
Vánoční svátky nám klepou na dveře.
Za několik málo dní tu budou opět a s
nimi i konec roku 2003. Vánoce nás
znovu okouzlí svou sváteční neopako-
vatelnou atmosférou, klidem, pohodou
a vším,co k nim patří.
Většina z nás už teď v duchu hodnotí
minulý rok a přemýšlí, co přinese Nový
rok. Mějme radost ze všeho, co se po-
dařilo v tomto roce.
V této předvánoční době  chci poděko-
vat za práci všem občanům, svým
spolupracovníkům na Obecním úřadě,
zastupitelstvu obce, občanským záj-
movým sdružením, pracovníkům , kteří
u nás byli na veřejně prospěšných
pracích a všem, kteří se starají o to, aby
naše obec byla čistá a upravená.
Všem spoluobčanům přeji příjemné
prožití Vánočních svátků, bohatého
Ježíška, veselého Silvestra, v Novém
roce pak  přání všeho nejlepšího,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti po
celý rok.

Josef Martinka

Čvrtletník pro občany Valašské Polanky

Vydává OÚ Valašská Polanka   Číslo 28 vyšlo ve středu 17. prosince 2003

Poděkování starosty občanům Pozvánka 
na jednání

zastupitelstva
Starosta obce svolal 

na  18. 12. 2003 v 19.00 hodin
do zasedací místnosti Kul-

turního domu veřejné 
zasedání  obecního 

zastupitelstva s následujícím
programem.

1. Zpráva o plnění rozpočtu
obce za období 01-11/2003
2. Zpráva o činnosti obecního
úřadu za  uplynulé období
4. Diskuze
5. Usnesení
6.  Závěr

Všichni občané Valašské
Polanky jsou srdečně zváni

Zhodnocení končícího roku 2003, co nás čeká příští měsíce
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA
Rok 2003 nebyl zrovna tím nejlepším
rokem na úseku investiční výstavby.
Záměr dokončit zastřešení základní
školy a provést rekonstrukci sociálních
zařízení nám nevyšel, protože jsme
neobdrželi dotaci ze státního rozpočtu
na tyto stavební práce a  není v možnos-
tech obecního rozpočtu je uhradit ze
svého.
Jsme v období, kdy na nás doléhá
povinnost splácet úvěry, které jsme čer-
pali na výstavbu obecních bytů na
škole,  rozvody středotlaku plynu a ply-
nofikaci obecních budov.

Na vlastní investiční činnost tak zbylo
málo peněz, které se použily na opravy
místního rozhlasu a veřejného os-
větlení, opravy místních komunikací, o-
pravy propustků u Hořelků, a ve
Veřečném, výkupy pozemků  a výs-
tavbu autobusové čekárny  u základní
školy.

DÁLE SE PROVEDLY PRÁCE
Prodloužení veřejného osvětlení u Žáků
a  Srbů za kostelem a u družstevních by-
tovek, oprava místních komunikací  v
úseku od Pomníku padlých po nový sil-
niční most přes řeku Senici na silnici

I/57 v Dolansku, a dále podél potoka
Vápenka od hlavní silnice k Srbům. Na
příští rok máme znovu požádáno o
zbytek dotací na dokončení školy a rý-
suje se možnost částečného dofinancov-
ání těchto prací. Dále uvažujeme o výs-
tavbě parkoviště u kostela, kde jsme
rovněž žádali o dotaci. Pokud naše
záměry vyjdou a stát nám přispěje, bude
tato výstavba nosným programem
příštího roku. Podrobně se o aktivitách
v oblasti investic dozvíte z rozpočtu
obce, který před schválením v zastupi-
telstvu obce bude jako vždy vyvěšen na
úřední desce, aby se k němu mohli
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Několikrát jsem v letošním roce in-
formoval o průběhu napojování se
občany naší obce na vybudované přípo-
jky zemního plynu a o tom, jakým způ-
sobem a s jakým výsledkem se tak v
naší obci děje. 
Bohužel musím konstatovat, že veškerá
snaha v přesvědčování našich občanů o
potřebě opravdu se připojit na zemní
plyn (z důvodu prokázání opodstat-
něnosti přidělené dotace na ply-
nofikaci)   nebyla úspěšná. 
Zdaleka se nepřipojili opravdu všichni
občané, kteří svůj zájem o plynofikaci
projevili při anketě pořádané v minu-
losti v tomto Zpravodaji. 
Nepomohly ani motivační kroky s-
měřující ke zvýhodnění v poplatcích za
odpady u těch, kteří se na plyn připojili
a nepomohlo ani vysvětlování možného
důsledku toho, že nebudeme mít připo-
jeno potřebné množství těchto přípojek
tak, aby  bylo závěrečné vyúčtování se
SFŽP ČR bezproblémové.

