
V neděli 24. srpna tohoto roku se opět
po třech letech konaly Dožínky. Tato
akce byla vyvrcholením příprav a
nácviku ženců a žniček. Většina z vás
se této kulturní akce zúčastnila, viděli
jste že byla velmi zdařilá. 

Že dožínky v Polance mají dobrý
zvuk, se projevilo účastí televize (ško-
da, že jsme nemohli vysílání sledovat
kvůli vysílači, bylo to v neděli 7.9.
2003 v 9.35 na ČT 2 ) a ústavu pro li-
dovou kulturu ve Strážnici, kteří si na
tento krásný kulturní pořad zakoupili
výhradní právo k natáčení. Z poz-
vaných hostů se zúčastnila paní sená-
torka Gajdůšková a starostové z okol-
ních obcí.

Děkuji všem, kteří se na přípravě a
průběhu Dožínek podíleli, především
místostarostovi J. Daňkovi, který si
vzal tuto akci za svou a jako hlavní
pořadatel se postaral o její hladký
průběh. Ještě jednou všem děkuji a za
tři roky nashledanou.               

Josef Martinka 

Čvrtletník pro občany Valašské Polanky
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Poděkování za mimořádně vydařené Dožínky 2003

Silvestr 
Pro velký  zájem o uspořádání sil-
vestrovského ohňostroje (stejně
jako se to podařilo v loňském roce)
oznamujeme občanům, že i pro
letošní oslavy nabízíme lidem
možnost sdružit finanční prostředky
na organizovaný nákup ohňostroje. 
Kdo má zájem se této akce účastnit,
ať donese na obecní úřad paní Čer-
notíkové svůj vklad do tohoto pod-
niku a to nejpozději do konce října.
Podle toho, kolik se podaří
shromáždit peněz, se pak v
listopadu ohňostroj objedná.

Tradiční sběr odpadu bude tuto sobotu
Sbìr velkoobjemového

a nebezpeèného 
odpadu

Pøipomínáme obèanùm, že
V SOBOTU 4. ØÍJNA 

OD 7.30 DO 10 HODIN 
se uskuteční ve Valašské Polance již
tradiční sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. 
Sběr bude jako již tradičně  na
parkovišti před KD.
Odevzdávat se nebude klasický železný
šrot, pouze níže uvedené odpady.  Ole-

jové automobilové filtry,  Plechovky se
zbytky barev, Monočlánky, Autoba-
terie, Zářivky, Znečistěné láhve, Sklo
od chemikálií, Zbytky přípravků na
hubení škůdců a postřiky, Staré kosmet-
ické přípravky, Staré léky, Vyjeté mo-
torové oleje, Mořidla a rozpouštědla,
Plastové obaly, Nádoby od škodlivin,
opotřebené pneumatiky, Hadry,
znečištěné barvami, oleji  nebo vazelí-
nou, Obaly od sprejů, Televizory, Rá-
dia, Ledničky, Domácí elektrospotře-
biče, Matrace, WC mísy, Umyvadla,
Koberce, Linolea,  Kočárky a další
podobný odpad.

Tradiční dožínkové Vyškeráky uvnitř Zpravodaje 
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Strana 2 - Různé
Pokyny pro odběratele zemního plynu SPOLEČENSKÁ

KRONIKA 1.  Pamatujte vždy na to, že zemní plyn
může vytvářet se vzduchem výbušnou
směs, která se snadno vznítí iniciací
otevřeným ohněm, elektrickou jiskrou,
intenzivním třením nebo i od silně
rozpálených ploch. 
2.   Dodržujte pokyny pro obsluhu a ú-
držbu plynových spotřebičů.
3.  Dbejte, aby plynová zařízení byla
řádně kontrolována podle návodů.
Pravidelný servis přispívá k bezpečnos-
ti a úspoře energie.
4.  Každé spalování potřebuje vzduch.
Dbejte na dostatečný přívod vzduchu.
5.  Dbejte vždy na řádné větrání pros-
toru, kde je používán spotřebič, jehož s-
paliny unikají do vzduchu (např. ply-
nový sporák).
6.  Používejte plynový spotřebič jen k
účelu, k němuž je určen. Je velmi
nebezpečné používat plynový sporák
nebo pečicí troubu k přitápění místnos-

