák-
ladem	 10.400	 tis.Kč.	 Sportovní	 areál	
byl	předán	do	užívání	vedení	ZŠ.
2/ Bylo zajištěno a vydáno územní 
rozhodnutí pro stavbu: " Přístavba 
a nástavba objektu čp.378 včetně 
změny užívání tohoto objektu na 
zdravotní středisko, včetně přilehlého 
parkoviště pro zdravotní středisko". 
3/	Byla	provedena	oprava	účelové	komu-
nikace	 mezi	 Val.Polankou	 a	 Lužnou,	
kterou	zajišťovala	Lužná	a	naše	obec	na	
opravu	přispěla	částkou	10	tis.Kč
4/ Byly zorganizovány veřejné soutěže 
na zhotovení  projektových doku-
mentací na následující připravované 
stavby :
-	 Stavební	 úpravy	 a	 modernizace	 KD	
čp.300	 ve	 Val.Polance	 na	 Kongresové	
centrum	Hornolidečska"
-	Autobusové	zastávky	Veřečné	
-	 Výstavba	 lávek	 pro	 pěší	 přes	 potok	
Senici	a	potok	Veřečný
-	 Prodloužení	 vodovodu	 do	 stavebních	
obvodů		Suláčov	a	do	místní	části	obce	

Veřečné,	včetně	prodloužení	a	výstavby	
dešťové	 kanalizace	 do	 stavebních	
obvodů	Suláčov	a	Podevsí	II
-	 Výstavba	 kolumbária,	 včetně	
příslušenství,	na	místním	hřbitově	
-	 Oprava	 a	 stavba	 komu-
nikace	 zpřístupňující	 lokalitu	 na	
pasekách	 "Parhůn",	 která	 zprůjezdí	
Hornolidečskou	 magistrálu	 v	 katastru	
obce
-	 Provedení	 opravy	 místních	 komu-
nikací	ve	Veřečném
5/ Byly zorganizovány výzvy na 
veřejnou soutěž na zhotovení  dodávek  
na následující připravované stavby :
-	Oprava	místní	komunikace	-	Veřečné,	
Zádělské	údolí
-	Provedení	nového	dopravního	značení	
místních	komunikací	v	Polance
-	 Statické	 zajištění	 budovy	 dílen	 v	
čp.165	(	bývalá	traktorka	)	
-	 Prostřednictvím	 SOH	 bylo	 zajištěno	
a	 vyhodnoceno	 výběrové	 řízení	 na	
poskytovatele	služby	-	likvidace	odpadů	
na	 území	 nejen	 naší	 obce,	 ale	 celého	
Hornolidečska.
6/ Bylo provedeno zatrubnění příkopu 

a položení silničních panelů při 
odbočce do  místní části obce veřečné 
s cílem alespoň provizorně vytvořit 
bezpečnější příchod  k autobusovým 
zastávkám.
7/		Byla	dokončena	I.etapa	opravy	míst-
ní	 komunikace	 v	 místní	 části	 Veřečné	
na	parhůnských	pasekách,	včetně	vyjed-
nání	 majetkoprávní	 smlouvy	 darovací	
na	 	 pozemky	 potřebné	 	 pro	 výstavbu	
příjezdové	 komunikace	 k	 chalupám	
manželů	Mikuškových,	Skřivánkových,		
Himlarových,	Fojtových	a	p.Srby.
8/  Byl pořízen prováděcí pro-
jekt, včetně rozpočtu a ohlášení 
udržovacích prací stavebnímu úřadu 
ve vsetíně na opravu místních komu-
nikací ve veřečném. 
9/	 Byl	 dokončen	 a	 odevzdán	 projekt	
pro	 územní	 rozhodnutí,	 který	 zakreslil	
všechny	změny	tras	požadované	občany	
při	 vyřizování	 vstupů	 na	 pozemky	 pro	
realizaci	 projektu	 Čistá	 řeka	 Bečva	
II.etapa.	S	touto	projektovou	dokumen-
tací	bylo	zahájeno	jednání	se	stavebním	
úřadem	 o	 změně	 územního	 rozhodnutí	
na	tuto	stavbu.

Zpráva	o	činnosti		vedení	obce	za	uplynulé	období	:
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Přijďte se podívat na Živý Betlém
Jistě si mnoho z vás vzpomíná na nádhernou atmosféru, kterou 

vytvořili při loňském setkání u jesliček nejenom účinkující, ale i všichni 
přítomní  lidé místní i přespolní.  Byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo 

i letos. A tak vás všechny zveme na  Živý Betlém  2007, který 
se uskuteční v neděli 23.12.2007 v odpoledních hodinách. 

Podrobnosti budou oznámeny na plakátech. 

	 S	 nadcházejícím	 zimním	 obdobím	
se	obracíme	na	vás	 -	 řidiče	a	majitele	
motorových	vozidel.	
	 Pro	kvalitní	odhrnutí	sněhu	z	místních	
komunikací	 je	 potřeba,	 aby	 technika	
měla	 	 dostatek	 prostoru	 nejenom	 	 pro	
samotný	 průjezd,	 ale	 i	 pro	 dostatečné	
odhození	sněhu	mimo	vozovku.	
	 Protože	v		minulosti	se	již	několikrát	
stalo,	 že	 byly	 některé	 komunikace	
odstavenými	 vozidly	 zneprůjezdněny,		

prosíme	vás,	 abyste	 si	 tuto	 skutečnost	
uvědomili	 a	 v	 době	 většího	 spadu	
sněhu	 své	 automobily	 neparkovali	 na	
místních	komunikacích.	
	 Připomínáme,	 že	 zimní	 údržba	 se	
provádí	 mimo	 jiné	 i	 pro	 zajištění	 do-
pravní	obslužnosti	-	vozidla	záchranné	
služby,	hasičů,	odvozu	domovního	od-
padu	či	zásobování.
	 Dále	 bychom	 chtěli	 připomenout	
(třebaže	se	tak	ve	většině	případů	děje)	

zákonnou	 povinnost	 majitelů	 nemo-
vitostí	přilehlých	k	místní	komunikaci	
(chodníku)	provádět	na	této	pěší	komu-
nikaci	úklid	sněhu.	
	 Obec	bude	s	tímto	úklidem	pomáhat	
pouze	 v	 době	 abnormálního	množství	
sněhu.Věříme,	 že	 spolupráce	 	 na	
zimní	 údržbě	 	 v	 obci	 bude	 dobrá	 a	
také,	 že	 nás	 zima	 nepřekvapí	 přívaly	
sněhu	 jako	 v	 nedávných	 letech.										
místostarosta

Silvestrovský výšlap
Zveme všechny spoluobčany na 
další - silvestrovský - výšlap k 
vysílači. Sraz bude ve 13.00 hod-
in na parkovišti u školy. Dobrou 
náladu a dobrou slivovici sebou.

Sportovní komise při OÚ 

Pozor	na	zcela	zbytečné	komplikace	při	zimní	údržbě	silnic

NOvOrOčNí PřáNí
Děkujeme všem za společnou práci v uplynulém roce a přejeme 
všem občanům krásné vánoce, mnoho štěstí, zdraví, osobních 

a  pracovních úspěchů v roce 2008. Zastupitelstvo obce 



	 Místostarosta	 Vsetín	 Jaromír	
Kudlík	předložil	na	začátku	října	kon-
trolní	zprávu	o	stavu	přípravy	projek-
tu	ČIstá	Bečva.	Ta	se	 týká	 i	Valašské	
Polanky.	
	
	 Přednesl	 informaci	 o	 tom,	
že	 je	 připraveno	 výběrové	 řízení	 na	
zpracovatele	 všech	 stupňů	 projek-
tové	 dokumentace,	 probíhají	 jednání	
s	Agenturou	ochrany	přírody	a	CHKO	
z	 hlediska	 vlivu	 stavby	 na	 životní	
prostředí.
	
