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Polanka druhá v soutěži Vesnice roku 2009
	 Naše	obec	se	letos	
přihlásila do soutěže Vesnice 
roku 2009 Zlínského kraje. 
 D e s e t i č l e n n o u 
hodnotící komisi, která 
k nám i se štábem ČT 
Brno zavítala  ve čtvrtek 
4.6.2009, přijali členové za-
stupitelstva obce, ředitelky 
ZŠ a MŠ a také gazda a 
gazděna  našich tradičních 
starovalašských dožínek  
A.Baran a M.Juřicová.
 Členové komise 
se  téměř dvě hodiny zají-
mali nejen o výsledky naší 
obce v realizaci investičních 
i neinvestičních projektů, ale také o život 
našich občanů a jejich zapojování se do 
dění v obci. 
 Slovem jim Polanku představil 
starosta, obrazem  pak byl život u nás 
prezentován osobní prohlídkou a  také 
připravenou výstavou fotografií a projektů 
umístěnou v sále KD. Zde také mohli "na 
kamenéj misénce" ochutnat podlesníky a 
zelé s klobásů, které připravila gazděna.
 Krajského kola soutěže se 
zúčastnily  obce: Kyselovice, Prusinovice, 
Ludslavice, Mysločovice, Hostišová, 
Sazovice, Valašská Polanka, Vysoké Pole, 
Újezd, Dolní Lhota, Hostětín, Březůvky, 
Topolná, Babice a Tupesy. 
 Již v pondělí 8.6.2009 hodnotící 
komise na tiskové konferenci  v budově 

Zlínského kraje vyhlásila ty nejlepší. 
 Ve Zlínském kraji soutěž vy-
hrála a Zlatou stuhu obdržela obec Újezd, 
která se nachází nedaleko Vizovic. K 
naší velké radosti následně  všem ozná-
mili, že na druhém místě se umístila 
Valašská Polanka !!! Současně s druhým 
místem nám byla přidělena Modrá stu-
ha, kterou získává obec s nejlépe hod-
noceným společenským životem. Toto 
umístění nám sebou rovněž  přineslo 
dotaci Zlínského kraje ve výši 750 tis.
Kč, která nám bude v průběhu letošního 
roku připsána na účet. Z těchto peněz 
můžeme uhradit část nákladů spojených 
s výstavbou spádového zdravotního 
střediska, čímž alespoň částečně snížíme 
deficit v příjmech zaviněný vlekoucí se 
celosvětovou hospodářskou krizí. Z a 

skvělé umístění v soutěži 
je v prvé řadě nutné 
poděkovat všem aktivním 
občanským sdružením a 
také všem občanům, 
kteří svojí prací proká-
zali, že naše vesnice 
opravdu hodnotným 
společenským životem 
žije. Jde totiž o problema-	
tiku, která se žádným 
způsobem z radnice 
nařídit nedá. Tento poten-
ciál buďto v obci je a nebo 
není. Obecní vedení pak 
může tyto občanské aktiv-
ity pomáhat usměrňovat a 

podporovat, o což se naše zastupitel-
stva vždy snažila a snaží i dnes. I v 
letošním rozpočtu je na finanční podporu 
všech občanských sdružení pamatováno. 
Díky výsledku v soutěži a přidělené 
dotaci však můžeme ocenit odvedenou 
práci na poli kulturně-společenském i 
mimořádným finančním darem. O jeho 
výši rozhodne zastupitelstvo obce.
 Přijměte proto všichni jménem 
mým i jménem zastupitelstva obce 
velké poděkování za práci, kterou se 
na spoluvytváření dobrého obra-
zu společenského života ve Valašské 
Polance podílíte a kterého si všichni 
velmi vážíme.       

Starosta a zastupitelstvo obce

Dotazník - sociální služby v obci
Vážení spoluobčané,
naše obec se spolu s dalšími vesnicemi 
Hornolidečska začala intenzivněji zabývat problem-
atikou sociálních služeb v našem regionu. Abychom 
zjistili skutečnou stávající potřebu, přání a také Vaše 
zkušenosti v této oblasti, dovolujeme si Vás požádat 
o spolupráci. V tomto vydání našeho Zpravodaje 
Vám předkládáme dotazník. Je anonymní  a také 

proto Vás prosíme o jeho zodpovědné vyplnění.
Vyplněný dotazník , prosíme,  odevzdejte do 
připravených schránek v obchodech JEDNOTA 
nebo ENAPO, nebo přímo na obecním úřadě do 30. 
6. 2009.
Svými názory se i Vy můžete zapojit do procesu 
Komunitního plánování sociálních služeb a péče na 
Hornolidečsku.

Děkujeme předem za Vaši spolupráci.

Zpravodaj



 Vedení obce bylo v žádostech o 
přidělení dotací v roce 2009 na realizaci 
plánovaných projektů v letošním roce 
úspěšné, i když ne všem žádostem o do-
tace bylo vyhověno.
 Oprava silnice ve Veřečném

Z programu obnovy venkova Zlínského 
kraje jsme žádali o poskytnutí dotace 
na provedení opravy místní komunikace 
ve Veřečném na pozemcích p.č.3297/1 
a p.č.3295. Cena zjištěná ukončeným 
výběrovým řízením za tyto práce měla 
činit 429 tis. Kč, když z této celkové 
částky jsme žádali o poskytnutí dotace ve 
výši 60% z RN to je dotace ve výši 257 
tis. Kč. Této žádosti naší obce bohužel 
vyhověno ZK nebylo.

Pořízení výstroje pro hasiče
Zlínský kraj jsme žádali rovněž o dotaci 
v celkové výši 170 tis. Kč na pořízení 
výzbroje a výstroje naší výjezdní jed-
notky požární ochrany. Dotace měla 
činit 115 tis. Kč. Hasičským záchranným 
sborem ZK však naše žádost nebyla 
doporučena a zastupitelstvo Zlínského 
kraje tuto dotaci nepřidělilo.

Varovný systém
Ze stejného zdroje jsme žádali o dotaci ve 
výši 210 tis. Kč na vyrozumívací a varo-
vací systém Zlínského kraje konkrétně 
pak na pořízení záložního zdroje (elek-	

trocentrály) pro budovu hasičské zbroj-	
nice, dále na napojení našeho veřejného 
rozhlasu na centrální pult IZS ZK a na 
rozšíření vysílacích míst bezdrátového 
veřejného rozhlasu v naší obci. Této naší 
žádosti bylo vyhověno Zastupitelstvem 
Zlínského kraje dne 18.3.2009 pouze 
částečně, když bylo schváleno přidělení 
investiční dotace naší obci ve výši 60 tis. 
Kč na podporu výstavby informačního, 
varovacího a vyrozumívacího systé-
mu, kterým je právě připojení našeho 
veřejného rozhlasu na centrální pult IZS 
ZK.