ti!
7.   Dbejte na to, aby na plynových
spotřebičích a plynovodech pracovaly
jen odborné firmy s oprávněním na tyto
práce. Kutilství je v těchto případech
nebezpečné, a proto je zakázáno.
PŘI ÚNIKU PLYNU
Ihned zhasněte všechny plameny!
Ihned otevřete všechny dveře!
Ihned uzavřete všechny uzávěry plynu!
Nepoužívejte otevřený oheň!
Nezapalujte zápalky nebo zapalovače!
Nemanipulujte s el. spotřebiči!
Nevytahujte elektrické zástrčky!
Nepoužívejte elektr. zvonky a telefony!
Nekuřte!
Varujte ostatní obyvatele domu a o-
pusťte budovu!
Informujte pohotovostní a poruchovou
službu vaší plynárenské společnosti
telefonem, který se nachází mimo dům
či místo úniku!

Posezení s důchodci
Polanka pořádá 9.11.2003 již tradiční
„posezení dříve narozených občanů
Val. Polanky v důchodovém věku".

LÍBÁNKY S OPERETOU 
operetní zábavný pořad. 

Účinkují sólisté  opery a operety Mo-
ravskoslezského národního divadla v

Opavě. Průvodní slovo: sólista činohry
Slezského divadla v Opavě František
Štěpán a Alena Bastlová. Po tomto
pořadu bude k tanci i poslechu hrát

„VESELÁ 5".

NAROZENINY 
60 let
Anna Lukášová   čp. 165
Ludmila Jiroutová   čp. 309
Marie Tajzlerová   čp. 283
Antonín Vávra   čp. 148
Stanislav Šuják   čp. 291
65 let
Ludmila Rašková   čp. 199
Božena Mikušová   čp. 310
70 let
Josef Daněk    čp. 237
František Juřica   čp. 99
Drahomíra Kašparová   čp. 157
Anna Maňáková   čp. 274
80 let
Josef Hovořák čp. 126

NOVÍ OBČÁNCI
Jakub Dorňák    čp. 329
Tomáš Koňařík   čp. 14
Václav Kozubík   čp. 139
Jan Hyžák   čp. 292
Martin Juřica   čp. 99
Matyáš Juřica   čp. 299

SŇATEK UZAVŘELI
Daniela Srbová   čp.322
Daniela Fojtíková   čp. 388
Jana Trochtová a Zdeněk Hrabica
čp. 366
Zdeňka Machačová čp. 369 a Ro-
man Daněk   čp. 54
Marie Žůrková   čp. 107
Lucie Adámková a Martin Včelica
čp. 269

ZEMŘELI
František Mikeš 
čp. 144 ve věku 71 let nedožitých
Karel Žák  čp. 174 ve věku 70 let
Rosalie  Macková  
čp. 107 ve věku 82 let
Vlasta Evjaková   čp. 125 - 73 let 
Antonín Chyla   čp. 113 - 68 let 

Vypracovala p. Věra Sláčíková

Pozor 
na podvodníky

Policie upozorňuje občany, že v
poslední době se množí případy vs-
tupů do rodinných domů cizími os-
obami pod záminkou prodeje zboží.
Tyto osoby se dopouštějí krádeží.
Žádáme občany, aby takové případy
okamžitě nahlásili na policii - linka
158 nebo na policii do Horní Lidče
tel. 571 447 400 .