	 Snažíme	se	prokázat	umístění	
staveb	 v	CHKO,	NATURA,	 případně	
ptačí	oblasti	s	vyloučením	vlivu	na	ty-
to	chráněné	prvky.	Tímto	se	výrazněji	
zvýší	 šance	 na	 schválení	 celého	 pro-
jektu.	

	 Stále	se	však	čeká	na	odpovída-
jící	 výzvu	 Ministerstva	 životního	
prostředí	 k	 předkládání	 žádostí.	 Od	
termínu	výzvy,	který	nemůžeme	nijak	
ovlivnit,	 je	 již	 připraven	 celý	 další	
postup	činností.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Harmonogram	 zpraco-	
vání	 žádosti	 o	 grant	 se	 odvíjí	 od	 ter-
mínu	 výzvy	 o	 zahájení	 předkládání	
žádosti	 	 Zprostředkujícím	 subjektem	
(MŽP	ČR)	a	následně	 	 termínů	admi-	
nistrace	 žádosti	 na	 krajské	 pracovní	
skupině,	Radě	OP	ŽP,	řídícího	výboru	
a	Evropské	komise	(EK).	Stále	se	tedy	
očekává	vypsání		výzvy		k	předkládání	

žádostí	 o	 grant	 z	 evropských	 struk-
turálních	fondů.	
	 Vinou	 špatné	 politické		
situace	 ve	 vládě	 i	 v	 parlamentu	 se	
proces	 schválení	 grantových	 schémat	
Bruselem	 opozdil.Ještě	 i	 v	 současné	
době	není	vše	schváleno	tak,	aby	moh-
lo	být	možné	o	tolik	očekávané	dotace	
žádat.	 Proto	 se	 stále	 musí	 realizace	
předpokládaných	 projektů	 oddalovat	
s	vědomím,	že	stále	není	100%	jistota	
v	 tom,	 že	 se	 celý	 projekt	 realizovat	
bude.	

 Na dotaci nikdy není právní 
nárok a pokud není podepsána 
schvalovací smlouva na projekt 
zajišťující financování takovýchto 
projektů, není nikdy nic jisté. 

	 K	 výše	 uvedené	 zprávě	 Ing.	
Kudlíka	uvádím	ještě	další	informace,	
které	jsem	se	dozvěděl	na	jednání	Rady	
sdružení	Mikroregionu	Vsetínsko	dne	
19.	11.	2007:

	 Připraveni	 realizovat	 projekt	
ČŘB	 II.	 etapa	 být	 musíme.	 Proto	
stále	pokračujeme	tím,	že	se	upřesňuje	
trasa	 kanálů,	 dle	 vyjádření	 vlastníků	
pozemků	 a	 na	 základě	 toho	 se	 musí	
provést	změna	již	vydaného	územního	
rozhodnutí	na	tuto	stavbu	nejen	v	naší	
obci.	

	 Dále	musíme	připravit	vlastní	
finanční	 zdroje	 	 na	 	 pokrytí	 nákladů	

spojených	s	přípravou	prováděcí	pro-
jektové	 dokumentace,	 stavebního	 po-
volení,	tendrové	dokumentace,	průběh	
výběrových	řízení	a	podobně.	
	 Propočet	vlastních	finančních	
potřeb	obce	Val.	Polanka	jen	na	přípravu	
projektu,	dle	předpokládaného	objemu	
prací	podle		metodiky	UNIKA,	činí	2	
400.000,-	Kč.	Tyto	peníze	by	měly	být	
během	 let	 2008	 až	 2009	 zaslány	naší	
obcí	 formou	 investičního	 příspěvku	
Mikroregionu	 Vsetínsko	 na	 úhradu	
našeho	podílu	v	celkové	přípravě	pro-
jektu.	

	 Tato	 částka	 bude	 upřesněna	
jednotlivými	 výběrovými	 řízeními,	
ale	při	současných	cenách	projekčních	
prací	 o	 mnoho	 sníženy	 nebudou.	
Přesto	 se	 jedná	 o	 velmi	 velký	 ob-
jem	 finančních	 prostředků	 téměř	 na	
hranicích	 možností	 naší	 obce.	 Aby	
bylo	 možné	 tuto	 finanční	 částku	 za-
jistit	 a	 nezastavit	 ostatní	 přípravu	 a	
realizaci	 plánovaných	 akcí	 v	 obci	 v	
tomto	 volebním	 období,	 bude	 nutné	
intenzívněji	 využít	 jediné	možné	 rez-
ervy,	 kterou	 obec	 má	 a	 to	 lesní	 ma-
jetek.
		 	
 této problematice bude 
věnován článek, který bude připraven 
k jednání pro Zo při schvalování roz- 
počtu na rok 2008. 														

Starosta

Příprava	projektu	ČISTÁ	ŘEKA	BEČVA	zdárně	pokračuje
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Pozvání na turnaj  
ve stolním tenisu

Sportovní komise při OÚ 
Valašská Polanka zve zájemce 
na druhý ročník turnaje ve stol-

ním tenise.
Ten se se uskuteční 

v sobotu 29.12.2007 
v kulturním domě. 

Přihlášky v Cykloservisu 
nebo na telefon 773 227404. 

Začátek turnaje 13.00 pro kate-
gorii do 15 let, pro  hráče v kate-
gorii nad 15 let začíná turnaj v 
15.00. Těšíme se na hojnou 

účast.                                        
                        

Škola	získala	grant	na	"Kutírnu"
	 V	letošním	školním	roce	jsme	na	
naší	škole	zakoupili	keramickou	pec,
abychom	 rozšířili	 nabídku	 zájmových	
kroužků.
	 Bohužel	 již	 nebyly	 finanční	
prostředky	na	vhod-
ný	prostor,	kde	by	se	
s	touto	
pecí	dalo	pracovat.		
Proto	 paní	 vycho-
vatelky	 Filgasová	 a	
Polanská	přišly	s	návrhem	zažádat	o	grant	
Fond	místního	rozvoje.
	 Projekt	 byl	 rychlý	 a	 úspěšný.	
Od	 ledna	příštího	 roku	 se	můžeme	pustit	
do	 stavebních	 úprav	 nevyužitých	 prostor	
bývalé	kotelny.	

	 "Kutírna"	se	bude	využívat	nejen	
při	 školní	a	mimoškolní	činnosti	dětí,	 ale	
bude		ji	moci	navštěvovat	i	široká	veřejnost	
při	různých	akcích	zaměřených	na	oživení		
tradičních	rukodělných	řemesel.

Věřím,	 že	 naše	
v y c h o v a t e l k y	
předají	 dětem,	 ale	
i	 dospělým,	 co	
nejvíce	 svých	 	 od-
borných	znalostí,	a	

že	 setkání	 v	 Kutírně	 bude	 pro	 Vás	 zají-
mavým	radostně	stráveným	časem.	
	 Přejeme	 Vám	 všem	 klidné	 a	
spokojené	Vánoce	a	úspěšný	rok	2008.

Naděžda Hajdová
ředitelka ZŠ

Poděkování: ZŠ	děkuje	za	finanční	
podporu	Kutírny	Obecního	úřadu	ve	
Valašské	Polance	i	okolním	obcím.