Oprava Hornolidečské magistrály

Naše obec byla úspěšná rovněž v žádosti 
o poskytnutí dotace na opravu místní 
komunikace v trase Hornolidečské mag-
istrály na Parhůně a to prostřednictvím 
Místní akční skupiny Hornolidečska 
z programu LEADER Ministerstva 
zemědělství ČR. Cílem realizace tohoto 
grantu je zprůjezdnění dvou prozatím na 
sebe nenavazujících místních komunikací 
ve směru od luženské vrcholové cesty na 
Parhůně - přes dvory u Skřivánků na tzv.
Liščák a dále po lesní svážnici na lesko-
vský katastr. Této žádosti o dotaci ve 
výši 71% z celkových téměř 640 tis. Kč 
bylo SZIF MZ ČR vyhověno a k podpisu 

smlouvy o přidělení dotace ve výši 454 
tis. Kč dojde v průběhu měsíce června 
tohoto roku. Smlouva se zhotovitelem 
kterým je z výběrového řízení firma 
s nejnižší nabídkou - OPEN TERRA 
Vsetín - již byla podepsána a k realizaci 
stavby dojde letos v průběhu června a 
července.

Rozhledna na Vartovni
Jako členská obec Sdružení obcí 
Hornolidečska jsme se stali part-
nery projektu Výstavba rozhledny na 
Vartovni, jejímž hlavním investorem je 
obec Seninka.  Tento grant je čerpán 
z prostředků EU prostřednictvím tzv. 
Přeshraniční spolupráce ČR - SR, kdy 
partnerem projektu je na slovenské 
straně obec Dohňany. Také v této obci 
vznikne rozhledna na kótě 731 m.n.m. 
Součástí těchto projektů budou rovněž 
naučné stezky s informačními tabulemi a  
krytými posezeními pro turisty. V našem 
případě bude takovéto kryté posezení 
instalováno na hranici katastru obcí Val.
Polanky a Prlova nedaleko nad chalupou, 
kterou postatvil náš rodák a valašský 
básník Josef Kašpar Vrchovský a naše 
spoluúčast na realizaci celého projektu 
bude činit bezmála 150 tis. Kč.

																				Josef Daněk

Podrobná zpráva o činnosti obce v letošním roce
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Stavební činnost na údržbě 
vodních toků

 V místní části obce Podevsí 
bylo provedeno vyčištění koryta po-
toka, včetně propustku pod komunikací. 
Zahájeny byly práce na přípravě doku-
mentace a vyřízení povolení na opravu a 
úpravu koryta potoka Seninka. Tento po-
tok zde vytváří zde situaci, kdy ohrožuje 
statiku mostku nedaleko novostavby 
Jana Řezníčka - při výjezdu na silnici 
směrem do Seninky. Tuto opravu břehů 
potoka připravujeme na rok 2010.

Oprava povrchu silnice I/57 
 Koncem srpna a počátkem září 
tohoto roku proběhne kompletní opra-	
va povrchu vozovky silnice č. I/57, 
která prochází naší obcí. Mimo pov-
rch vozovky bude v některých úsecích 

provedena i nová skladba podloží až do 
hloubky 60 cm tak, aby se v budoucnu 
zamezilo vyježdění "kolejí". Současně 
budou v některých místech osazeny nové 
betonové chodníkové obruby, protože 
stávající jsou vlivem těžké dopravy po-
praskané a křivé. Investorem této akce 
je stát. Po dobu oprav bude průjezd obcí 
řízen semafory a to vždy v jednom jízd-
ním pruhu.

Dokončení el. rozvodů nízkého 
napětí ve st. obvodě Podevsí

V průběhu měsíců dubna a května to-
hoto roku byl dokončen rozvod sítě 
NN v tomto stavebním obvodě. Obec 
tato stavba stála 180 tis. Kč. Konečně 
se tak podařilo realizovat koncepční 
řešení možnosti napojení všech bu-
doucích rodinných domů na elektřinu 

včetně toho, že na nové betonové sloupy 
NN byla nákladem dalších 40 tis. Kč 
umístěna nová světla veřejného osvětlení 
a původní parková světla byla zrušena.

Vodovod Veřečné
 Počátkem  května byl prodlou-	
žen veřejný vodovodní řad v místní části 
obce Veřečné. Trasa nového vodovod-
ního potrubí vede od rodinného domu 
čp.339 rodiny Trčkové až po rodin-
ný dům paní Filgasové čp.254, včetně 
odbočky k Ondrom ( Vážanom). Tato in-
vestice byla vyvolána nedostatkem pitné 
vody v rodinných domcích. Na pozem-
cích, po kterých vodovod vede, se také 
předpokládá budoucí výstavba dalších 
až 5-ti rodinných domů. Obec zajistila 
projekt a stavební povolení.  Investorem 
i zhotovitelem stavby byly Vodovody a 
kanalizace Vsetín a.s.
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NaROzeNINy OSlaVIlI 
60 let
František Káčer  čp.302
Ludmila Lišková čp.360
Miloslav Výchopeň čp.43
Růžena Galdová čp.110
Antonín Baran  čp.285
Alois Novák  čp.168
Jan Kovář  čp.198
65 let  
Jan Ondrušek  čp.8
Stanislav Hyžák čp.169
70 let 
Bohumil Šafařík čp.37
Antonie Měrková čp.11
75 let
Marie Somrová  čp.302
Anna Zimková  čp.249
80 let 
Václav Mikušek čp.236
Anna Daňková  čp.164
94 let
Božena Žáková  čp.227

NOVí ObčáNcI
Tomáš Šimara  čp.366
Tereza Kudelová čp.44
Petr Černocký  čp.312

Sňatky
Petr Kašpar  čp.267
Zdeňka Odvárková čp.208
Hana Kolínková čp.13
Iva Žáková   čp.139
Radim Psota  čp.133

zlatou svatbu oslavili manželé  
Marie a Jan kročilovi čp. 171

zeMřelI
Jaromír Daněk  čp.19 
ve věku 46 let
Ludmila Hovořáková čp.126 
ve věku 84 let

zpracovala:Sláčíková Věra

Společenská 
kronika obce Jak pokračuje příprava projek-

tu odkanalizování naší obce splaškovou 
kanalizací ?
 Krajská pracovní skupina vy-
dala dne 2.6.2009 kladné stanovisko k 
žádosti velkého projektu o poskytnutí 
podpory v rámci Operačního programu 
životního prostředí
Žadatel a vlastník vybudované infras-
truktury je Sdružení obcí  Mikroregionu 
Vsetínsko. 
Předpokládaný rozsah celkových 
uznatelných nákladů projektu: 1 492 
929 tis Kč bez DPH.
 Projekt se významně dotýká 
88 408 obyvatel, což representuje 61 % 
všech obyvatel okresu Vsetín a zaujímá 
rozlohu přibližně 432 km2 o hustotě 
204 obyvatel/km2.
 Finanční náklady pro jednot-
livé obce budou upřesněny po vyhotov-
ení prováděcí projektové dokumentace 
a po vyhodnocení výběrového řízení 
na zhotovitele stavby. Předpokládáme 
jejich alespoň částečné snížení. 