Po dohodě s plynárnami jsem
navštívil mnoho z Vás  ( celkem 150
domácností ) s formuláři žádostí o
připojení zemního plynu, kdy jsem ve
spolupráci s Vámi byl schopen pro
plynárny zpracovat alespoň představu o
tom, jaký bude do budoucna zájem o
připojení plynu od našich občanů. Je
totiž .logické, že například pokud má
někdo v nedávné minulosti koupen
nový bojler, nebo kotel ÚT, že ho neb-
ude vyhazovat, když je dobrý, ale až po
té, když jeho životnost dojde. Takto

získané údaje nám Plynárny zapracov-
aly do potvrzení pro ZVA tak, že
následně podle těchto údajů, bude
proveden také výpočet snížení emisí  v
ovzduší s porovnáním údajů před ply-
nofikací a po plynofikaci. 
Vzhledem k tomu, že se ve Valašské
Polance podařilo napojit na zemní plyn
velké zdroje znečištění, jako jsou Jed-
nota, Základní škola, Kulturní dům,
Mateřská škola, Obecní úřad a Dům s-
lužeb, předpokládáme, že by mohlo
závěrečné vyúčtování se Státním fon-
dem životního prostředí dopadnout
dobře. 
Jak toto celkové vyhodnocení ply-
nofikace členských obcí ve Sdružení

obcí Vsacko dopadne, uvidíme v
průběhu příštího roku, kdy má ZVA
proběhnout, o což jsem koncem
letošního roku požádal. Každopádně
děkuji  všem občanům, kteří se napojili
na zemní plyn a děkuji také těm, kteří
vyplnili žádost o připojení se k zemní-
mu plynu v letech příštích, kterou jsem
jim dodal.

Závěrem bych chtěl vyzdvihnout
ještě jeden úspěch, kterého se podařilo
dosáhnout v druhé polovině tohoto
roku. Po několikerém jednání s min-
istrem životního prostředí ČR RNDr.
Ambrozkem ( KDU-ČSL) se nám jej
podařilo přesvědčit o tom, že dříve
poskytnutá dotace (ve výši 39,8% z
celkových  uznatelných nákladů na ply-
nofikaci našich obcí) byla nízká, a že
nám v polovině tohoto roku tuto dotaci
navýšil o 10% na celkových 50 %. Pro
celé SOV se tak jedná o navýšení
dotace o 11 mil.Kč, což činí v přepočtu
pro Valašskou Polanku cca 1,5 milionu,
které jsme měli v roce 2004 dodavatel-
ské firmě IMOS zaplatit. Panu min-
istrovi jsme však slíbili, že tyto us-
pořené finanční prostředky z rozpočtů
našich obcí budeme investovat do
přípravy  regionálního projektu Řeka
čistá Bečva, organizovaného  Mikrore-
gionem Vsetínska, jehož jsme také čle-
ny. Tento projekt nám ukládá připravit
do začátku roku 2007 prováděcí projek-
tovou dokumentaci, včetně územního
rozhodnutí a stavebního povolení, na
výstavbu splaškové kanalizace v naší

Pro velký úspěch je i letos pořádána s-
bírka na uspořádání silvestrovského o-
hňostroje. 
Skupina několika polanských občanů
již v průběhu
loňského roce inicio-
vala zajištění o-
hňostroje, který byl v
prvních minutách
letošního roku
slavnostně odpálen
na parkovišti u kulturního domu ve
Valašské Polance.
Stejně jako vloni je i letos ohňostroj
objednán u profesionální organizace.
Mnoho z vás si na Silvestra nakupuje

rachejtle a petardy, které pak vystřelu-
je u svého domu. Proto jsme už vloni
přišli s myšlenkou uspořádat o-
hňostroj, na který se složíme a

odpálíme jej
společně.
Na tento ohňostroj
bude vybírat paní
Černotíková na OÚ
Val. Polanka od
všech, kteří budou