	 Výběrové	 řízení	 na	 zajištění	
likvidace	odpadů	v	naší	obci	pro	následu-
jící	 4-leté	 období	 od	 1.1.2008	 	 vyhrála	
opět	firma	JOGA	LUHAČOVICE	:
	 V	 minulosti	 jsme	 Vás	 již	 in-
formovali	o	tom,	že	v	průběhu	letošního	
roku	 	 bude	 provedeno	 výběrové	 řízení	
na	provádění	 těchto	služeb	nejen	v	naší	
obci,	ale	v	celém	Hornolidečsku.	
	 V	 průběhu	 měsíců	 září	 až	
listopad	 2007	 proběhlo	 toto	 výběrové	
řízení	 organizované	 Představenstvem			
Sdružení	obcí	Hornolidečska,	které	tvoří	
14	 starostů	 jednotlivých	 členských	obcí		
Hornolidečska.	
	 V	 září	 byla	 zveřejněna	 výzva	
na	 centrální	 adrese	 "Informačního	 sys-
tému	 o	 veřejných	 zakázkách"	 -	 jako	
otevřené	nadlimitní		řízení	dle	§27	záko-
na	 č.137/2006	 Sb.,	 o	 veřejných	 zakáz-
kách.	 	Na	 tuto	výzvu	 reagovalo	celkem	
5	firem,	které	si	také	vyzvedly	zadávací	
dokumentaci.	
	 Do	 soutěže	 se	 přihlásilo	 a	
svou	 nabídku	 podalo	 5	 firem.	 Byly	 to:	
JOGA	 Luhačovice	 s.r.o.,	 	 RUMPOLD	
UHB	s.r.o.	Uherský	Brod,			TS	Valašské	
Meziříčí	s.r.o.	společně	s	firmou	Marius	
Pedersen	 Group,	 	 Technické	 služby	
Vsetín	 s.r.o.	 a	A.S.A.	 spol.	 s	 r.o.,	Praha	
8.
	 Všechny	 tyto	 firmy	 splnily,	
dle	 výběrové	 komise	 tvořené	 starosty	
členských	 obcí	 Hornolidečska,	 všechny	
kvalifikační	předpoklady	požadované	na	
firmu	 ucházející	 se	 o	 tuto	 zakázku	 a	
následně	byly	také	hodnoceny.
	 Jak	 je	 z	 vedle	 uvedeného	
přehledu	 zřejmé,	 nejvíce	 bodů	 získala	
a	 se	 svou	 nabídkou	 také	 vyhrála	 firma	
Joga	 Luhačovice	 s.r.o.,	 se	 kterou	 také	
jednotlivé	členské	obce	uzavřely	na	nad-
cházející	4-	leté	období	smlouvu	o	dílo.	
	 Představenstvo	 SOH	 také	 ro-
zhodlo	 o	 tom,	 že	 se	 všechny	 členské	
obce	 vrátí	 zpět	 k	 systému	 označování	
popelnic,	jejichž	obsah	chce	jejich	majitel	
vyvézt,	tzv.žetony	(	lidově	náušnicemi).
	 Z	toho	vyplývá,	že	od	1.1.2008	
budou	občané	po	zaplacení	poplatku	za	
likvidaci	 odpadů	 na	 rok	 2008	 fasovat	
opět	nám	již	dobře	známé	žetony.	

	 Jakmile	 se	občan	 rozhodne,	že	
chce	 ve	 svozový	 den	 vyvézt	 popelnici,	
připraví	si	 ji	na	své	svozové	místo	a	na	
popelnici	zavěsí	žeton.	
	 Osádka	 sběrného	 vozu	 ten-
to	 žeton	 z	 popelnice	 sejme,	 popelnici	
vysype	a	všechny	takto	posbírané	žetony	
pak	odevzdá	na	obecní	úřad.	
	 Podle	 množství	 odevzdaných	
kusů	 žetonů	 pak	 svozová	 firma	 vystaví	

fakturu,	 na	 základě	 které	 jí	 budou	 tyty	
služby	zaplaceny.
	 Po	 zaplacení	 poplatku	 za	 od-
pady,	který	si	můžete,	v	souladu	s	platnou	
obecně	závaznou	vyhláškou	o	poplatcích	
za	likvidaci	PDO,		přijít	zaplatit	již	první	
pracovní	den	v	roce	2008	a	nejpozději	do	
konce	března	2008,	obdrží	každá	domác-
nost	cca	5	žetonů	a	sadu	pytlů	na	tříděný	
odpad.	
	 Jakmile	 Vám	 tyto	 žetony	 doj-
dou,	 přijdete	 si	 na	 obecní	 úřad	 zdarma	
nafasovat	další	žetony	stejně	tak	jako	již	
v	 současné	 době	 zdarma	 fasujete	 plas-
tové	barevné	pytle	na	tříděný	odpad.	
	 Výhodou	 tohoto	 systému	 je	
skutečnost,	 že	 domácnost,	 které	 nestačí	
jedna	 popelnice	 a	 přitom	 v	 domácnosti	
je	méně	 jak	 7	 obyvatel,	může	mít	 více	
popelnic	 (v	 současné	 době	mohla	 	 tato	
domácnost	 mít	 pouze	 1	 popelnici)	 a	 je	
jen	 na	 občanovi,	 zda	 potřebuje	 vyvézt	
1	popelnici	a	nebo	popelnice	dvě	podle	
toho,	na	kolik	popelnic	zavěsí	žeton.	
	 Z	 důvodu	 přechodu	 na	 nový	
systém	 označování	 popelnic	 budou	 až	
do	 konce	 března	 	 vyváženy	 i	 popel-	
nice,	 které	 nebudou	 žetonem	 označené.	
Od	1.dubna	bude	osádka	sběrného	vozu	
již	 vyvážet	 jen	 popelnice,	 které	 budou		
označeny	zavěšeným	žetonem.
V	 naší	 obci	 již	 v	 minulosti	 platilo	 a	
platit	bude	dál,	že	po	zaplacení	poplatku	
za	 odpad	 si	 	 již	 dále	 poplatník	 zdarma	
fasuje,	kromě	barevných	pytlů	a	žetonů	
do	domácnosti,	také	pozink.	popelnice	o	
objemu	110	l.	
	 Pokud	bude	mít	někdo	z	občanů	
požadavek	na	další	popelnici	a	nebo	její	
výměnu,	pak	je	možné	si	pro	ni	přijít	na	
OÚ.	Občané,	kteří	bydlí	mimo	svozovou	
trasu	 sběrného	 vozu	 a	 nemají	 pozink.
popelnice,	fasují	dále	černé	plastové	py-
tle	 jako	 v	 minulosti	 a	 nic	 se	 pro	 ně	
nemění.	
	 V	 průběhu	 kalendářního	 roku	
budou	organizovány	rovněž	tzv.	mobilní	
sběrny	velkoobjemového	a	nebezpečného	
odpadu	 tak	 jako	 tomu	 bylo	 doposud.	
Také	zde	se	nic	nemění.	
			 	 																		starosta
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Jak	to	bude	s	odpady	v	roce	2008?	Přijdou	velké	změny