 Již dnes je dohodnuto, že 
bez úvěru tuto stavbu Mikroregion 
Vsetínsko nepostaví. Jednotlivé členské 
obce zapojené do tohoto projektu bu-
dou Mikroregionu Vsetínsko zasílat tzv.
příspěvek na investice, který bude MV 
použit na splátku úvěru pořízeného na 
stavbu. Při 80% dotaci bude stát naši 
obec výstavba plánované kanalizace 
celkem cca 20 mil. Kč, které budeme 
muset splácet možná až 30 let.
 Pokud bude MŽP ČR a 
EU dotace na realizaci této stavby 
Mikroregionu Vsetínsko přidělena (roz-	
hodnutí by mělo být známo do konce 
tohoto roku ), pak se bude muset v 
zastupitelstvu obce zvážit již avizované 
zvýšení daně z nemovitostí v naší obci, 
které by pomohlo splácet dluhy obce 
související s výstavbou této kanalizace.  
Každopádně je před námi velmi složité 
období pro rozhodování o budoucnosti 
rozvoje obce, které bude umocněno 
celosvětově  probíhající hospodářskou 
krizí.                               Josef Daněk

Jak pokračuje Čistá řeka Bečva II

Ořezy a mýcení lip.
V v průběhu měsíce března jsme na území 
obce ořezali nebo zmýtili některé ze 
starých velkých lip. Jedná se o záležitost 
citlivou a nepopulární. Přesto jsme k 
tomuto kroku dospěli a snad dal všem  
pohled na vyhnilé kmeny shozených 
stromů za pravdu, že pro bezpečnost 
občanů a jejich majetků byla učiněna 
správná věc. Samozřejmostí bude výsad-
ba stromů nových, která proběhne v 
průběhu letošního roku.

Šrotace autovraků
Všem majitelům  starých silničních vo-	
zidel oznamujeme, že Kovošrot Tomanec 
- Seninka provádí bezplatný odvoz a 
následnou šrotaci autovraků i pojízd-
ných vozidel.

klub důchodců na výletě
V neděli 24.5. se uskutečnil zájezd 
pořádaný polanským  klubem důchodců 
a KDU-ČSL . Zúčastnili se ho především 
naši starší spoluobčané občané, pro které 
zejména  byl koncipován. Společně jsme 
tedy navštívili poutní místo Provodov, 
následovalo lázeňské město Luhačovice, 
kterým všechny  zájemce odborně pro-	

vedla paní učitelka Mikušková. Odtud 
jsme odjeli do Zlína, kde jsme se v 
Salesiánském středisku mládeže na 
Jižních Svazích setkali s farníky, kteří 
pro všechny připravili bohaté pohoštění 
a také jsme s nimi prožili májovou 
pobožnost. Na závěr jsme se přesunuli 
do centra Zlína a vyjeli výtahem  na 
terasu  budovy krajského úřadu - tzv.  
"21" a z této výškové budovy jsme si 
prohlédli celé město i daleké okolí. Už 
během zpáteční cesty se navrhovala mís-
ta, kam bychom se mohli podívat příště. 
Fotografie z výletu jsou na  internetu 
http://vlasta.ramok.com

klub důchodců  

O nejlepšího skokana
V květnu uspořádala sportovní komise 
Oú již  tradiční soutěž O nejlepšího 
polanského skokana. Akce proběhla na 
školním hřišti za účasti 38 předškoláků a 
školáků. Závodilo se ve skoku dalekém, 
vysokém a žabákovitém. Děti závodily 
s obrovským elánem a zaujetím, občas 
ukápla i slzička  při nepodařeném  skoku. 
Ale to ke sportu patří. Všichni udělali 
proti loňskému roku velký pokrok. A o 
to nám při sportu těch nejmenších jde 
především.                           S. Machač

Krátké zprávy z aktuálního dění v obci
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 Žáci sedmých až devátých tříd 
se na začátku května vydali na zájezd do 
Velké Británie a Paříže. 
 Nejprve naše cesta směřovala 
do  Brna, kde se k nám připojila druhá 
skupina žáků  8.-9.  tříd ze ZŠ Brno 
Slatina. Postupem času jsme se začali 
bavit všichni, a  bylo nám jedno, kdo 
patří k jaké škole. V Praze jsme pak 
nabrali do autobusu posledního, ale 
nejdůležitějšího člena naší výpravy, paní 
průvodkyni Lenku Kupkovou.
 Čekala nás noční jízda přes 
Německo a Francii, v brzkých hodinách 
jsme dorazili do prvního cíle naší cesty 
města Paříže. 
 Autobus nás vysadil u univer-
zity Sorbona a pak se nám ztratil na víc 
jak deset hodin. Navštívili jsme pros-
lulý chrám Notre Dame, dále směřovali 
k Lovru, který je označován za srdce 
Paříže a  šli se podívat dovnitř na jeden 
z největších skvostů muzea, obraz Mony 
Lisy. 
 A na závěr jsme se podél řeky 
Seiny dostavili  na další unikátní místo 
města k Eiffelově věži. I přes některé 
strachem vyděšené jedince jsme se  
podívali až do 3. patra, až skoro na její 
samý vrchol do výšky 300 m  a  impo-
zantní pohled na celé město byl nejsladší 
odměnou po celodenním putování.
 Pěkně unaveni jsme nasedli do 
autobusu a vyjeli směrem na sever od 
Paříže na ubytování v hotelu F1 nedale-
ko městečka Calais. Pro holky koupelna, 
pro kluky televize a konečně pro všechny 
postel - spokojenost vysoká.  Brzy ráno 
po snídani jsme se vydali ke kanálu 
La Manche a podmořským tunelem se 
přepravili vlakem do Anglie.  První naše 

zastávka byla v Doveru, následovalo 
městečko Cantenbury se světoznámou 
katedrálou a dále nevelký zámek s vod-
ním příkopem Hever Castle, který se stal 
domovem manželky Jindřicha VIII. 
 Odtud jsme jeli přímo do 
Londýna, kde nás v 19 hodin na tzv. 
"místě setkání" čekali hostitelské ro-	
diny různých národností a my jsme se 
stali jejich členy a pokoušeli se uplatnit 
naše jazykové znalosti. Všichni však byli 
trošku ostýchaví a první společný večer 
toho moc anglicky nenamluvili
 Čtvrtý den zájezdu ráno: Pěší 
prohlídka města s průvodcem - cetrum 