chtít přispět, a to v pracovní dny až do
23. prosince.
Věříme, že tato nová akce zaujme řadu
z vás, a že se v hojném počtu na konci
letošního roku a začátku roku příštího
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Silvestr zpestří i letos ohňostroj Polanka na internetu
Sdružení obcí Hornolidečsko ob-
drželo dotaci na zřízení propo-
jených internetových stránek, na k-
terých mají možnost se představit
jednotlivé členské obce tohoto S-
družení. Začátkem prosince byla
tato nová adresa umístěna na Inter-
net s tím  že také naše obec má na
této adrese svou presentaci. V
současné době se jedná o základné
údaje obce. Pro příští rok nás čeká
úkol : provést aktualizaci těchto
stránek, aby se mohli návštěvníci
této internetové adresy dozvědět o
Polance co nejvíce. Tato nová
adresa zní : 

Zhodnocení největší akce let minulých - plynofikace

Oslavy prvních
minut roku 2004!
Krátce po půlnoci 

před kulturním domem

Bohužel se nepodařilo prozatím
přesvědčit majitele dalších
velkých kotelen v naší obci, k-
terými jsou např.: Potraviny
koloniál,  Administrativní budova
v bývalém areálu ZD, bývalá
Lipta dnes fy.KOVEKO, aby do
plynofikace svých kotelen in-
vestovali pro zlepšení ovzduší v
naší obci. Doufáme proto, že
tak alespoň v nejbližším období
provedou, protože se jim budou
s plynofikovanými kotelnami
lépe plnit náročné limity uložené
zákonem o ochraně ovzduší a
to pod hrozbou možnosti u-
ložení pokut za nesplnění těch-
to limitů stanovených tímto
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Nové obecně závazné vyhlášky 
a změna dosavadních vyhlášek

S p o l e č e n s k á
k r o n i k a  

Od 1.ledna roku 2004 dojde ke změnám
obecně závazných vyhlášek a to:
1) OZV o poplatcích za odvoz a likvi-
daci PDO bude zrušena  sleva pro
poplatníky, kteří prokáží připojení na
plyn.To znamená, že všichni občané bez
rozdílu budou platit stejnou částku 250,-
Kč na osobu a rok.
2) OZV o poplatcích ze psa se mění
tak, že poplatek platí držitel psa  s-
taršího jak  tři měsíce a sazba poplatku
se zvyšuje na 200 Kč/rok  a u druhého  a
každého dalšího psa se zvyšuje na 300,-
Kč/rok.
3) OZV o příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy, školní družiny a škol-
ních klubů se mění tak, že příspěvek je
stanoven v mateřské škole na jedno dítě
měsíčně 200,- Kč, na dítě s nepravidel-
nou docházkou činí 50,- Kč na
týden.Pro školní družinu je stanoven
poplatek ve výši 60,- Kč na žáka

měsíčně a 100,- Kč za dva sourozence
měsíčně.Tytéž poplatky se vybírají i ve
školním klubu.

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí
skutečnost, že od května bude zvýšena
daň z přidané hodnoty z pěti procent na
22, což představuje spolu s inflací
nárůst o 20% nákladů spojených s
odvozem a likvidací domovního
odpadu.Přesto zatím o zvýšení poplatku
neuvažuje, pouze ruší výhody spojené s
napojením na plyn.
Poplatek ze psa  je zvýšen na základě
nového zákona, který umožňuje  zvýšit
poplatek až na 1500 Kč za rok, jedná se
o přiměřené navýšení, když tato sazba
nebyla zvyšována 10 let, a dále os-
vobození pro občany z odlehlých částí
obce zůstává v platnosti i doposud.

Josef Martinka

NAROZENINY OSLAVILI
60 let
Marie Kocourková p.147
Jarmila Baletková čp.64
Ludmila Juráňová čp.222
Anna  Filgasová čp.254
65 let  
Helena Zbranková p.268
Jan Kročil čp.171
Marie  Babicová čp.167
Vojtěch Hyžák čp.247
70 let 
Zdenka Juřicová čp.301
Antonín Kolínek čp.46
Jindřich Hrabica čp.205
75 let
Ludmila Prcínová čp.235
Růžena Surá čp.131
Josef Juřica čp.275
87 let
Antonie Filgasová p.194
91 let
Františka Daňková čp.205
95 let
Františka  Šviráková čp.69