Různé
Polanské referendum 
podpoří zdravotnictví
Referendum o přistoupení České re-
publiky je již minulostí. Výsledky
víme. Ty ale v daném případě nejsou
podstatné. Podstatné je, jak mnozí víte,
že jsem u tohoto referenda byl zvolen
předsedou okrskové volební komise v
naší obci. Tato funkce obnášela i jistý
finanční obnos - 1000 Kč. Víme, jak je
důležité pro náš život zdravotnictví. I já
jsem si toho vědom. Ihned po vypla-
cení této částky jsem tyto “vyseděné”
peníze věnoval zdravotnictví. Jsem
přesvědčen, že tato finanční částka jistě
přispěla k dobrému jménu obce
Valašská Polanka.       František Káčer

Poděkování
Dne 16. Září jsem se dožila životního
jubilea, které jsem oslavila se svými
blízkými. Slavila jsem v místnosti kul-
turního domu. Před touto oslavou jsem
několikrát viděla a slyšela při různých
příležitostech hrát mladé hudebníky ze
zdejší obce.  Mé největší přání bylo,
aby tito chlapci mi zahráli na této
oslavě. Na požádání jejich rodičů
Blažkových, Hyžákových a
Kozubíkových a samotných hudebníků
mi bylo moje přání ochotně splněno.  
Naše poděkování patří také paní
Fuskové za vzornou obsluhu  k naší ú-
plné spokojenosti. Tímto tedy ještě jed-
nou děkuji všem, včetně obecního
úřadu, kteří se podíleli na zpříjemnění
mého jubilea. 

Anna a Petr Maňákovi

Karel Surovec
ELEKTROPLYN 

revize, opravy, montáže el. insta-
lací, servis plyn. spotřebičů

Valašská Senice 175 
tel: 604 328 438, 571 447 510
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To když sa hrál fotbal o pohár starosty,
hráči sa bavili, protáhli si kosti.

Obec to vyhrála, to vám byli hráči,
šak si furt říkali – nejsme žádní sráči.

Ogaři z kapely druzí sa držali,
jak měli fanynky góly nepůšťali.

Sokoli neměli radosti z bronzovej,
nekeří zuřili, že přejdů na hokej.

Myslivci uznali z čeho majů střílať,
lepší je po horách na  hony chodívať.

Hasiši na  pomoc cérky domluvili, 
šak nepomohlo to, marně sa snažili.

Veselů muziků sa to zakončilo,
Hrálo sa, tančilo – všeckým sa  lůbilo.

********
Co sa stalo ludé s Kratinčákem Jožků
začal on sportovať, ale enom trošku.

Z úřadu utěká a hýpne na kolo,
doma  prácu dělá už enom napolo.

Valí do Lidečka – tenis ho tam láká,
Papšíka,  Šeligu, zváďá od lepáka.

Aby moc nezchudli rovnajů si hřiště,
v Polance v JÉZÉDÉ, kde bylo  hnojiště.

Robky si myslíja jaké majů borce,
šak sa podívajte na jejich proporce.

********
Od Šeligů Pavel,  ten má peněženku,
kerů si vymáchal ceľučků v hovénku.

Žumpu když vybíral z kapse mu vypadla,
eštěže hluboko do hoven nespadla.

Zakřičal Maruško mám tam aj občanku,
rukama vylovil svoju peněženku.
Posraná plenka by ho natahovala,
plná peněženka mu to nedovolila.

Na šňoře bankovky doklady sušija,
Od tej doby praví peníze smrdíja!

********
Ten Milan Černotů chtěl si zarybařiť,
nabalil  svačinu aj židličku pod řiť.

Sliboval Ivetě  ryby ti donesu,
bude opékačka dáme si do nosu.

Co sa šak nestalo když poledně bilo,
Milan si přijel dom ale nejak skoro.
Pruty si zapoměl hlava je ďůravá,

Zakrývá klobůkem co mu tam ostává.

********
Tanečník který už cosi pamatuje,

je Tonda Baranů – s Aničků tancuje.
Jednůc jel na kole na obec na úřad,

ostal tam chvilku dél cosi vyřizovať.
A tak když šel už dom zapoměl na kolo,

to mu tam v stojanu celý týdeň stálo.
Po týdni chtěl si zas trochu zasportovať,

kolo šak nenašel začal vyšetřovať.
Robu děcka vnuky  všecky on obvinil,
přiznajte sa ně už kdo ho zašantročil.

Obejdi si kdes byl  nás už neotravuj,
proč bysme si brali taký harapák tvůj.