Jednotlivé firmy 
podaly tyto nabídky cen 

(vč.DPH )
Hodnotící	kritéria	byla:
a)	Cena	za	sběr,	likvidaci,	přepravu	1	
ks	popelnice	o	objemu	110	l	-	váha	70	
%
b)	Cena	za	svoz	a	likvidaci	tříděného	
KO	v	plastových	pytlích	-	váha	20%
V	pořadí	druhu	odpadů:	papír,	plast	
směsný,	sklo	čiré,	sklo	barevné,	nápo-
jový	karton
c)	Cena	za	svoz	a	likvidaci	velkoobje-
mového	odpadu	-	váha	10%
****************************
Výsledky
1/	JOGA	Luhačovice	
a)	34,-	Kč,	b)	10,00	-	15,00	-	10,00	-	
10,00	-	00,00,	c)	2.200,-	Kč
Nabídka	získala	89,71	bodů
****************************
2/	RUMPOLD	UHB	
a)	37,90	Kč,	b)	16,10	-	18,40	-	18,40		
-	18,40	-	18,40,	c)	1.583,-	Kč
Nabídka	získala	78,02	bodů
****************************
3/	Technické	služby	Vsetín
a)	57,10	Kč,	b)	5,80	-	5,80	-	5,80	-	5,80	
-	5,80,	c)	2.356,-	Kč
Nabídka	získala	64,40	bodů
*****************************
4/	A.S.A.	Praha
a)	45,82	Kč,	b)	11,90	-	11,90	-	19,40	
-	19,40	-	11,90,	c)	2618,-	Kč
Nabídka	získala	64,35	bodů
******************************
5/	TS	Valašské	Meziříčí	s	Marius	
Pedersen	Group
a)	59,90	Kč,	b)	10,71	-	16,90	-	12,50	
-	12,50	-	10,71,	c)	2.142,-	Kč
Nabídka	získala	54,37	bodů

Polanský	Zpravodaj	-	občasník	Obecního	úřadu	Valašská	Polanka,	vychází	čtvrtletně	v	rozsahu	až	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	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	Daněk,		Jan	Kozubík,	Naděžda	Hajdová	a	další.	Další	číslo	vyjde	v	březnu	2008.	



 Nápojový 
karton
+ papír

FIRMA JOGA RECYCLING s.r.o. 
VÁM ZAJISTÍ

SVOZ ODPADU – I. pololetí 2008 
VALAŠSKÁ  POLANKA 

NET ÍD NÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ERNÁ (ŠEDÁ) BARVA

Interval svozu  1 x za 14 dní 
     SVOZOVÝ DEN  - POND LÍ

- PAPÍR - MODRÁ BARVA 
- NÁPOJOVÝ KARTON - ORANŽOVÁ BARVA 

   22.2.         9.5. 

T ÍD NÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA 
A BÍLÁ BARVA 
21.3.         6.6. SKLO

T ÍD NÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
               8.2.      7.3.      4.4.      23.5.       20.6. 

PLAST

NEBEZPE NÝ  ODPAD  ODEBÍRÁME FORMOU MOBILNÍ SB RNY
           3. KV TEN 2008   ( „N“ ODPAD+VELKOOBJEMOVÝ )

Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledni ky, vy azené léky, zá ivky,vyjeté 
oleje, odpadní edidla, zatvrzelé barvy, kovové, sklen né a plastové nádoby se zbytkovým 
obsahem škodlivin, textil zne išt ný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, 
prysky ice, zbytky prost edk  na ochranu rostlin a strom , pneumatiky, duše atd.

Do modrého pytle na 
papír pat í:

noviny, asopisy, kartony, 
balicí papír, papírové obaly 
od potravin nebo jiných 
p edm t , po íta ový papír, 
papírové ubrousky, pytle, 
lepenky, katalogy, spisy 

Do zeleného pytle  na 
sklo pat í:

prázdné sklenice od 
zeleniny, kompot , láhve 
od nápoj , ovocných š av, 
lihovin, oleje, octu, rozbité 
okenní sklo (bez drát ného 
výpletu), pr myslové sklo, 
skleni ky a sklen né st epy 

Do  žlutého pytle na
plasty pat í:

ISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od potravin 
a nápoj  (PET láhve), 
plastové sá ky a obaly od 
pr myslového zboží, 
p nový polystyrén,obaly  
a láhve z um lých hmot, 
fólie,p epravky, výrobky z 
plast

Do erného pytle na 
sm sný odpad  pat í:
 porcelán, smetí, popel,starý 
textil, použité hygienické 
pot eby, mastné 
papíry,staré pryže, drát né
sklo, staré kousky koberce, 
rohože
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V	průběhu	čtvrtého	kvartálu	2007	proběhla	výběrová	řízení	na	
veřejné	zakázky,	které	plánuje	ZO	v	roce	2008	 .	V	následu-
jícím	 seznamu	 jsou	 uvedeny	 názvy	 jednotlivých	 projektů,	
počet	a	jméno	vyzvaných	firem	k	podání	nabídky	a	skutečně	
podané	 nabídky,	 včetně	 jejich	 nabídkových	 cen	 a	 vítěz	
výběrového	řízení	:

*************************************************
vŘ na opravu místní komunikace ve veřečném ke 
kocurkom: Zastupitelstvo schválilo seznam obeslaných 
5-ti firem k podání nabídky a následně jejich nabídky vy-
hodnotilo dle nejnižší nabídkové ceny takto :
1/ fa: oPeN terra s.r.o. , vsetín   - 499.363,- kč
2/ fa: stavby silnic a železnic , a.s., Zlín  - 510.779,- kč
3/ fa: sWietelsky s.r.o., val. meziříčí  - 514.316,- kč
4/ fa: stRaBaG a.s., vsetín   -  591.904,- kč
5/ fa: alPiNe s.r.o., valašské meziříčí  - 653.375,- kč

*************************************************
V	souladu	s	metodickým	pokynem	pro	zadávání	a	hodnocení	
veřejných	zakázek	zorganizoval	starosta	obce	výběrová	řízení	
na	 zakázky	 do	 hodnoty	 250	 tis.Kč	 bez	 DPH	 a	 jednotlivé	
soutěže	vyhodnotil	takto	:

*************************************************
Zpracování prováděcí projektové dokumentace na 
výstavbu kolumbária na místním hřbitově: k podání 
svých soutěžních nabídek byli vyzváni 4 projektanti a 
to: ing.Jančár z val.Polanky, ing.Bravenec z Ústí, paní 
Bravencová ze vsetína a fa.obce servis vsetín. Doručena 
byla pouze jedna nabídka od ing.Bravence z Ústí, když 
požadované  práce budou pro obec panem ing.Bravencem 
provedeny za 107 tis.kč vč.DPH.

*************************************************
Osazení	nového	dopravního	značení	místních	komunikací	ve	
Val.Polance		:
K	 podání	 svých	 soutěžních	 nabídek	 byly	 vyzvány	 4	 firmy,	
které	 následně	 podaly	 své	 soutěžní	 nabídky.	 Tyto	 pak	 byly	
vyhodnoceny	takto	:
1/	Obce	Servis	s.r.o.,	Vsetín		 	 -	244.921,-	Kč
2/	VYDOZ	s.r.o.,	Kvasice			 	 -	348.744,-	Kč
3/	Karel	Kopečný	K+K	s.r.o.,	Ostrava		 -	354.888,-	Kč
4/	NVB	Servis	s.r.o.,	Holešov	-	 	 -	416.939,-	Kč
Zpracování projektové dokumentace pro územní ro-

zhodnutí na stavební úpravy, přístavbu a modernizaci 
kD val.Polanka čp.300 včetně přilehlého parkoviště, 
úprav veřejného prostranství a autobusových zastávek: 
k podání svých soutěžních nabídek byli vyzváni 3 projek-
tanti, kteří následně podali své soutěžní nabídky. tyto pak 
byly vyhodnoceny takto :
1/ ing.srba Pavel, val.Polanka   - 260.610,- kč
2/ arch.Jílek, Zlín    - 271.350,- kč
3/ BP projekt s.r.o., val.meziříčí  - 392.700,- kč