města, Westminster Abbey, Houses of 
Parlament, Big Ben a další zajímavá 
místa stála za podívanou. 
 Nesmíme opomenout návštěvu 
muzea voskových figurín Madame 
Tussaud´s a projíždku na největším 
obřím kole London Eye, místa, která se 
žákům asi nejvíce líbila. Navečer opět 
návrat do rodin, večeře a naše jazyky 
se nám už více rozvázaly a úroveň kon-
verzace byla lepší.
 Pátý den v sobotu jsme vyje-
li mimo Londýn a navštívili město 
Windsdor s královským zámkem a roz-	
sáhlými parky a dále pak nejstarší ang-	
lické universitní město Oxford - budouc-
nost některých našich žáků a místo fil-
mování Harryho Pottera a také jsme tam 
měli možnost vyprázdnit naše peněženky 
a nakoupit dárečky pro naše nejbližší. 
Poslední den v Londýně jsme navštívili 
část Greenwich, kudy prochází nultý 
poledník. Na závěr nás čekal opravdový 
menší piknik na anglickém trávníku. 
A jak hodnotí zájezd Jana Polanská?
Nepopsatelné zážitky! Největší úspěch 
v celém zájezdu mělo nakupování a 
Museum Madame Tussaud´s.  A vy, 
kteří budete mít možnost tento zájezd 
absolvovat - neváhejte! Určitě to stojí 
za to. Poznáte nové lidi, jinou kulturu, 
ochutnáte nejrůznější kombinace jídel a 
nápojů. Ale pořád platí VŠUDE DOBŘE, 
DOMA NEJLÍP!

Jana Polanská, Jitka Sedláčková 
zŠ Valašská Polanka

Školáci poznávali krásy Paříže i Londýna

Prázdninová 
Kutírna

Kutírna opět pořádá 
Prázdninové keramičení 

pro rodiče s dětmi 
předškolního věku. 

Akce bude 
v úterý 7. července a také 
ve středu 5. srpna vždy od 

14.00 hodin. 
Na všechny se těší 

Irena Filgasová 
a Zdenka Polanská

Pasování prvňáků na čtenáře
 Knihovna byla 9. června 
svědkem pasování žáků první třídy 
na čtenáře. Zúčastnili se ho všichni 
prvňáčci a také paní Mgr. Naděžda 
Hajdová, ředitelka školy a  místostaros-
ta Jan Kozubík, který školáky pasoval.
 Děti si připravily četbu krátké 
pohádky, na které každý prokázal, 
že si titul čtenáře skutečně zaslouží. 
Po složení slibu byly předány všem 
pasovaným dětem hodnotné knížky a 
průkaz knihovny, který je opravňuje po 
celý rok k návštěvě knihovny zdarma. 
 Poté následovalo pohoštění 

a prohlídka knihovny, při níž paní 
knihovnice Alena Kozubíková proved-
la děti knihovnou a vysvětlila jim, jak 
se ve výběru knih mohou orientovat.
 Paní ředitelka popřála nově 
pasovaným čtenářům mnoho krásných 
zážitků s knihami.
 Mnohé z dětí si ihned vybraly 
knížku k zapůjčení. Celá akce byla 
určitě dobrou motivací k četbě, která je 
dnes v mnoha rodinách opomíjena a jež 
má kladný vliv na utváření osobnosti 
každého z nás. 

Mgr. Vlasta Ibříšková



 Je to k nevíře, ale prázdniny 
už zase klepou na dveře! A zase hod-
notíme, rekapitulujeme a také plánu-
jeme.
 Letošní školní rok jsme 
prožívali ve znamení oslav výročí 230 
let od založení první školy ve Valašské 
Polance a 35 let současné moderní 
Základní školy. Tomuto výročí jsme 
přizpůsobili celoškolní projekt, který 
vedl žáky k poznání Valašské Polanky 
a okolí, čímž jsme naplnili výstupy 
školního vzdělávacího programu.
 Vyvrcholením projektu, který 
velmi odborně a kvalitně připravila 
paní uč. Mikušková ve spolupráci s 
pedagogy a žáky, byl Den otevřených 
dveří s rozsáhlou výstavou historic-	
kých fotek a Školní jarmark s prezen-
tací a prodejem výrobků našich žáků. 
Specialitou akce bylo hudební vys-
toupení žáků ZUŠ pod vedením paní 
Machačové a možnost vyzkoušet si 
práci na hrnčířském kruhu. 
 Třešničkou oslav bude 
červnová Školní akademie, na kterou 
bude opět zvána i veřejnost /25.6.2009 
v 15.30 hodin v kulturním domě/.
 Je třeba pochválit úspěšné 
žáky, kteří nás čím dál více reprezen-
tují v okrese, kraji i v celostátních 

soutěžích. Jmenuji jen ty nej nej.
 V recitační soutěží zvítězila 
v okrese Nikola Tajzlerová z 9.A, v 
zeměpisné olympiádě se umístil 
na 3.místě David Trčálek z 6.B a v 
dějepisné olympiádě Hana Havlíková 
z 9.A na 6.místě. Jak je zručný dokázal 
Jaromír Polanský z 9.A vítězstvím v 
soutěži Šikovné ruce na SPŠS Vsetín. 
 Velkým úspěchem je 2.místo 
děvčat z 5.ročníku a Zvláštní ocenění 
žáků 9.ročníku, které si přivezli z 
taneční soutěže Tančírna ve Vsetíně. 
Pochvala patří Pavlíně Goldefusové ze 
7.B, jejíž tématický slogan "Bezpečnost 
je nejlepší přítel práce" ji katapultoval 
na 2.místo v celostátní soutěži Hitpará-	
da sloganů.
 V celostátní soutěži Přespolní-	
ho běhu naši sportovci vybojovali 
krásné 8.místo za přispění nejlepšího 

výkonu Marka Haboně z 9.B. 
 Na mezinárodní soutěži 
Zlínský Vorvaň jsme se vypracovali až 
na 4.místo. V malé kopané obsadili žáci 
2.stupně druhé místo v kraji, v kopané 
Coca-Cola Cup se dostali na 3.místo 
v semifinále. 1.místo vybojovali také 
nadaní žáci 1.stupně Petra Polanská, 
Jiří Matyáš  a Leona Chuchmová v atle-	
tickém trojboji ve Vsetíně a v krajském 
kole vybíjené se umístili na 3.místě.
 Hudebně nadané žákyni Anetě 
Juřičkové ze 7.B musíme popřát k vy-
dání jejího prvního CD!
 Novinkou na naší škole je 
začínající spolupráce se slovenskou 
školou Domaniže a výměnné pobyty 
žáků z Frýdku Místku. Naši žáci vydali 
již druhé číslo časopisu Trhák, které 
okamžitě zmizelo z "pultů". 
Další informace najdete na www.zsval-
polanka.cz.
 Na závěr chci poděkovat 
za spolupráci a finanční podporu 
Obecnímu úřadu ve Valašské Polance, v 
Prlově, Pozděchově, Lužné, Leskovci, 
Senince a Ústí.  Děkuji také letošním 
sponzorům a rodičům, kteří přispěli na 
školní i mimoškolní akce či jakkoliv 
jinak pomohli.