Tonda dal na rady  spomínal kdeže byl,
když mu zapálilo  k obci hneď vyrazil.
Našel tam to co chtěl měl dušu v peří,

aj tobě Barane paměť už neslůží.

********
Kněza od Ohradů jistě všeci znáte,
šak tu kdesi sedí možná ho poznáte.

Už to sice není ogárek jak býval,
vlasů mu ubývá na břuše zas přibral.
Raz za čas ide sa malučko procvičiť,

Za ministrantama na fotbal či zabrusliť.
Farnosti střídává blíží sa k domovu,

nikde neostává kázať delší dobu.
Včil je v Ostravě šak mu to tam svědčí,

jak už sa zpívalo aj břůško má větší.
Když má chuť na buchty, 

utěká k maměnce,
hneď šlápne na pedál a už je v Polance.

V celej naší vlasti znajů ho četníci,
Furt platí pokuty je pirát silnicí!

********
Všimněte si cérky ženca tmavej pleti,

hlavu má bez vlasů to préj teď letí.
Má ale Petříček veliké problémy,

že ho bolí zuby žádná sranda není.
Už je to půl roku co sa dál přemluviť,

do Zlína ať jede si zuby popraviť.
Že to býl drahý špás tož to sa nenadál,
préj už dvě výplaty u zubařky nechál.
Na peníze kašli hlavně si hleď zdraví,
praví mu Hanička po hubě ho hladí.

Nechtěla by chlapa co má prázdnů hubu,
To rači s děckama budů tříť chudobu.

********
Spánek je moc zdravý ale né v kostele,

A to eště když si varhaník ustele.
Ogar je to řídký při větru s ním mává,
a když v noci nespí, tož přijde únava.

Hlava mu klesala když pan farář kázal,
a odolat spánku to už nedokázal.

Hlavěnka holá mu na klávesy klesla,
nebýt švigrfotra mša by to odnésla.

Stávaj a rychlo hraj zaznělo do ticha,
snažíl sa obudiť tatík vahraníka.

Dobře to dopadlo nikdo nic nepoznál,
Milošek hru dohrál a doma sa dospál.
Kdo byl dnes v kostele istě si všimnůl,

jak ho tatík hlídá aby už neusnůl.

********
Klarinet píská si Macháčova Zdenka,
možná, že do roka bude aj baběnka.
Bude vdávať céru co si hledí tanca,

bere si ogaru od Zrníků ženca.
Prej všeci pojedů na koloch na svaďbu,

aby udělali tatovi reklamu.
A Pepa Grycmanů snáď sa už rozkývá,

nejedno cérčisko sa na něho dívá.
On si jich nevšímá, možná si už vybral,

do inej dědiny asi sa zadíval. 
Muzikant Vojta  chce  posíliť kapelu,

Proto si pořídil dalšího ogaru.
Honza Kozubíků přemýšlá velice,
hýbe furt chalupů stěhuje světnice.

Dnes má dětský k jihu zítra zas ložnicu,
Zdeničko nezlob sa přehodím světnicu.
Čtrnáct let přestavba bubeníka  mámí,
nechal si narůsť fůs chlap k pohledání.

Ale něco z dětství přeca ostalo mu,
strůhá flinty, meče hraje si na vojnu.

********
Kapela Zoufalka - béčko Polančanky,

zajeli si zahráť na Bečvy fašanky.
A že je jich málo autama jeli, 

pojedli popili dobře se prej měli.
A když bylo po hře k domovu sa brali,

nástroje na vozík rychlo naštragali.
Vojta když dojel dom divil sa velice,
létal kolem aut sháňal sa po trubce.
Nic sa neztratilo všecko je v kopě,
akorát trumpeta je gdesi v příkopě.
Na příští sobotu si trumpetu poščál,

nátrubek však měl svůj v kapse mu ostál.
Teď jezdí na kole oči má na klopě,

jak neco uhlédne tož je hneď v příkopě.
To co sa ti stalo nedá sa zpátky vzíť,
a místo hraní teď možeš děcko voziť.