*************************************************
Zpracování	 prováděcí	 projektové	 dokumentace	 na	 autobus-
ové	 zastávky	Veřečné,	 včetně	 zajištění	 stavebního	povolení:	
K	 podání	 nabídek	 bylo	 vyzváno	 pět	 projektantů	 a	 to	 :	 Ing.
Zavřelová	 z	 Kroměříže,	 Ing.Alster	 ze	 Zlína,	 Ing.Škrabal	 ze	
Zlína,	 pan	 Staveník	 z	 Val.Meziříčí	 a	 fa.Obce	 Servis	 s.r.o.,	
Vsetín.	Své	nabídky	podali	2	projektanti	a	3	projektanti	do-
pravních	staveb	se	z	této	soutěže	pro	velkou	zaneprázdněnost	
omluvili.	Podané	nabídky	byly	vyhodnoceny	takto	:
1/	fa:	Obce	Servis	s.r.o,	Vsetín	 	 -	80.325,-	Kč
2/	Ing.Alster	Ladislav	ze	Zlína	 	 -	285.600,-	Kč

*************************************************
Zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně 
zajištění stavebního povolení na prodloužení vodovodů 
do stavebního obvodu suláčov a ve veřečném, včetně 
prodloužení dešťové kanalizace do stavebního obvodu 
suláčov a do stavebního obvodu Podevsí iii: k podání 
nabídek byli vyzváni 4 projektanti, jejichž nabídky byly 
následně vyhodnoceny takto:
1/ ing.soudilová, val.Polanka   - 116.000,- kč
2/ Závodný Jaroslav, vsetín  - 184.000,- kč
3/ fa.voding Hranice s.r.o.  - 345.100,- kč
4/ fa.vak vsetín a.s.   - 518.841,- kč

*************************************************
Na	 jednání	 zastupitelstva	 Obce	 Val.Polanka	 dne	 8.11.2007	
schválilo	 ZO	 výsledky	 jednotlivých	 výběrových	 řízení	 a	
uložilo	 starostovi	 obce	 s	 vítězi	 soutěží	 o	 veřejnou	 zakázku	
uzavřít	smlouvy	o	dílo	na	provedení	požadovaných	prací	pro	
rok	2008.

Výsledky	výběrových	řízení	na	zakázky	obce

mohu příští rok využít společné 
zdanění manželů?
Ano,	ale	naposled,	poté	bude	společné	
zdanění	manželů	zrušeno.
kdy si manžel nebo manželka může 
na svého partnera uplatnit slevu na 
dani?
Slevu	 si	 můžete	 nárokovat	 v	 případě,	
že	 si	 váš	 partner	 nevydělá	 za	 rok	 víc	
než	38	040	korun.	Do	příjmu	se	počítá	
i	rodičovský	příspěvek.
kolik budu platit u doktora?
Za	každou	návštěvu	lékaře	zaplatíte	30	
korun,	za	den	strávený	v	nemocnici	60	
korun,	návštěvu	pohotovosti	 90	korun	

a	za	každou	položku	na	receptu	dalších	
30	korun.	Platit	budete	až	do	doby,	než	
váš	účet	přesáhne	v	jednom	roce	5000	
korun.
kolik klesne nemocenská?
Peníze	 dostanete	 až	 od	 čtvrtého	 dne.	
Nemocenská	od	4.	do	30.	dne	nemoci	
bude	 60	 procent	 hrubé	 mzdy,	 od	 31.	
do	60.	dne	vzroste	na	66	procent	a	od	
61.	dne	dál	dosáhne	72	procent.	Denní	
maximum	410	korun	se	nemění.	
kolik bude porodné?
Porodné	je	jednotných	13	000	korun	za	
každé	dítě	bez	ohledu	na	to,	jestli	jde	o	
dvojčata	nebo	trojčata.

Jak to dopadlo s pastelkovným, 
pohřebným a stravenkami, co bude 
a co reforma zruší?
Reforma	 definitivně	 zrušila	 vyplácení	
5000	 korun	 pohřebného.	 Pastelkovné	
zůstane	 zachováno,	 stejně	 tak	 jako	
daňové	úlevy	firmám	na	stravenky.	
Co všechno podraží kvůli zvýšení 
daně z přidané hodnoty?
Od	 ledna	 2008	 se	 spodní	 sazba	 daně	
z	 přidané	 hodnoty	 zvedne	 z	 5	 na	 9	
procent.	 Podraží	 například	 potraviny,	
nealkoholické	nápoje,	knihy,	časopisy	i	
noviny,	léky,	živá	zvířata,	rostliny,	ces-
tování	vlakem,	autobusem	i	MHD.

Reforma	daní	a	dalších	ekonomických	oblastí	v	otázkách	a	odpovědích
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	 Slavnostní	 koncert	 na	 oslavu	 se	
uskutečnil	v	neděli	18.11.2007	v	kostele	
sv.	Jana	Křtitele	ve	Valašské	Polance.	
	 Koncert	 byl	 věnován	 také	 jako	
poděkování	 sponzorům	 za	 finanční	
dary,	díky	nimž	se	sbor	mohl	zúčastnit	
červnového	festivalu	v	Itálii.	
	 Jako	 dáreček	 k	 výročí	 pěvecký	 sbor	
natočil	 nové	 CD	 s	 názvem	 Alleluja,	
laus	 et	 gloria,	 jehož	 slavnostní	 křest	
byl	 rovněž	 součástí	 programu.	Kmotry	
nového	 CD	 se	 stali	 Karla	 Kamencová	
(zakladatelka	sboru),	starosta	obce	Val.
Polanka	 pan	 Josef	 Daněk	 a	 starostka	
obce	Seninka	paní	Marie	Řezníčková.	

HistoRie sBoRU
	 Sbor	 vznikl	 	 při	 základní	 škole	 ve	
Valašské	 Polance	 a	 založila	 ho	 paní		
Karla	 Kamencová	 (Petřivalská)	 v	 roce	
1972.	 Činnosti	 	 s	 dětským	 sborem	 se	
věnovala	 celých	 14	 let.	 Svou	 pílí	 a	
obětavostí	se	stala	váženou	kantorkou	a	
velkou	osobností,	která	vytvořila	základ	
kvalitního	pěveckého	sboru.	
	 V	 roce	 1980	 vznikl	 na	 škole	 další	
sbor	 a	 to	 přípravný	 pěvecký	 sbor	 pro	
děti	 1.	 -	 4.	 třídy.	Vedení	 se	 ujal	 učitel	
Jaromír	 Bazel.	 Asi	 o	 pět	 let	 později,	
v	 roce	 1985,	 převzal	 Jaromír	 Bazel	
vedení	 obou	 sborů.	 Karla	 Kamencová	
však	se	sborem	zůstala	i	nadále	a	starala	
se	o	organizační	stránku	sboru.
	 Díky	bohatým	hudebním	zkušenostem	
učitele	Jaromíra	Bazela,	jeho	promyšlené	
a	cílevědomé	práci,	se	sbor	brzy	dostal	
na	 vysokou	 úroveň.	 Během	 několika	
let	se	ze	školního	pěveckého	sboru	stal	
sbor	téměř	na	profesionální	úrovni.
	 V	roce	1990	vystupuje	pěvecký	sbor	

poprvé	 pod	 názvem	 DPS	 POLANKA.	
Postupem	času	se	z	dětského	pěveckého	
sboru	 stává	 dívčí	 a	 v	 současné	 době	
je	 tvořen	 zpěvačkami	 ve	 věku	 	 14	
-	 32	 let.	 V	 roce	 2007	 založily	 členky	
sboru	 občanské	 sdružení	 s	 názvem	 PS	
Polanka,	o.s	.
	 Repertoár	 sboru	 je	 velmi	 bohatý	 -	
od	 renesanční	 hudby,	 až	 po	 hudbu	 20.	
století.	Samozřejmě	nechybí	ani	 lidové	
písně,	spirituály	a	jazzové	skladby.	Sbor	
Polanka	reprezentoval	Českou	republiku	
na	 festivalech	 a	 přehlídkách	 v	 Řecku,	
Itálii,	 Švýcarsku,	 Polsku,	 Německu,	
Rakousku	a	Slovensku.
	 V	roce	2001	získal	zlatý	diplom	v	me-	
zinárodní	soutěži,	která	se	uskutečnila	v	
německém	Lindenhozhausenu.	
	 Velký	 úspěch	 zaznamenal	 v	 roce	
2004	 v	 Praze	 na	 mezinárodním	 festi-