Naďa Hajdová, ředitelka školy

Ohlédnutí ředitelky ZŠ za školním rokem 2008/2009
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Typologie sociálních služeb pro seniory

Školní akademie
Všichni jste srdečně zváni 

na Školní akademii, která se 
uskuteční 25. 6. 2009 

od 15.30 hodin 
v sále kulturního domu.

Vystoupí žáci základní školy, 
i děti z mateřské školy  

a ZUŠ.

Zastupitelstvo
Starosta svolal na čtvrtek 25.6. v 
19,00 hod do zasedací místnosti OÚ 
jednání zastupitelstva obce.
1/ Úvod, 2/Jmenování zapisovatele 
jednání a ověřovatelů zápisu
3/ Projednání výběrového řízení na 
obsazení uvolňujících se pracovních 
míst na OÚ od 1.1.2010 
4/ Projednání komunitního plá- 
nování sociálních služeb na 
Hornolidečsku
5/ Projednání rozpočtových změn 
č.2 v hospodaření 2009
6/ Různé
- zpráva o jednání s náměstkem  
hejtmana Liborem Lukášem ve věci 
zajištění finančních prostředků na 
výstavbu infrastruktury pro stavební 
obvod Suláčov
- zpráva o umístění v soutěži Vesnice 
roku 2009 
- zpráva o přípravě a průběhu obec-
ního dne 5.7.2009
- zpráva o projektu ČŘB II etapa
7/ Diskuse, závěr        Daněk Josef

A) pečovatelská služba 
Zahrnuje pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, pomoc při 
zajištění domácnosti.
b) osobní asistence 
Je terénní služba, která pomocí osob-
ního asistenta pomáhá lidem zvládat 
jejich běžné úkony péči  o vlastní oso-	
bu, při osobní hygieně, při kontaktu se 
společenským  prostředím, při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů.
c) odlehčovací služby 
Jsou terénní, ambulantní nebo pobytové 
služby poskytované osobám, o které 
je jinak pečováno v jejich přirozeném  
prostředí.
D) centra denních služeb nebo denní 
stacionáře 
Poskytují zde ambulantní služby zahrnu-
jící pomoc při osobní hygieně poskytnutí 
stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, pomoc při uplatňování práv a 

při obstarávání osobních záležitostí.
e) domovy pro seniory 
Poskytnutí ubytování a  stravy, pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při hygieně, kontaktu se 
společenským prostředím, pomoc při 
uplatňování práv a při obstarávání osob-
ních záležitostí.
F) domovy se zvláštním režimem 
Poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu 
chronického duševního onemocnění 
nebo závislosti na návykových látkách, 
a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 
demencí, vyžadují pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby
G) tísňová péče 
Terénní služba, kterou se poskytuje 
nepřetržitá distanční hlasová a elektro-	
nická komunikace s osobami vystavený-
mi vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 
života v případě náhlého zhoršení jejich 
zdravotního stavu nebo schopnosti)
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 Školní rok 2008-2009 probíhal 
na pobočce ZUŠ opět v pilné prá-
ci. Pobočku v tomto školním roce 
navštěvovalo  celkem 55 žáků . V  de-
chovém oddělení - obor zobcová fétna 
a klarinet  28 žáků, klavírní oddělení  7 
žáků a  keyboard  20 žáků. 
 Již druhým rokem mají naši žáci 
možnost hrát v souboru. Tuto možnost 
využívá 12 žáků a  při omezených 
možnostech nástrojového obsazení se 
snažíme docílit co nejlepších výsledků 
našeho snažení. 
 A že nemáme čas na nějaké 
lelkování vás přesvědčí výčet našich 
aktivit. Září a říjen jsou pro nás měsíce 
určené pro výběr a nácvik repertoáru, 
který připravujeme na první pololetí. 
V listopadu jsme mohli svým vys-
toupením pozdravit naše seniory na 
jejich společném setkání v DK.
 Vánoční koncert proběhl v 
pěkné atmosféře. Vánoční výzdoba sálu 
a romantika starých časů, kterou nám 
připomínaly řezbářské výrobky pana 
Hyžáka st., nám všem dovolily v klidu 
si užívat té pravé vánoční atmosféry.  
Vánoční atmosféru jsme si užívali také 
na Živém betlému, kde jsme opět za-
hráli jako flétnoví andělíčci.
 Vánoční koncert byl pro 
některé naše žáky generálkou na soutěžní 
vystoupení. Někteří žáci se zúčastnili 
Národní soutěže ZUŠ  vyhlášené MŠMT 
ve hře na dechové nástroje. Byla to pro 
nás velká zkušenost a naše práce byla 
oceněna těmito výsledky: 
 Okresní kolo ve hře na dechové 
nástroje 6.3.2009 Rožnov
zobcová flétna
Eliška Žůrková - 1. místo 
Barbora Žůrková - 2. místo 
Kateřina Srbová - 2. místo 
Michaela Baletková - 3. místo 
příčná flétna
Amálie Ondráčková - 2. místo (uč. I. 
Něničková)

krajské kolo soutěže ve hře na zob-
covou flétnu, kroměříž.
Eliška Žůrková - 3. místo 