********
Oháňat se s kosů to Lojza dovede, 

tož ale v kuchyni furt sa mu nevede.
V kulturáku v květnu den matek sa slavil,

Lojza dostal úkol aby kafe vařil.
Napustil vodu do novéj konvice,

a konva skončila na horkej ploténce.
Než Lojza nasypál kafe do hrnéčka,

plná kuchyň smradu jak gdyž hoří močka.
Mám tú samú doma umím s ňú zachodiť,

konvica je nová mosí sa vypáliť.
Že sa nic nechytlo to měl Lojza kliku,

lebo konva byla préj na elektriku.

********
Polanský starosta sportuje velice, 
z poháru starosty stala sa tradice.

Na hřišti je viděť nemože sa ztratit,
gdo mu chce vzíť balón mosí ho vyvrátiť.

Gdyž letí s balonem mokrý je do nitě,
chytit ho možete tož enem do sítě.

Vryjte do paměti postavu jeho dnes,
eště pár turnajů bude jak Harapes.

Dožínkové vyškeřáky 2003
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Pohřební kapela změnila vedení,
že je šéfem gazda není překvapení.
Zkušený muzigant a roky na to má,
akorát se stará prej gdo ho pochová.
Doma plno léků vypadá dosť bledý,
gazdu letos tož prej dělá naposledy.
Toťkaj řekl gazda smutný byl velice,
že prej sú s hrobařem osoby vesnice.

Gazdo náš, gazdo náš přestaň sa ty už báť,
máš vnuky v kapele má ti už gdo zahráť.

********
Co je to za žničku s dlúhýma vlasama,
šak nemá sukničku chválí sa gaťama.
Do kostela zajde když je skoro ámen,
Daneček Káčerů známý to kántrymen.

I když chce zbožný byť je to pěkný
kvítek,

na klopě onehdá měl od šatny štítek.
Rovno do muzigy nésl sa k oltáři,
všeci sa šťůřili co mu to tam září.

********
Zkuste sa podívať Baranovi na řiť,

měl na gaťách ďůru nechal si ju zašiť.
Naháňal mobilem v Lidečku papuče,
Miluška jich našla doma pod gaučem.
Kvůli tým papučám nestihl filmovať,
jak se vdolky pečů budem ho žalovať.

Naříče velice nebudu tančívať,
kolena namažu budu odpočívať.

********
Je to už tři roky co s nama tančily,
tož letos nemožů protože rodily.

Výborné zpěvačky dobré tanečnice,
porodnost chcú zvýšit v naší republice.

Renátko, Janičko tož aj ty Pavlínko,
že tu nejste s nama mrzí nás malinko.

Děcka je dobré měť a mějte z nich radost,
příště vás čekáme, šak už jich máte dosť.
Chceme vám poradit my polanští ženci,

po nocách věnujte sa radši růženci.

********
Na květen před rokem nedá sa zapoměť,

gdyž Pavla od Vojty slavila třicet let.
Vycpaný měla břuch to vám byla hrůza,

prsa ešče větší nestačila blůza.
Půjdeme průvodem řekla setra Iva,
po cestě na hřiště bude aj zmrzlina.

Průvod šel po cestě zastavil dopravu,
koza táhla vozík ve vozíku Pavlu.
Veselosť veliká pití šlo na dračku,

v průvodě bylo préj vidět aj Šulačku.

********
Furt se nechce vdávať Hyžákova žnička,

tož ale gdyž je zle pomože mamička.
Šak poslední dobu často ju vidíme,

jak Máňa k mamince rychlo mašíruje.

Nechce vidět mamku má jiné důvody,
že záchod je plný tož smradlavej vody.

Přestala prej aj jesť pije enom vodu,
aby nemosela použiť záchodu.

Neriskuj Maruško nech si to opraviť, 
raz ti to nevyjde možeš byt zamradiť.

Šak gdyž si svobodná a spávaš furt sama,
možem ti poradit spávaj s pemrpskama.

********
Vojtova Pavlína dožínky tančila,
letos šak nemože protože rodila.

Že to tak mosí byť my to všeci víme.
Chcú prej moc děcek majú to v rodině.