valu	 adventní	 a	 vánoční	 hudby	 s	 ce-
nou	 Petra	Ebena,	 kterou	 získal	 za	 nej-	
lépe	 provedenou	 skladbu	 tohoto	 au-
tora.	 Dalším	 úspěchem	 bylo	 letošní	
vítězství	 v	 kategorii	 ženských	 sborů	
na	 prestižním	 festivalu	 Svátky	 písní	
v	 Olomouci,	 čímž	 se	 dostal	 mezi	 šest	
nejlepších	 sborů	 celého	 festivalu	 a	
měl	 tu	 čest,	 zúčastnit	 se	 galakoncertu.		
Zároveň	 si	 PS	 Polanka	 vyzpíval	 zlaté	
pásmo	 i	 v	 kategorii	 smíšených	 sborů,	
kde	zazpíval	společně	s	MP	Lumír.
	 Pěvecký	 sbor	 Polanka	 se	 pravidelně	
účastní	 různých	 přehlídek,	 festivalů,	
soutěží	 a	 často	 spolupracuje	 s	 MPS	
Lumír	a		jazzovou	kapelou	Jazzevčik.	
	 Sbor	 za	 dobu	 jeho	 působení	 do-
provázeli	 dva	 klavíristé.	 V	 roce	 1997	
vystřídal	MUDr.	 Jitku	Novotnou	dosa-
vadní	klavírista	Robert	Chytil.	

Pěvecký	sbor	POLANKA	oslavil	35.	výročí	založení	

	 V	letošním	školním	roce	je	v	
hudebním	oboru	přihlášeno	celkem	49	
žáků.	Díky	výborné	spolupráci	se	ZŠ	a	
Obecním	úřadem	ve	Valašské	Polance	
máme	pro	svou	práci	vyhovující	pros-
tory	a	dobré	podmínky.	
	 Největší	 zájem	 je	 o	 hru	 na	
zobcové	flétny,	kde	se	učí	hrát	16	žáků,	
výuku	hry	na		keyboard		navštěvuje	14	
žáků,	výuku	hry	na	klavír	navštěvují	4	
žáci	a	na	klarinet	se	učí	hrát	4	žákyně.		
	 Mezi	naše	žáky	počítáme	také	
11	dětí	z	PHV,	které	se		 teprve	sezna-
mují	se	světem	hudby.		
	 Šest		dětí	se	připravuje	v	MŠ	

s	flétnami	a	možná	si	je	poslechnete	na	
jejich	prvním	vystoupení	na	besídce	v	
MŠ.	Pět	prvňáčků	se	připravují	s	 flét-
nami	a	klávesami	a	poslechnete	si	je	na	
našem	vánočním	koncertě.	
	 V	 letošním	 roce	 jsme	 také	
založili	 komorní	 soubor	 dechových	
dřevěných	 nástrojů,	 který	 navštěvuje	
buď	 povinně	 nebo	 i	 dobrovolně	 13	
hráčů.	
	 Děti	 hra	 v	 souboru	 baví,	 o	
čemž	 svědčí	 již	dvě	vystoupení,	 které	
jsme	 absolvovali	 -	 vítání	 občánků	 a	
kulturní	pásmo	na	posezení	s	důchodci	
ve	 Valašské	 Polance	 a	 připravujeme	

koledy	na		Živý	Betlém.		
	 A	 možná	 se	 ptáte,	 kdy	 a	
kde	 si	 naše	 děti	 můžete	 poslechnout.	
Nejbližší	 naší	 připravovanou	 akcí	 je	
vánoční koncert  v úterý 18.12.2007 
v 16.00 hodin v kD ve valašské 
Polance. Srdečně	zveme	všechny,	kteří	
fandí	dětskému	muzicírování	a	odpustí	
nějakou	tu	chybu	nebo	falešný	tón.
Za	 všechny	 vyučující	 -	 Lenku	
Vlčkovou,	Mgr.	Miloslavu	Smítkovou		
a	 Zdeňku	Machačovou	 přejeme	 všem	
dětem	hodně	elánu	do	práce	a	rodičům	
hodně	sil	při	podpoře	svých	dětí.		
 Zdeňka machačová

Na	polanské	pobočce	umělecké	školy	již	naplno	běží	výuka



Zápis	se	společné	schůze	zástupců	občanských	sdružení,	kul-
turní	a	sportovní	komise	OÚ.	Přítomni	byli:	
1/	 Za	 OÚ:	 starosta	 -	 Josef	 Daněk,	 místostarosta	 a	 předseda	
kulturní	komise		-.Kozubík	Jan,	předseda	sportovní	komise		-	
Machač	Stanislav
2/	Za	SDH	Val.Polanka:	Polanský	Jaromír,	členové	SDH	Žák	
Zdeněk,	Psota	Alois,	Ptáček	Josef,	Šťastný	Daniel
3/	Za	TJ	Sokol:	Filgas	Vladimír,	Šeliga	Martin
	 V	 průběhu	 jednání	 bylo	 dohodnuto,	 mimo	 termínů	
kulurních	akcí	následující	:
	 a)	 Bude	 zaveden	 sešit	 předání	 a	 převzetí	 obecních	
nebytových		prostor	pronajímaných	pro	pořádání	kulturních	či	
kulturně	společenských	akcí	v	obecních	budovách.	Do	tohoto	
sešitu	bude	možné	zaznamenávat	různé	podněty,	připomínky	a	
stížnosti.	Sešit	bude	veden	správcem	budov	obce	a	 jeho	 listy	
budou	očíslovány.	Zápisy	v	něm	budou	průběžně	kontrolovány	
místostarostou	obce.	
	 b)	 	 Obec	 zajistí	 výrobu	 dvou	 	 dopravních	 značek	 -	
poutačů,	které	budou		oznamovat	přijíždějícím	automobilům	do	
obce,	že	je	třeba	dbát	zvýšené	pozornosti	při	řízení	automobilu,	
protože	 se	v	obci	 konají	 tradiční	 slavnosti.	 (	 dožínky,	 vodění	
medvěda,	mikuláši	 apod.).	 Tyto	 poutače	 se	 budou	 na	 sloupy	
VO	před	obcí	umísťovat	vždy	jen	na	období	pořádání	této	akce,	
přičemž	jejich	montáž	a	demontáž		si	vždy	zajistí	pořadatel	této	
akce.	Poutače	budou	uskladněny	ve	sklepě	OÚ.
	 c)	Po	rozlosování	fotbalových	utkání	pro	sezonu	roku	
2008	na	místním	 fotbalovém	hřišti	 zajistí	TJ	Sokol	přeložení	
fotbalových	zápasů	v	termínech,	které	jsou	v	kolizi	s	napláno-
vanými	níže	uvedenými	termíny	akcí	v	areálu	TK.
	 d)	 Termín	 pravidelného	 setkávání	 občanských	
sdružení,	 politických	 stran	 a	 vedení	 obce	 k	 plánování	 akcí	 v	
obecních	budovách	a	zařízeních	na	nadcházející	rok	se	mění	z	
původního	tzv.	mikulášského	pondělí	na	nový	termín	s	názve	m:		
"první	říjnové	pondělí	v	16,00	hod."	