 Na březen jsem připravili pro 
děti z mateřškých škol a také pro žáky 
z 1. stupně ZŠ představení    Notová 
osnova v ZOO. Spolu s dětmi jsme pu-
tovali po zoologické zahradě, ve které 
slavila zvířátka svátek a  poznávali jsme 
je z hádanek a obrázků a nebyli by-
chom muzikanti, kdyby každé uhodnuté 
zvířátko nemělo také hudební podobu. 
A společná písnička  - to byla odměna 
pro všechny.
 V dubnu náš soubor zahrál 
na školním jarmarku. Protože se jar-
mark nesl v duchu oslav výročí školy, 
připravili jsme malé překvapení - Píseň 
o historii školství ve Valašské Polance. 
Obrázky k této poučné písni nám 
namalovali děti ze ŠD a jarmareční 
představení bylo na světě. 
 Náš slavnostní Jarní  koncert 
jsme pojali jako oslavu jara a protože 
venku bylo opravdu krásné počasí, mezi 
posluchači seděli pouze rodiče. 
Téměř všichni žáci z pobočky zde 
předvedli výsledky celoroční práce a 

potlesk publika nám byl odměnou. 
 V květnu jsme přišli zahrát 
a zazpívat  maminkám na oslavu Dne 
matek, kterou organizovala kulturní 
komise při OÚ.
Aby byl výčet našich aktivit úplný, 
připomeňme si také pololetní třídní 
přehrávky, kde své umění předvádí 
každý žák individuálně a je  také čas 
pohovořit s rodiči. 
 V letošním školním roce opět 
někteří naší žáci ukončují studium ab-
solutoriem 1. stupně. Někteří budou ve 
studiu pokračovat i na 2. stupni, většina 
jich ale odchází na střední školy a ve 
studiu nepokračují. 
 Všem přejeme úspěchy v 
životě a snad jim dovednosti získané 
studiem hudby pomohou lépe se orien-
tovat na životních křižovatkách.  
Před odchodem na prázdniny si někteří 
z našich žáků zahrají ještě  na školní 
akademii. 
 Děkuji všem, kteří nám pomohli 
letošní školní rok zvládnout - Obecnímu 
úřadu ( především J. Kozubíkovi), 
vedení ZŠ, vychovatelkám ve ŠD, 
šikovným rukám děvčat z Kutírny za po-
moc při zhotovení dárků pro absolventy 
(I. Filgasové, B. Srbové, H. Kročilové 
a ostatním). Fotografům Vlasťovi a 
Radkovi děkujeme za prezentaci  fo-
tografií z vystoupení na internetu. 
Panu Papšíkovi dík za pěkné DVD z 
Vánočního koncertu.  A samozřejmě 
dětem a rodičům - za práci, za podporu, 
za účast na koncertech a vystoupeních.   
A po prázdninách - nashledanou!!!

zdenka Machačová

Pestrá náplň činnosti pobočky umělecké školy 

Mateřská škola získala prvenství
 V dubnu letošního roku jsme převzali z rukou 
pracovníků Alceda Vsetín hned dvě nejvyšší ocenění za 
výtvarné zpracování tématu"Letí, letí na koštěti".V kate-
gorii jednotlivců  udělila odborná porota 1. místo Lidušce 
Holbíkové za kolorovanou kresbu "Čarodějnice" a 1. místo 
naší MŠ za společné prostorové ztvárnění "Čarodějnice 
Saxany" v kategorii kolektivních prací do 6 let.
 Slavnostní Vernisáže s otevřením výstavy všech 

výtvarných soutěžních prací se zúčastnili nejenom ocenění, 
aby převzali drobné dárky a krásné diplomy, ale i hosté z 
řad široké veřejnosti, zástupci škol  ,rodiče a všichni, kteří 
se rádi podívají na velmi zdařilá, nápaditá a netradičně 
zpracovaná výtvarná díla všech věkových kategorií.
 Společná radost z dosažených ocenění je nám 
největší odměnou a motivací do další práce, která prezen-
tuje naši MŠ v širokém okolí. 

             Děti a učitelky MŠ ve Valašské Polance  

bezplatná telefonní linka 
pro zdravotně postižené

800 246 642



 Nápojový 
karton
+ papír

FIRMA JOGA RECYCLING s.r.o. 
VÁM ZAJISTÍ

SVOZ ODPADU – II. pololetí 2009 
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 

   21.8.         2.10. 

T ÍD NÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA 
A BÍLÁ BARVA 

              4.9.         30.10. SKLO

T ÍD NÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
               7.8.     18.9.      16.10.    13.11.       11.12. 

PLAST

NEBEZPE NÝ  ODPAD  ODEBÍRÁME FORMOU MOBILNÍ SB RNY
          10. ÍJNA 2009   ( „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, p
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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 Koncem května tohoto roku jste 
si mohli povšimnout dodatkových ta-	
bulek vyvěšených na dopravních znač-	
kách oznamujících řidičům, že vjíždí do 
obce Val.Polanka. 
 Tyto tabulky, které jsme zde 
umístili na několik dnů, upozorňovaly 
všechny projíždějící, že se naše obec za-
pojila do celostátní protestní akce organi-
zované Sdružením místních samospráv 
ČR, jehož je naše obec členem.
 Tato měla kompetentní poslance 
a úředníky upozornit na skutečnost, že 
rozpočtové určení daní, které je v současné 
době zákonem uplatňované Ministerstvem 
financí ČR, diskriminuje všechny obce a 
města s počtem obyvatel do 100 tis. 
obyvatel a to ve prospěch měst Praha, 
Brno, Ostrava a Plzeň. Tato čtyři města 

jsou daňově v příjmech naddimenzovaná, 
neboť na svých 20% obyvatel, kteří z 
celkového počtu obyvatel naší republiky 
v těchto městech žijí, získávají téměř 
polovinu všech prostředků určených všem 
obcím a městům. 
 Ostatních více než 6600 obcí a 
měst pod sto tisíc obyvatel jsou diskrimi-
nována, neboť v nich žije zbývajících 
80% obyvatel. Přesto získávají jen zhruba 
polovinu z daňových prostředků, které 
jsou k dispozici. Výsledkem této akce 
snad bude skutečnost, že se tohoto tématu 
ujme některá z parlamentních politic-	
kých stran, která by pak následně mohla 
napravit tuto křivdu předložením nového 
návrhu zákona o RUD a schválením 
novely zákona, který tuto nespravedlnost 
odstraní. 

 Pokud by se tato iniciativa SMS 
ČR zdařila, pak by mohla mít naše obec,  
vyšší daňové příjmy o 2 - 3 mil. Kč ročně. 
A to je již částka, díky které by např. 
provedení splaškové kanalizace nebyl pro  
náš obecní rozpočet žádný problém.
 Ministerstvo financí ČR nechalo 
zpracovat Vysokou školou ekonomickou 
analýzu financování výkonu státní správy 
obcí a měst ČR, která sloužila jako pod-	
klad návrhu SMS ČR na změnu financo-	
vání měst a obcí v ČR. Ve svém výsledku 
tato analýza odkryla nedostatečné finan-
cování výdajů obcí a měst pod 100 tis.
obyvatel a nesystémovost stávající právní 
úpravy financování samospráv. 