NOVÍ OBČÁNCI
Adéla Randusová čp.368
Tomáš Řepka čp.221

SŇATKY
Jeřábková Petra a a Jiří Špička
čp.293

ZEMŘELI
Františka Kamasová čp.122
zemřela ve věku 85 let
Jarmila Kotrlová čp.6
zemřela ve věku 71 let
Josef Hovořák čp.126
zemřel ve věku 80 let
Amálie Mišunová čp.211
zemřela ve věku 88 let
Dalibor Vávra čp.366
zemřel ve věku 33 let

Připravila Věra Sláčíková

Autobusová zastávka u ZŠ Valašská Polanka 
V posledních dnech se podařilo
dokončit stavbu autobusové zastávky u
školy. 

K realizaci tohoto investičního
záměru došlo po dohodě s okolními
obcemi,  jejichž děti navštěvují naši
základní školu. Tito jejich dojíždějící
žáci při čekání na autobusový spoj
neměli možnost se ukrýt před deštěm, s-
něhem či větrem a jinými nepříznivými
povětrnostními vlivy.  Proto právě výše
uvedené obce již několik let urgovaly
postavení tohoto přístřešku pro zlepšení
kultury cestování nejen jejich dětí, ale
také široké veřejnosti. 
Pro vyřízení stavebního povolení a za-
řazení tohoto záměru do rozpočtu obce
rozhodla skutečnost, že Zlínský kraj
vypsal grant na podporu rozvoje do-
pravní infrastruktury v obcích Zlín-
ského kraje. Náš projekt byl postaven
na tom, že jsme spolu s obcemi
Leskovec, Seninka, Prlov, Pozděchov a
Lužná, sdružili finanční prostředky na
výstavbu tohoto přístřešku tak, aby-
chom tím vyjádřili fakt, že tento
přístřešek bude sloužit nejen občanům
Valašské Polanky, ale také občanům
okolních obcí. 
Tyto okolní obce tak podpořily tento
projekt částkou 60 000,- Kč. Na takto

navrženém projektu jsem postavil také
žádost o dotaci z prostředků Zlínského
kraje. Komise na ealizaci přidělila
dotaci ve výši 219 000,- Kč. Z
celkových rozpočtových nákladů na tu-
to stavbu ve výši 558 250,- Kč se tak
podařilo sehnat, mimo vlastní rozpočet
obce Val.Polanky, celkem 279.000,- Kč,
což činí téměř 50 % z celkových
rozpočtových nákladů.

Rozpočet na postavení tohoto
přístřešku, včetně provedení úprav d-
lažeb v okolí této autobusové zastávky,
ovlivnila skutečnost, že tento přístřešek
stojí na jímce vystavěné před lety pro
základní školu. Jiné místo pro jeho
umístění nebylo možné a zastropení té-
to jímky bylo nutné provést znovu tak,
aby staticky strop vyhovoval.
Výběrovým řízením na zhotovitele této
stavby, jejíž členy byli starostové obcí
dotujících tuto stavu, byla vybrána míst-
ní stavební firma Ing.Zbranka Petra,
přičemž prováděcí projektovou doku-
mentaci vypracovala firma BLOCK stu-
dio Vsetín na základě architektonické s-
tudie zpracované Ing.Arch.Osičkou Pe-
trem, který již v Polance navrhl napřík-
lad přístavbu věže k místnímu kostelu.

Josef Daněk
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Termíny kulturních
akcí v roce 2004

17.ledna, Valašský bál, hraje Polančanka, (pořádá

Kulturní středisko OÚ)

30. ledna, Sportovní ples, Žadovjáci (TJ Sokol )

7. února, Hasičský ples, Lidečanka (SDH)

21 února, Masopust-Vodění medvěda, ?, (SDH)

20. března, Josefovská zábava, EX BAND (TJ)

11. dubna, Velikonoční zábava, ? (SDH)

24. dubna, Taneční zábava, ?, (TJ Sokol)

29. května, Kácení máje, Reflexy st.+Jižané  (SDH)

5. června , Taneční zábava, ?, (TJ Sokol)

26. a 27. června, Pouťové zábavy , Gryfis + ?, (MS)

4. července, O pohár starosty, Malá Polančanka,

(Fotbalový turnaj složek)

10. července, Taneční zábava, Reflexy, (TJ Sokol)