Co	se	bude	dít	v	kulturním	domě	a	na	tanečním	kole?
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soutěž o nejlepší  
vánoční výzdobu

Hned	na	začátku	se	sluší	omluvit	za	to,	
že	 dosud	 nebyly	 vyhlášeny	 výsledky	
soutěže	 v	 minulém	 roce.	 Proto	 tak	
činíme	nyní.	
Při	 obchůzce	 obce	 byla	 hodnocena	
výzdoba	 světelná	 a	 	 to	 zejména	 vkus	
a	 pak	 také	 nápaditost	 jednotlivých	
"dekoratérů".	 Pořadí	 	 bylo	 následující	
:
1.	Bednářovi,	Veřečné		č.p.	400
2.	Liškovi,	"Kozina"	č.p.286
3.	Juřicovi,			č.p.	343
Jmenované	domácnosti	obdrží	od	kul-
turní	komise	malé	odměny.
Také	 letos	 bychom	 chtěli	 	 projít	 o	
vánočních	 svátcích	 obec	 a	 vyhodnotit	
nejenom	výzdobu	světelnou	ale	i	další	
různé	 dekorace	 domovních	 vchodů	 a	
okenních	parapetů.

ohlédnutí za besedou  
s důchodci

I	 přes	 nepříznivé	 počasí	 naplnili	 v	
neděli	 	 11.listopadu	 sál	 KD	 naši	 milí	
"starší	 a	 pokročilí"	 ,	 aby	 se	 zúčastnili	
besedy,	 kterou	 pro	 ně	 přichystali	
členové	 	 kulturní	 komise	 obce.	
Program	 byl	 celý	 sestaven	 z	místních	
uměleckých	"zdrojů"	 	a	 to	doslova	od	
vnuků	 	až	po	dědy.	Myslím,	že	v	sále	
nebyl	nikdo,	komu	by	se	nelíbilo	aspoň	
jedno	předvedené	číslo.	A	protože	kdo	
neviděl,	 těžko	 uvěří,celé	 odpoledne	
je	 zachyceno	 na	 fotografiích	 	 Vlastě	
a	 Radka	 na	 internetových	 stránkách	
http://vlasta.ramok.com	 .	Tady	 se	mo-
hou	ti,	co	na	besedě	nebyli	navnadit	k	
účasti	na	příštím	setkání	a	ti	co	letos			
na	 besedě	 byli	 si	 mohou	 na	 všechno	
krásně	zavzpomínat.

tříkrálová 
sbírka 2008

Obec	obdržela	poděkování	od	Charity	
Vsetín	 za	 zorganizování	 tříkrálové	
sbírky	 2007.	 Vybrané	 peníze	 byly	
použity:	 60.000,-	 	 Kč	 	 přímá	 pomoc	
rodinám	a	jednotlivcům	v	sociální	nou-
zi,	 66.639,-	 Kč	 	 materiální	 vybavení	
střediska	Osobní	 asistenční	 služby	Ve	
Vsetíně,	100.000,-	Kč	zakoupení	polo-
hovacích	 lůžek	 	 a	 invalidních	 vozíků	
pro	domácí	péči,	218.717,50		Kč	mez-
inárodní	 humanitární	 a	 rozvojová	 po-
moc	organizovaná	Charitou	ČR
Také	 příští	 rok	 bude	 u	 nás	 tato	 sbír-
ka	 probíhat	 a	 tak	 chceme	 upozornit	
všechny,	 kdo	 byste	 chtěli	 darovat	 ja-
koukoliv	 částku,	 že	 tak	 budete	 moci	
učinit	 v	 době	 od	 5.	 do	 6.	 ledna	 2008	
a	 to	 při	 	 tříkrálové	 obchůzce	 nebo	 na	
obecním	úřadě.

Krátce,	krátce,	krátce,	krátce,	krátce,	krátce,	krátce,	krátce,	krátce

kulturní a kulturně společenské akce 
ve valašské Polance - rok 2008  :

19.1.2008	-	KD	-	Valašský	bál		"POLANČANKA”-	OÚ
25.1.2008	-	KD	-	Maškarní	bál		"SHOW	BAND"-		TJ
27.1.2008	-	KD	-	Dětský	karneval,	KDU-ČSL
3.2.	2008	-		KD	-	Končiny	"	HENEL	BAND",	SDH
16.2.2008	-	KD	-	Taneční	 zábava	 "LOS	 PERDIDOS	 -		
TJ
15.3.2008	-	KD	-	Josefovská	zábava		"STRAM"	-	TJ
23.3.2008	-	KD	-	Velikonoční	zábava		"SÁRA"	-	SDH
19.4.2008	-	KD	-	Taneční	zábava	"JAKSI	TAKSI"	-		TJ
17.5.2008	-	KD	(TK)	-Taneční	zábava		"SSOG"	-	TJ
21.5.2008	-	KD	 Koncert	ZUŠ	Val.Polanka	-		OÚ
13.6.2008	-	TK	bez	KD	-	 Zábava	"DESMOD"		-	TJ
15.6.2008	-	TK	bez	KD		-	Soutěž	SDH	-	SDH
21.6.2008	-	TK	(KD)	-	Pouťová	zábava	-	SDH
22.6.2008	-	TK	(KD)	-	Pouťová	zábava	-	SDH
5.7.2008			-	TK	bez	KD	-	Turnaj	o	pohár	starosty	-	OÚ
19.7.2008	-	TK	(KD)	-	Taneční	zábava	-	TJ
23.8.2008		-	TK	bez	KD	-	Táborák	SDH	-	SDH
30.8.2008		-	TK	(KD)	-	Valašské	rockování-	TJ
5.a	6.9.2008	-		Tělocvična	ZŠ,	sportovní	areál	u	ZŠ,	
Zahradní	 restaurace	 "U	 kurtu"	 	 -	 Sportovní	 den	
Hornolidečska
18.10.2008	-	KD	 -	Hodová	zábava	-		SDH
15.11.2008	-	KD	 -	Taneční	zábava	-	TJ
23.11.2008	-	KD	 -	Posezení	s	důchodci	-	OÚ
29.11.2008		-	KD	-	Diskotéka	pro	mládež	-	OÚ
6.12.2008			-	KD	-	Mikulášská	zábava	-	TJ
26.12.2008		-	KD	-	Štěpánská	zábava	-	TJ
30.12.2008		-	KD	-	Turnaj		"PINEC"	-			OÚ
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	 Letošní	oslava	Dne	stromů	ve	
vsetínské	 Panské	 zahradě	 byla	 zcela	 v	
rukou	 nevlídné	 a	 sychravé	 paní	 Zimy.	
Déšť	 a	 silný	 vítr	 dokázaly	 odradit	
většinu	každoročních	návštěvníků.	
	 Ubylo	 stánků	 s	 rozmanitými	
aktivitami,	 které	 pokaždé	 zpestřily	
dopoledne	 pro	 školy	 i	 kolemjdoucí,	
neubylo	však	nadšení	několika	lektorek	
z	 Alceda	 Vsetín,	 které	 si	 pro	 vítané	
hosty	připravily	zajímavý	program.	
	 Mezi	 ty	 vytrvalé	 a	 natěšené	
návštěvníky	oslav	patřili	předškoláčci	z	
MŠ	Valašská	Polanka	a	MŠ	Lužná,	kteří	
se	 vypravili	 v	 pátek	 19.10.	 na	 Vsetín,	

aby	načerpali	nové	vědomosti	i	zážitky.	
	 Rozmary	počasí	nás	neodradi-
ly	a	věřte,	nelitovali	jsme!	Pod	vedením	
Zuzany	 Zvardoňové	 a	 jejich	 kolegyň	
jsme	se	ocitli	ve	světě	plném	fantazie	a	
mohli	 jsme	být	 hlavními	 aktéry	 tohoto	
představení.		Děti	se	podílely	na	řešení	
a	plnění	úkolů	s	obrovským	nasazením	
a	dokázaly,	že	mají	k	přírodě	blízko.
	 Odváželi	 jsme	 si	 spoustu	
nových	 zážitků,	 obrázků	 a	 pochvalu	
za	 vytrvalost.	 Nakonec	 se	 i	 počasí	
umoudřilo	a	podzimní	sluníčko	nás	do-
provázelo	na	cestě	domů.		
Děti a učitelky mŠ valašská Polanka

Co	nového	u	našich	dobrovolných	hasičů?