Josef Daněk

Valašská Polanka - daňově diskriminovaná obec

Pouťová zábava
Letošní pouť pořádá TJ Sokol 
Valašská Polanka. Slavnost 
bude opět trvat dva dny. 
Na sobotní pouťové zábavě 
vystoupí od 20 hod luženská 
zábavová kapela Traverz. Po 
nich se do 21:30 postaví na 
pódium valašská bigbítová 
legenda STRAM. Novinkou 
v nedělním programu bude 
"Pouťový jarmark", jenž bude u 
areálu tanečního kola probíhat 
od neděle 8 hod. Na něm se 
představí řemeslnící zapo-
jeni v projektech "Vyrobeno 
v Beskydech" a "Kosenka". 
Můžete se těšit například na 
pravý Valašský trdelník, hračky 
z modrotisku, včelaře, výrobce 
ošatek atd. Jarmark bude trvat 
do cca 14 hod. Poté bude 
odpolední posezení s Malou 
Polančankou. Na občestvení je 
připraven např. guláš, kyselice, 
uzene klobásky a uzené špice. 
Foto z dvoudenní akce bude k 
dispozici na webu www.valass-
kerockovani.com<http://www.
valasskerockovani.com/>

Těšíme se na vás.

Jak jsme volili? 
Z celkově zapsaných voličů 
1074 přišlo  své zástupce do 
Evropského parlamentu volit 
jen 234 občanů tj. 21,79 %. Bylo 
odevzdáno 233 hlasů.
KDÚ-ČSL   82 hl.
Věci veřejné   4 
ODS    58
Suverenita   10
Volte Pravý blok 5
Sdružení pro republiku-Republ. 
strana Českost  1
Evropská dem. strana  3
Strana důstojného života 1
KSČM    17
Starostové a nezávislí 12
SNK EU   2
Balbínova poetická strana 1
Strana zelených  1
Dělnická strana  2
Nezávislí   2
ČSSD    31

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně, 
distribuce zdarma do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Garamond Vsetín. Zpravodaj 
řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články či materiály se 
obracejte na OÚ nebo na Jana Filgase ml., bytem Valašská Polanka 383.

Turnaj o pohár starosty - Polanský den.
Obecní úřad spolu se zájmovými složkami i letos pro všechny Polančany 
připravují na neděli 5. července tradiční Turnaj o pohár starosty - Polanský 

den. Proběhne fotbalový turnaj, kulturní vystoupení a ukázky činností, 
pro děti budou připraveny atrakce.  Ukuteční se také vloni úspěšné 

přetahování lana - Hořansko vs.Dolansko a chystáme novou soutěžní 
disciplínu  pro děti i dospělé. Program uzavře ohňová show a malý 

ohňostroj. Už teď všechny srdečně zveme

Sportovní akce
Další akcí sportovní komise 
budou dva turnaje pořádané 
současně dne 27. června v 

areálu Paradon: 

nohejbalový turnaj 
KEMMERICH CUP 

a 
PARADON CUP 

v plážovém volejbale 
Volejbalový turnaj je organizován 
pro smíšená družstva, nohejbal 

jako mužská záležitost. Uzávěrka 
přihlášek je ve středu 24.6.2009. 

     V červenci nás čeká 
tenisový turnaj ve čtyřhře 

KOVAR CUP 
ve dnech 9. až 12. Hrát se bude na 
kurtech v Paradonu a  na školním 

hřišti. Uzávěrka přihlášek ve 
čtvrtek 9.7. v 17. hodin. Losování 

v Paradonu od 18 hodin.
Tenisový turnaj jednotlivců 

proběhne ve dnech 30.7 až 
2.8.2009. 

 Přihlášky na všechny turnaje 
na číslo 773 227404, 
nebo v Cykloservisu.



Starosta obce Val.Polanka výb rové ízení  na obsazení pracovních míst
Samostatný referent(ka)  státní správy a samosprávy 

Pracovní pom r:   Na dobu neur itou se zákonnou zkušební dobou. Nástup možný od 1.1.2010   dohodou. 

Místo výkonu:   Obec Valašská Polanka 
Platové podmínky:   8. platová t ída dle zák. . 262/2006 Sb., NV .130/2009 Sb., a NV .137/2009 Sb. 

Požadavky pro vznik 
pracovního pom ru:

Úplné st ední vzd lání, b) Ob anská bezúhonnost, c) Praxe ve ve ejné správ vítána (Komunikativní 
schopnosti, Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) , Samostatný a iniciativní p ístup k práci )

Nabízíme: Zajímavou práci, možnost trvalého vzd lávání 

Bližší informace o 
pracovní náplni 

  Pracovní nápl  obsahuje rovn ž nap .:
 Zajiš uje komplexní vedení matri ní agendy matri ního obvodu  a evidenci obyvatel obce 
 po izuje zápisy z jednání orgán  územních samosprávných celk  a vede jejich agendu 
 Zastupuje v dob  nep ítomnosti pracovníka vykonávajícího pokladní služby pro pot eby organizace 

v etn  p ijímání  a vydávání pen z ve ejnosti 
 Vykonává r znorodé administrativní práce podle obvyklých postup  a rámcových instrukcí 
 Zajiš uje ov ené výstupy prost ednictvím projektu Czech POINT v etn  provozu Datových 

schránek a elektronické spisové služby 
 Zajiš uje chod podatelny a výpravny, innost a evidenci ú edních desek obce a webových stránek 

obce v etn  jejich aktualizace 
 Zajiš uje odbornou  správu archivu obce v etn  provád ní archivní spisové služby a vy azování 

písemností týkající se agendy, kterou má v náplni práce 

Ú etní obce  
Pracovní pom r:   Na dobu neur itou se zákonnou zkušební dobou.   Nástup možný od 1.1.2010   dohodou. 

Místo výkonu práce:   Obec Valašská Polanka 
Platové podmínky:   10. platová t ída dle zák. . 262/2006 Sb., NV . 130/2009 Sb.,  a NV .137/2009 Sb.,  
Požadavky pro vznik 
pracovního  
pom ru: 

Vysoškolské vzd lání ekonomického sm ru, b) Ob anská bezúhonnost, c) Praxe ve ve ejné správ
vítána (Komunikativní schopnosti, idi ský pr kaz skupiny B, Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, 
Internet) , Samostatný a iniciativní p ístup k práci

Nabízíme: Zajímavou práci, možnost trvalého vzd lávání 

Bližší informace o 
pracovní náplni 

 Zastupuje v dob  nep ítomnosti pracovníka vykonávajícího funkci samostatného referenta státní 
správy a samosprávy v jehož náplni práce je i komplexní vedení matri ní agendy 

 komplexní vedení ú etnictví ú etní jednotky, kordinace ú tování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a 
závazk , o nákladech a výnosech, o výdajích a p íjmech a o výsledku hospoda ení v etn
sestavování ú etní záv rky a vedení ú etních knih 