17. července,Taneční zábava, ?, (SDH)

7. srpna, II.Valašské rockování, festival (TJ Sokol)

11. září,  Taneční zábava, ?, (TJ Sokol)

16. října, Hodová taneční zábava, ?, (SDH)

27. října, Taneční zábava, ?, (TJ Sokol)

16. listopadu, Taneční zábava, ?, (TJ Sokol)

4. prosince, Mikulášská taneční zábava, ?, (TJ )

26. prosince, Štěpánská taneční zábava, ?, (TJ )

Knihovna nabízí pracoviště
na internet pro veřejnost

V lednu letošního roku  jsem požádal Ministerstvo kultury o
dotaci na vyhlášený grant s názvem : "Knihovna - veřejné in-
formační a kulturní centrum pro děti, mládež, studenty,
občany a návštěvníky obce". Cílem této žádosti bylo získat fi-
nanční prostředky na rozšíření  počtu počítačů umožňujících
návštěvníkům knihovny  napojit se na Internet a dále zřídit
moderní pracoviště pro knihovníka, který bude moci v bu-
doucnu inventarizovat knihovní fond digitální formou. Mimo
to bude možné, po provedení naplnění dat do knihovnického
programu, vybírat knihy ze seznamu umístěného v počítači
spolu se stručným obsahem této knihy.
Této žádosti Ministerstvo kultury ČR v dubnu tohoto roku
vyhovělo a přidělilo nám dotaci na tento projekt ve výši 60
tis.Kč. Tato dotace byla použita na nákup nových počítačů a
jejich programové vybavení s tím, že naše obec  se pro zdárné
dokončení tohoto projektu podílela částkou 62.790,- Kč. Za
tyto další peníze byly pořízeny nové stolky pod  6 počí-
tačových pracovišť v této knihovně, včetně provedení oprav
stávajícího nábytku,  a dále nové elektrické rozvody a
rozvody počítačové sítě. Připojení na Internet je prováděno
již pomocí ISDN.
Realizací tohoto programu dostala naše obecní knihovna také
novou vnitřní dispozici v uspořádání nábytkem, kde těmto
prostorám dominuje kruhové pracoviště s 6-ti počítačovými
stolky na nichž jsou k  pro veřejnost tři počítače připojené k
Internetu a další 2 počítače mimo síť Internetu. 
Naše knihovnice má také k dispozici své počítačem vybavené
pracoviště nutné pro výkon její práce, díky kterému může
připravovat evidenci knihovního fondu pro novou formu
půjčování knih. Do budoucna počítáme s využitím nové služ-
by Telecomu s připojením Internetu pomocí ADSL případně
jinými technologiemi, které urychlí práci s Internetem v kni-
hovně. Josef Daněk

POZVÁNKA NA PLES
SDH Valašská Polanka ve spolupráci s Okresním 

sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádá

7. února 2004
ve Valašské Polance Okresní hasičský ples.

Tímto všechny na tuto akci zveme

Připravena bude bohatá tombola a občerstvení.

K tanci a poslechu bude hrát 

LIDEČANKA

SDH VALAŠSKÁ POLANKA PŘEJE VŠEM 

OBČANŮM VESELÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 

VÁNOČNÍCH, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ 

A OSOBNÍ SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE.

VÁNOČNÍ KONCERT
Základní organizace KDÚ-ČSL Valašská Polanka

ve spolupráci s kulturním střediskem při OÚ 
pořádají 

v sobotu 20. 12. 2003 v 16 hodin
Vánoční koncert.

V sále kulturního domu se svým programem vystoupí:
pěvecký sbor Polančan ze základní školy pod vedením

pana učitele Jaromíra Bazela
pěvecký sbor SONET ze Vsetína

žesťový kvintet z Valašské Polanky

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován onkologii
Fakultní nemocnice Motol v Praze.

Srdečně zvou pořadatelé
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Školáci uspěli v literární soutěži

Již druhým rokem se děti ze ZŠ ve
Valašské Polance zúčastnily kni-
hovnické soutěže "O poklad strýca
Juráša". 
V této soutěži děti vypracovávají různé
úkoly, které se vztahují k valašské kra-
jině a kultuře. 
Stěžejním bodem je napsání vlastní
práce ( sloh, esej, poezie, próza) na
dané téma. V letošním roce 2003 vyh-
lásila Okresní knihovna ve Vsetíně té-
ma: BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ. 