V evropskej únii chců zvýšiť porodnosť,
dokáď sa jim daří udržať si plodnosť.
Radíme ti Pavlo přestaňte už jančit,
děcek máte dost dožínky poď tančiť.

********
Však všeci znáte z Pozděchova žnicu,

Máňu Hnilicovu, co dělá řeznicu.
Všeci sa divíja proč sa v masně svítí,

my vám to řekneme pěstuje sa tam kvítí.
Muškáty, macešky tož prej aj cinie,
jestli masožravé, tož to my nevíme.
Robky sú zvědavé, co maso kupujů,
ve frontě zblízka si kvítka okukujů.
Dávajte pozor na masožravé kvítí,

jak sa otočíte kůsnů vás do řiti.
Radíme ti Máňo pěstuj aj smraďuchy,
nad masem nebudů honiť sa ti muchy.

********
Pavlínka Žáková pošťačka v důchodu,
na kole prej měla nešťastnů nehodu.

Sotva ráno stane tož je hneď samý švic,
taška s důchodama dostala sa do špic.

To co bylo vidět to nebyl kabaret,
Pavla sa zložila jak domeček z karet.

Gdyž spadne cérečka enem to mlaskne,
ale důchodkyni dycky neco praskne.
Kolena aj ruky měla samý puchýř,
na pěknů postavu fasovala krunýř.

Krunýř je potvora nedá sa nic dělať,
Pavlínce začaly prsa sa nadzvedať.
Nésla to staečně nedalo jí bečať, 

při delších besedách mosela klečať.
Bude už to dobré je plná naděje,

však ju všeci znáte hneď jak sa zasměje.

********
Papšíkova žnička pár kilo zhodila,
aby sa při tanci co nejméň potila.

Všeckým sa s tým chválí nikdo jí nevěří,
potí se stejně furt jak chlévové dvéři.
Tancuj pomalučky a vydrž do rána,

proto sme ti dali starého Barana.
Cérky prodavačky majů u nás štěstí,
obchody vyrostly jak hřiby po dešti.

Jednotu tú známe ta tu není nová,
v Dolansku u cesty je prej Hypernova.

Prej pivo točené a čerstvé vajíčka,
eura markuje Papšíkova žnička.

Provadačka gríčná a prej ráda kůří,
dovédla by prodať aj záhon růží.

No a gdyž není kšeft sedne před chalupu,
a hneď okolo ní plno místních chlapů.

V hubě cigaretu a v ruce pivečko,
huběnku usmítů jak jarní slunéčko.

********
Miluje zvířata prej má aj koníčka,

z Dolanska Podevsí Macháčova žnička.
Gde ho má ve chlévě a gde ho rajtuje,

rádi bysme řekli to ale nevíme.
A co všecko chová, čemu sa věnuje, 

s Daňkem ju vidíme chodiť po dědině.
Dnes spolu tančíja ve valašském kroji,
za týdeň v sobotu prej budů už svoji.

Radíme ti Zdeňko koňa možeš prodať,
v sobotu už Romana možeš ošírovať.

********
Máňa Martinkova gazděnka dožínek,

zahleděla se prej do lékařských knížek.
Nechce ale léčiť ty lidské neduhy,
lůbíja se jí moc doktorské příběhy.

Kolik už má knížek od doktora Franka,
tož to može řécť Lukášova Hanka.
Při čtení podchytne aj nejaků radu,
popadne trávnicu letí na zahradu.
Ledajaké kvítí háže do moždíře,

z nadělanej masti gdekoho potíře.

********
Šeligova Máňa s manželem Františkem,
chtěli prožít večer s filmovým Ježíšem.

Tož tak sa aj stalo do Vsetína jeli,
pokorně sa spolu v kině usadili.

A sotva začál film zhrozila sa Máňa,
nahý chlap nahaté roby tam naháňá.

Tož tady nebudem a tahá Frantu pryč,
toto není z bible ale jakýsi kýč.

Zářily velice očka Frantíka,
že místo Ježíša byla erotika. 

Utěkali z kina, chtěli sa hneď ztratiť,
peníze v pokladně moseli jim vrátiť.