 Zajiš uje pokladní služby pro pot eby organizace v etn  p ijímání a vydávání pen z ve ejnosti 
 Vede evidenci poplatkových agend dle obecn  závazných p edpis  a vybírá podle nich poplatky od 

ob an  a firem 
 Vede agendu nájmu obecních byt , nebytových prostor a dalších nemovitostí, p ipravuje a eviduje 

nájemní smlouvy apod. 
 Zajiš uje ov ené výstupy prost ednictvím projektu Czech POINT v etn  provozu Datových 

schránek a elektronické spisové služby 
 Provádí díl í pracovn  právní úkony a personalistické práce podle stanovených postup  a pravidel, 

nap íklad sepisování pracovn  právních smluv, vedení personální evidence apod. 
 Zajiš uje odbornou  správu archivu obce v etn  provád ní archivní spisové služby a vy azování 

písemností týkající se agendy, kterou má v náplni práce 

Uchaze i p edloží písemnou 
p ihlášku, která musí obsahovat tyto 
náležitosti:

a) jméno, p íjmení, titul  
b) datum a místo naroze  
c) státní p íslušnost
d) místo bydlišt
e) íslo ob anského pr kazu nebo 

íslo dokladu povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního ob ana, 

f) souhlas s využitím osobních údaj
pro ú ely výb rového ízení,

g) kontaktní spojení (telefon, e-mail) 
 h)datum a podpis. 

P ihláškou se rozumí samostatný doklad, 
nelze jej nahradit údaji uvedenými 
v životopisu, ve kterém bude uvedeno o 
jakou pracovní pozici má žadatel zájem. 

K písemné p ihlášce nutno doložit: 
 životopis  zam ený na údaje o 

dosavadních zam stnáních, 
odborných znalostech a 
dovednostech 
psaný vlastnoru n

 originál výpisu z evidence Rejst íku
trest  ne starší než 3 m síce,

 ov enou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzd lání 

P ihlášky k výb rovému ízení zasílejte nejpozd ji do 25.srpna 2009 v obálce ozna ené heslem  „V  referent“  a nebo „V
ú etní“ na  adresu: Obecní ú ad Valašská Polanka,  756 11 Valašská Polanka p.270 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z  uchaze  a zrušit výb rové ízení.

  O výsledku výb rového ízení budou všichni uchaze i písemn  vyrozum ni.

Pozn.: Poskytnuté doklady a podklady pro výb rové ízení je nutno si osobn  vyzvednout do deseti dn  po 
ukon ení výb rového ízení. Po uplynutí této lh ty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány. 



DOTAZNÍK  O  
SOCIÁLNÍCH

SLUŽBÁCH PRO 
SENIORY V OBCÍCH
HORNOLIDE SKA 

1) Využíváte služeb t chto
za ízení ?  
Služby:

    Agentura Zdislava Vsetín
    Diakonie Vsetín
    Charita Nový Hrozenkov                                                      
    Charita Valašské Klobouky   
    Charita Vsetín   
    Letokruhy
    Sociální služby Vsetín

Pé e:
    Centrum pro seniory Vsetín                                                  
    Jídelna pro ve ejnost
    Klub d chodc
    Služby mi poskytuje rodina 

nebo okolí
    Využívám jiné služby 

(uve te  jaké) 
…………………………………
…………………………………

    Žádné

2) Které služby využíváte ?
(m že být zak ížkováno i více 
odpov dí)

   Základní sociální poradenství
   Pe ovatelská služba (dovoz

ob da, pedikúra, úklid  aj. ) 
   Osobní asistence 
   Denní stacioná
   P j ování kompenza ních

pom cek
   Žádnou 
   Jiná uve te

…………………………………
…………………………………

3)  Pokud služby nevyužíváte 
žádné nebo málo – uve te
d vod

…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………………………...…

4) Které služby v obci 
postrádáte ?
(vyhodno te od 1 - 5) 

    Spole enské akce pro 
seniory

    Vzd lávací a zájmové 
programy                                                          

    Poradenství, konzultace
    Rozvoz ob d  i o víkendech
    Bezbariérové bydlení pro 

seniory
    Odleh ovací služby
    Denní stacioná
    Krátkodobé pobyty pro 

seniory
    Víkendová pe ovatelská

služba
    Pomoc p i zajišt ní chodu 

domácnosti                                                  
    Opravna a p j ování

kompenza ních pom cek
    Psychologická poradna
    Centrum denních služeb                                                                          
    Nic nepostrádám                                                                                    
    Jiné (uve te)

…………………………………
…………………………………

5) Jaký zp sob pomoci si 
p ejete pro sebe nebo pro své 
blízké ? 

    Žít ve vlastním byt /dom
    Žít ve vlastním byt /dom  za 

pomoci blízkých 
    Žít ve vlastním byt /dom  za 

pomoci sociální služby 
    Žít v domov  pro seniory 

(tj.domov  d chodc )
    Žít v penzionu pro seniory 
    Využívat denní stacioná
    Jiné (uve te)

…………………………………
……………………………….…

6) Jak zkvalitnit život senior m
v obci ? 

     Uve te
…………………………………
…………………………………
…………………………………

7) Ozna te max. 5 pot eb, které 
jsou pro vás nejd ležit jší.

    Informovanost 
    Stravování 
    Vztahy 
    Finance 
    Bezpe nost
    Ubytování/bydlení 
    Pé e o vlastní osobu 
    Osobní kontakt 

    Právní poradenství 
    Citová podpora 
    Zam stnání
    Sociální poradenství 
    Psychologické poradenství 
    Nápl  volného asu
    Vedení domácnosti 
    Jiné (uve te)

…………………………………
…………………..……………

8) Uvítali byste v obci n kterou
z následujících aktivit? 

    tane ní ve ery, plesy
    koncerty, výstavy, divadelní 

p edstavení 
ajovna, kavárna 

    jazykové kurzy 
    výuka - internet, PC 
    malování, keramika, 

hrn í ský kruh 
    jiné (uve te)

…………………………………
………………..………………..

ZÁV RE NÉ OTÁZKY 

9) Pohlaví
    Muž 
    Žena 

10) Kolik je Vám let 
   do 60
   71-80
    61-70
   více než 80

11) Za a te se do kategorie
    Jednotlivec
    Manželé/partne i žijící 

v domácnosti bez d tí (p íp. d ti
jsou starší a žijí jinde) 

    Oba rodi e s dít tem (d tmi) 
    Jeden rodi  s dít tem (d tmi) 
    Jiný typ (uve te)

…………………………………
…………………………………

12) Uve te název obce, ve které 
bydlíte

…………………………………

D kujeme za váš as strávený 
nad vypl ování dotazníku. 