	 	 	 	 	
	 Výjezdová	 jednotka	 hasičů	
obce	Valašská	Polanka	 je	 zřizována	 ze	
zákona	v	obci	a	je	podřízena	starostovi	
obce,	 který	 jmenuje	 členy	 do	 této	 jed-
notky	na	jednotlivé	funkce.	
	 Jednotku	 tvoří	 členové	 Sboru	
dobrovolných	 hasičů,	 ale	 nemusí	 to	
tak	 být.	 Z	 toho	 vyplývá,	 že	 je	 potřeba	
rozlišovat	 dva	 subjekty,	 které	 působí	
na	 sobě	 nezávisle	 a	 to	 SDH	 Valašská	
Polanka	a	Výjezdová	jednotka	obce.	

	 Výjezdová	 jednotka	 obce	
má	 celkem	 19	 členů	 a	 tvoří	 ji	 velitel,	
dva	 velitelé	 družstev,	 čtyři	 strojníci	 a	
dvanáct	 hasičů.	 Tyto	 počty	 jsou	 dány	
tabulkami.	
	 Všichni	 členové	 se	pravidelně	
musí	 účastnit	 školení	 a	 výcviku,	 dále	
musí	 absolvovat	 zdravotní	 prohlíd-
ky.	 Strojníci	 musí	 každoročně	 projít	
školením	 řidičů	 a	 zdokonalovacím	
školením	 společně	 s	 veliteli.	Dalších	8	
hasičů	je	vyškoleno	a	4x	ročně	absolvují	
zdokonalovací	 a	 praktické	 cvičení	 na	
stanici	HZS	Vsetín	na	dýchací	přístroje.	
Dva	 členové	 prošli	 14-ti	 denním	 výc-
vikem	na	obsluhu	motorových	pil	a	také	
se	každoročně	musí	školit.	
	 V	 letošním	 roce	 byl	 zahájen	
kurz	 práce	 ve	 výškách	 a	 slaňování	 v	
celkovém	 rozsahu	 50	 hodin.	 Jednotka	
pro	všechny	tyto	obory	vlastní	potřebné	
vybavení,	 které	 je	 hrazeno	 z	 rozpočtu	
obce	 v	 kapitole	 "Požární	 ochrana."Je	
nutné	připomenout,	že	všechny	školení,	
údržbu	 a	 výcvik	 absolvují	 hasiči	
dobrovolně	ve	svém	volnu	a	bez	nároku	
na	odměnu.	
	 Jednotka	 má	 své	 limity	 pro	
výjezd	 a	 vždy	 vyjela	 na	 zásahy	 (i	mi-
mo	 obec)	 pro	 které	 je	 předurčena.	 V	
průměru	zasahujeme	u	5	událostí	v	roce.	
V	 letošním	 roce	 byla	 zřízena	 služba	
operátora	 HZS	 na	 vyhlášení	 poplachu.	

Jedná	 se	 o	 zaslání	 SMS	 zprávy	 pro	
členy	 jednotky	 o	 výjezdu	 2	 min	 před	
vyhlášením	poplachu.	
	 Poprvé	tato	služba	byla	použita	
29.11.2007	při	požáru	v	areálu	bývalého	
MEZU	Vsetín	na	kterém	jednotka	zasa-
hovala.	Pro	 informaci	 ještě	uvádím,	že	
každou	první	 středu	v	měsíci	 ve	12,00	
hodin	 	 probíhá	 zkouška	 sirén,	 které	
jsou	 centrálně	 spouštěny	 z	 operačního	
střediska	 HZS	 Zlín	 (Opis	 Zlín).	 Pro	
všechny	 události	 je	 Opis	 přístupna	 na	
tel.	112		a	je	bezplatná.	Na	toto	číslo	je	
možné	se	dovolat	i	z	telefonů	které	jsou	
blokovány	nebo	bez	kreditu.	Je	nutné	si	
uvědomit,	že	hovor	je	nahráván	a	podle	
toho	 informace	 využívány,	 zneužití	 se	
trestá	dle	zákona.	
	 Věřím,	 že	 tato	 zpráva	 objasní	
fungování	 jednotky	 a	 její	 činnost	 a	 že	
se	každý	občan	může	na	hasiče	obrátit	z	
důvěrou.
 velitel jednotky JPo iii
  Rostislav Zrník

Předškoláci	oslavili	Den	stromů

Poděkování	sponzorům	
Sbor	dobrovolných	hasičů	ve	Valašské	
Polance	 v	 letošním	 roce	 oslavil	
100.	 let	 od	 svého	 založení.	 Oslavy	
proběhly	8.	července	a	při	těchto	os-
lavách	byl	 také	vysvěcen	nový	zvon	
místního	 kostela.	 Chtěli	 by	 jsme	 i	
touto	 cestou	 ještě	 jednou	 poděkovat	
všem	 příznivcům	 i	 sponzorům	 za	
vstřícnost	a	finanční	podporu.	Oslavy	
by	 bez	 této	 podpory	 nebylo	 možné	
v	 takovém	 rozsahu	 uspořádat	 a	 je	
nutné	 všem	 za	 jakoukoliv	 pomoc	
poděkovat.	 Sboru	 byla	 dále	 schvále-
na	 	 "Veřejná	 finanční	 podpora"	 od	
obce	Valašská	Polanka	na	tyto	oslavy	
ve	 výši	 100.000,-	 Kč	 a	 tímto	 také	
zastupitelstvu	 děkujeme	 za	 podporu	
našeho	sdružení.

výbor sDH

vánoční přání
	 Všem	spoluobčanům	přejeme	
krásné	 prožití	 Vánočních	 svátků,	
hodně	 zdraví,	 štěstí	 a	 osobní	 spoko-
jenosti	v	nastávajícím	roce	2008.
 Jaromír Polanský  

starosta sDH valašská Polanka

Přijďte na 
zastupitelstvo

Starosta obce svolal na 13.12. 
2007 do zasedací místnosti 

OÚ ve valašské Polance 
zasedání Zastupitelstva obce. 
Zahájeno bude v 19,00 hod.

Program : 
- Úvod, jmenování ověřovatelů a 
zapisovatele jednání
- Zpráva o činnosti OÚ 
- Projednání majetkoprávních 
záležitostí
- Projednání rozpočtových změn 
obce v r. 2007
- Projednání rozpočtového provi-
zoria obce od 1.1.2008  do sch-
válení rozpočtu na rok 2008
- Jmenování inventarizační komise 
pro provedení inventarizace  ma-
jetku obce k 31.12.2007
- Diskuse, Usnesení, Závěr

výuka angličtiny
	 Školní	 rada	 při	 ZŠ	 projednala	 možnost	 výuky	 angličtiny	 pro	 zájemce	 z	 řad	
neškoláků.	Na	základě		provedeného	průzkumu	zájmu	bude	stanoveno	od	kdy	a	
jakým	způsobem	by	měla	výuka	probíhat.Ten,	kdo	má	zájem		učit	se		anglickému	
jazyku,	ať	se	co	nejdříve	přihlásí	na	emailovou	adresu	školy:			zsvalpolanka@
centrum.cz	,	nebo	tak	učiní	osobně	v	kanceláři	školy.