My sme chtěli věděť gdo je tom na vině,
Ježíš sa promítal ale v druhém kině.

********
Hneď je za přepážků hneď zaséj u dveří,

když vítá klienty zuby na ně škéří.
Od rána celý deň v penězoch sa hrabe,

večer s Tonkem Bobkem zas na zahradě.
Aj sport Evu baví a fotbálem žije,
ogaří postava tomu nasvědčuje.

Nic jí nezavazá aj dres prý jí sluší,
šak pod dresem to má jak veverka uši.

Dožínkové vyškeřáky 2003
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Strana 6 - Základní škola

Polanský Zpravodaj  -  ob časník Obecního ú řadu Valašská  Polanka,  vychází  č tvr t le tně  v  rozsahu č tyř  až
osmi  s tran, distribuce zdarma do každé domácnost i .  Tisk  zaj išťuje  f irma Nadat  Vset ín .  Zpravodaj  ř ídí
redakční rada,  je j ímž vedoucím je  Josef  Daněk.  S př ípadnými č lánky č i  materiá ly,  k teré  budete  cht í t  ve
zpravodaj i  zveřejni t ,  se  obracej te  na OÚ nebo na Jana Fi lgase  ml .  Další  č ís lo  vyjde v  prosinci  2003.  

Zatímco značná část škol v republice
zůstala 1. září uzamčena, zdejší ZŠ za-
hájila školní rok obvyklým způsobem.
K celostátní výstražné stávce se žádný z
36 zaměstnanců školy nepřipojil. 
Do školních lavic zasedlo o šest žáků
méně než vloni. Bylo to způsobeno or-
ganizační změnou v Leskovci, kde míst-
ní škola rozšířila výuku i do 5. ročníku,
takže jejich děti k nám budou docházet
až do šestého ročníku. 
Počet tříd poklesl z patnácti na čtrnáct.
Školní družina, do které dochází 56 dětí
má i nadále dvě oddělení a školní klub
pro starší žáky oddělení jedno. Novinou
školního klubu je organizační změna, k-
terá se týká všech žáků 6.- 9. ročníku, k-
teří mají volnou hodinu. Tento čas musí
trávit pod dohledem vychovatelky.

Z celkového počtu 331 žáků je
155 z Valašské Polanky, 58 z Lužné, 30
z Leskovce, 30 z Prlova, 22 ze Seninky,
18 z Pozděchova, 13 z Ústí, 2 ze Vsetí-

na, 2 z Lidečka a jeden z Ubla. Každá z
uvedených obcí se podílí na úhradě nák-
ladů na provoz  poměrnou částkou na
žáka, která letos činí 3 135 kč. K této
sumě stát na žáka poskytuje 930 kč.
Celková úhrada provozu na žáka letos
činí 4 065 kč.  
Je to skokově mnoho, neboť letos se
musí ze zákona provést energetický au-
dit budovy, na což byla vyčleněna suma

100 000 kč. Největší část financí při-
padne na plynové vytápění budovy, dále
pak na elektřinu a nemálo  stojí údržba
této rozsáhlé budovy, která má přes 6
000 m2 plochy. Jen pro zajímavost jsme
letos provedli položení nových podlah z
PVC v šesti třídách (asi 500 m2 ), zak-
oupili 30 výškově stavitelných lavic a
65 výškově stavitelných židlí, právě
budujeme nové označení učeben, kabi-
netů a kanceláří a do konce roku ob-
novíme nábytek v jedné třídě a jedné
kanceláři. Hodnota díla celkem čítá 650
000 kč.

Škola poskytuje prostory i pro
mimoškolní činnost. Kromě pana
učitele Vrátníka, který pokračuje ve
výuce hry na dechové nástroje a k-
lávesy, učí hru i dvě nové paní učitelky.
Paní Macháčová z Valašské Polanky hru
na klarinet a zobcovou flétnu a paní
Topolánková ze Vsetína hru na piáno a
klávesové nástroje.