Děti z naší školy zpracovaly zadané
otázky pod vedením vychovatelky ze
školního klubu Zdenky Polanské a vy-
chovatelky z družiny Ireny Filgasové.
Deset žáků soutěž dokončilo a pos-
toupilo do finále.
Dva chlapci se také umístili.
V kategorii 1. - 3. třída se umístil na
prvním místě  Daniel Vávra, v kategorii
4. - 6.  třída se umístil  na prvním
Martin Fojtík.
Jsme rádi, že děti projevily o tuto
soutěž zájem. Při vypracování
zadaných úkolů byli žáci nuceni použí-
vat nejrůznější knihy, encyklopedie,
naučnou literaturu a také internet.
Tato zkušenost se jim jistě zúročí při s-
tudiu i v jejich osobním životě. Při p-

saní slohové práce musel každý z dětí
zapojit fantazii, představivost a cit k
jazyku. Děkuji všem dětem i vycho-
vatelkám.  Vítězům byly předány věcné
odměny, které ve školním kole spon-
zoroval OÚ Valašská Polanka.

NAŠA KRAJINA 
Písnička o životě Valachů napsaná
valašským nářečím

V tej našej krajině, 
tvrdo a krásně je.

Máme tady kopce hory, 
Lůky zelené.

Však naše Valašsko sa mění
Každý svojeho enom si hledí.

Chalůpky dřevěné,
proměnily sa za zděné.

Nikomu na poli dělat sa nechce, 
k penězom najradši 

přišel by lechce. 
Místo zemáků pěstuje sa 

už enom kvítí.
Všecko pro parádu - Ne pro živobytí. 

Obilí málo sa seje,
políčko prázdnotů zeje

Ve fabrice radši všeci robíja, 
Že peníze dřívej uvidíja.

Mašinů sa tráva enom seče, 
Ne pro krávu ani pro senoseče.
Hory sa kácajů za peníze drahé,

Po nich ostanů mýtiny nahé
Pěšky už nechodí nikdo, 
Každý má dobré bydlo.

Však, co to děláme ?
Zamysleme sa ludé. 

Jaká tu krajina Po nás zbude.
Martin Fojtík, 12 let

Valašská Polanka - zelené údolí,
Gdo přes ňu projížďá, 

srdce ho zabolí.
Hore za dědinů k Prlovu rpvina, 

Pole neorané je samá hlušina.
Lúky nesečené, hneď vedla silnice,

Gdysi tam růstala překrásná pšenice.
JZD skončilo- pole leží ladem, 

Pomodleme my sa , 
ať neumřem hladem.

překlad
Valašská Polanka - zelené údolí

Kdo přes ní projíždí, srdce ho zabolí.
Nahoře za vesnicí k Prlovu rovina,

Pole neorané je neúrodné.
Louky nesečené, hned vedle silnice, 
dříve tam rostla překrásná pšenice.  

JZD skončilo - pole leží ladem,
Pomodleme se,

ať nezemřeme hladem.

Daniel Vávra, 9 let

Při podezření úniku zemního plynu, případně podezřelého zá-
pachu, je nutné.
1. Intenzivně větrat podezřelý prostor.
2. Uhasit otevřený oheň v blízkosti, zabránit vzniku jisker.
3. Vypnout elektrický proud v blízkosti.
4. Po zjištění místa úniku uzavřít nejbližší armaturu před
místem úniku.
5. Místo označit a zajistit odstranění závady odbornou firmou.
Zjišťování netěsnosti  plamenem přísně zakázáno!
Pokud vystupuje zápach plynu z prostor, které nejsou přístup-
né, pak okamžitě uvědomte policii nebo hasiče. Místo úniku
zpřístupněte pro pohotovostní a poruchovou službu.
Práce na plynovém zařízení
Všechny opravy, montáž, seřizování a revize plynového za-
řízení mohou provádět jen oprávněné firmy.  
Všeobecné pokyny  pro používání plynu
Pamatujte na to, že plyn může vytvářet se vzduchem výbuš-
nou směs, která se snadno vznítí iniciací otevřeným ohněm,
elektrickou jiskrou, intenzivním třením nebo od silně
rozpálených ploch. Dbejte, aby plynová zařízení byla řádně
zkontrolována a udržována podle návodů, pravidelný servis
přispívá k bezpečnosti i úspoře plynu. Každé spalování potře-
buje vzduch - dbejte na dostatečný přívod vzduchu.
Dbejte vždy na řádné provětrání prostoru, kde je používán
spotřebič, jehož spaliny unikají do ovzduší (plynový sporák).