Mezi učiteli se objevily nové tváře.
Za zesnulého pana učitele Římánka
nastoupila Mgr. Lenka Auljezdská,
z Lužné, která bude vyučovat
především matematice. Výuku
jazyka českého bude místo paní
učitelky Jany Mikušové, která
odešla do penze vyučovat paní
Yvonne Konečná, jejíž rodina se
přistěhovala do Valašské Polanky.

Začal školní rok 2003/2004 - učitelský sbor opět omládl

Jaká je kvalita polanské školy? Objektivní hodnocení je velice obtížné
Každého učitele a snad i rodiče žáků za-
jímá, jakou úroveň má ta jejich škola. 

Zajímáte se o školu?  
Objektivní hodnocení je velice obtížné,
protože ne všechno se dá poměřit.
Dokonce ani známky z jedné školy
neodpovídají známkám ve druhé. Na
zdejší škole je asi přísnější klasifikace,
neboť žáci, kteří k nám přicházejí z
jiných škol si zpravidla známky neob-
hájí a zhorší se. 

Dalším hodnotícím kritériem
je úroveň péče o talentované žáky, která
se dá porovnat v okresních a vyšších
soutěžích. Zde naše škola vyznívá velmi
dobře. 
Náš pěvecký sbor zpravidla z ne-
jvyšších soutěží přiváží vítězství. Letos
byl na pozvání v Rakousku. 

Žákům se v soutěžích daří
V zeměpisné olympiádě Vít Zukal (žák
9. ročníku ) ze Seninky po úspěchu v
okrese byl druhý v krajském kole. Jan
Smilek ml. (žák 8. ročníku ) z Pozdě-
chova v matematické soutěži „Matem-
atický klokan" byl v okrese nejlepší a
vyhrál i okresní šachový přebor, kde se

na druhém místě umístil Jakub Hroma-
da (žák 7. ročníku ) z Valašské Polanky.
V biologické olympiádě dva žáci z 9.
roč. Radek Laža ze Seninky a Lucie
Brhlová z Lužné umístili v první desítce
soutěžících.   

Vynikají také sportovci
V okresním atletickém přeboru „o pohár
rozhlasu byli naší starší žáci nejlepší
mezi dvaceti vesnickými školami a m-
ladší žačky byly čtvrté mezi 36 školami
okresu. Mladší žáci byli ve vybíjené
druzí v okrese. Tyto výsledky vypovída-
jí o dobré péči o talenty.
Ve výuce cizích jazyků se žáci mohou
učit angličtině, němčině a francouzšt-
ině.

Přijímací zkoušky
Pokud hodnotíme výsledky přijímacího
řízení, musíme být s výsledky spoko-
jeni.
Z dvaceti žáků jich 19 složilo úspěšně
přijímací zkoušky na střední školu s ma-
turitou. Třiadvacet žáků bylo přijato  do
učebních oborů. Zde je však nutné
připomenout, že letos vycházel prospě-
chově velmi slabý ročník. 

V poslední době se stále častěji
setkáváme s případy, kdy žáci sotva
průměrní, kteří neoplývají nadáním ani
snahou, se na poslední chvíli přihlásí ke
studiu na renomované školy a přitom
neprojevili zájem o dlouhodobou
přípravu ke přijímacím zkouškám v
předmětech cvičení z matematiky a
jazyka českého v 8.  a  9.  ročníku. 
U takových žáků se úspěch nepřepok-
ládá. Pokud se tak stane, v očích nein-
formovaných občanů se to hodnotí jako
neúspěch školy a škola je podrobena ne-
spravedlivé kritice. 

Kupujte dětem knížky
Ještě  o jednom problému bych se rád
zmínil. Rok od roku klesají také
čtenářské dovednosti žáků. Ačkoliv se
výuka ke čtení  provádí ve škole,
domácí každodenní trénink je nutností. 
Umět rychle číst s pochopením čteného
textu je podmínkou úspěšné školní
práce, studia i reálného života. Proto
apeluji na rodiče, aby nepřeceňovali
moc počítačů a při koupi dárků neza-
pomínali i na dobrou knížku.

STANISLAV SLÁČÍK
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