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ
si vám dovoluje nabídnout telefonické vyřízení vašich
požadavků týkajících se odběru zemního plynu na speciál-
ní zákaznické lince: 

840 111 115 (v pracovní dny od 6 do 20 hodin
vždy za cenu místního hovoru)

Zároveň oznamujeme, že péči o zákazníky SMP ve věci
odběru zemního plynu ve Vsetíně převzal od 6. 10. 2003
smluvní partner SMP S.V.I.S. Trade, spol. s. r. o., Nádražní
ulice (areál ČD), 755 01 Vsetín,
Telefony: 517 438 244, 571 438 084.
Pracovníci smluvního patrnera vám rádi pomohou s
vyřízením nových žádostí o zemní plyn, s řešením změn v
kupních smlouvách, s uplatněním reklamací a řešením
dalších vašich požadavků. Hotovostní platby můžete
vyřídit v zákaznické kanceláři SMP v Novém Jičíně.
Otevírací doba smluvního 
patrnera S.V.I.S. Trade Vsetín
Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, 
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Pátek, sobota, neděle  zavřeno

Začala topná sezona - dávejte pozor, zda vám někde neuniká plyn
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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 případ-
nými 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 Martinka, Josef Daněk,   Jan Filgas ml. Další číslo vyjde v březnu 2004. 
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Se souhlasem pana starosty Martinky
jsem se na jedné z nástěnek u obecního
úřadu rozhodl připomenout některé dny
v historii Valašské Polanky, které
rozhodně neudělaly obci špatné jméno. 
Přesto bych si vás i ve Zpravodaji dovo-
lil oslovit několika větami:
Říkali mu postrach výškařů na Moravě.
Komu? 
Jistě mnozí tušíte, že to byl svěřenec
mého nejstaršího syna Ferka Dalibor
Fusek. Ve skoku do výšky byl su-
verénem ve své žákovské kategorii ne-
jen doma na Polanské laťce, ale šířil do-
bré jméno naší obce po celé Moravě a
Čechách.
Ostravská, Kopřivnická, Valašská laťka
- nikdy jsme se nevraceli domů, aby
Dalibor nestál na stupních vítězů.
Ale nebyl to jen on. Často jsme se
vraceli s vavříny, které pro naši obec
získali třeba Marek Juhaňák, Petra Gar-
guláková, dcerky Mynářovy atd….
Nemohu opomenout především druhé
místo a velký malovaný pohár, který si
s mým synem Ferkem přivezla z Tater
Blanka Filgasová v roce 1993. Syn mi
doma vylíčil perfektní organizaci, ale
především přístup malé tatranské ves-
ničky Štrby k tomuto sportovnímu pod-
niku.
O rok později jsem se tam vydal se dvě-
ma kluky ze Zlína, abych tam  šířil do-
bré jméno Polanky, ale hlavně, aby-
chom se tam poprali s 32 km dlouhou
tratí - Malým štrbským maratonem. Ti-
to dva kluci ze startovního pole sed-
mdesáti závodníku obsadili 20 a 35 mís-
to. Přiznám se, že se nám tehdy domů
cestovalo moc dobře.
Není jistě bez zajímavosti, že tehdy na

předposledním místě doběhl tehdejší
ministr dopravy Slovenska Mikuláš
Dzurinda, dnes již dlouholetý předseda
tamní vlády. Po závodě jsem s ním os-
obně mluvil a on přislíbil, že do
Polanky přijede a bude závodit na sed-
mém ročníku Běhu Veřečným. Tento
závod, jak jistě víte, se však už nikdy
neběžel….
Vrcholem snahy a úcty k naší obci, s-
portovcům a dětem byl 5. červen 1994,
kdy se u nás běžel 6. Běh Veřečným.
Tento závod je nesmazatelně zapsán do
historie československého vrcholového
sportu. Mnozí mu tehdy říkali - malé
mistrovství Československa. Co jméno,
to pojem: Dana Hajná - jedna z ne-
jlepších maratonek, Petra Drajsaitlová -
vítězka posledních šesti ročníků
slavných Běchovic, Ondřej Němec - m-
nohonásobný vítěz prestižních závodů u
nás i v zahraničí, Ondrej Gondáš - pos-
trach supermaratónů v Evropě.

Šedesátiletý rychlík z Prahy Petr
Menšík trať dlouhou 5,5 km uběhl za 20
min. 34 sec.
Nelze zapomenout ani na 71 letého
Jožku Kučerňáka z Púchova (na s-
nímku), který taky "proletěl" cílem za
neuvěřitelných 28 minut a 39 vteřin.
V nabitém startovním poli vyběhly na
trať i dvě ženy z Valašské Polanky Irena
Kalvosterová a Eliška Žáková.
Samozřejmě by se na tento významný
den naší obce dalo vzpomínat mnohem
déle. Kdo chce, ať se tedy podívá na
nástěnku, rád ochotně připojím i osobní
komentář. 
Co říci závěrem: Všem občanům
Valašské Polanky, především ale všem,
kteří mne a moji rodinu v letech 1989 -
1994 v naší náročné práci pomáhali,
přeji šťastné a veselé Vánoce a zdraví v
příštím roce.

František Káčer

Vzpomínka na atletické zážitky ve Valašské Polance

Pokyny ministerstva zemědělství kvůli obavě z přemnožení kůrovce
Ministerstvo zemědělství nařizuje vlast-
níkům lesa v souladu s lesním zákonem,
aby provedli tato opatření proti kůrovci.
1. Dříví napadené kůrovcem zpracovat,
odvézt z lesa nebo sanovat (odkorněním
a spálením kůry nebo chemicky) ne-
jpozději do 31. března, v lesních
porostech, které alespoň částečně za-
sahují do polohy nad 600 m nadmořské
výšky do 30. dubna běžného roku.

2. Veškeré polomy, vývraty a dříví a-
traktivní pro rozvoj kůrovců vzniklé do
31. března zpracovat, odvézt z lesa nebo
sanovat  nejpozději do 31. května, v
lesních porostech, které alespoň
částečně zasahují do polohy nad 600 m
nadmořské výšky, do 30. června
běžného roku.
3. Celoročně vyhledávat a včas zpra-
covávat, odvážet z lesa nebo sanovat

dříví nově napadené kůrovci.
4. Lapáky nebo lapače I. série v roce
2004 stanovit a pokládat nebo istalovat
v počtech stanovených podle přílohy č.
2 k vyhlášce 101/1996 Sb.
5. Vést evidenci nezbytnou pro s-
tanovení počtu lapáků a lapačů I. série v
roce 2005. Platnost tohoto rozhodnutí se
stanoví do 30. 6. 2005

Ministerstvo zemědělství, 
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Umíte poskytnout první pomoc? 
Je nutné poskytnout  ji okamžitě a co
nejkvalitněji, snahou je poraněnému po-
moci,  nikoliv jeho zranění ještě zhoršit,
případně přivodit  další. 
Nejdůležitější je uvolnění dýchacích
cest, případně  umění umělého dýchání
z úst do úst, zevní srdeční  masáž a zás-
tava krvácení. 
Organismus reaguje na zranění  šokem.
Postižený zbledne, je zpocený a
úzkostlivý, jeho  tep je zrychlený a
mělký, stejně jako dýchání. 
Těžký šok  zanechá člověka netečného,
ospalého a značně bledého.  Existují
však jisté úkony,  které by měly šok
zmírnit či  potlačit. 
Je to například protišoková poloha -
postiženého  položíme na záda s pod-
loženýma nohama a uvolníme příliš
těsné  oblečení. Měl by být v co ne-
jvětším teple a klidu. 
Stabilizovanou polohu použijeme v
případě, že zraněný  je v bezvědomí.
Postiženého položíme na bok,  spodní
paže  je volně za zády podél těla,
horní paže je ohnuta v lokti  a na  hř-
betě ruky leží obličej. Spodní noha
leží volně  natažena a horní je
pokrčena v  koleni. 
K ucpání dýchacích  cest dochází při za-
padnutí jazyka, uvolněním  svalstva
měkkého  patra, vdechnutím cizího těle-
sa nebo otokem sliznic dýchacích  cest.
Za těchto okolností se začne postižený
dusit - není  slyšet proudění  vzduchu,
zastaví se pohyb hrudníku, dochází  ke
zmodrání pokožky. 
Dýchací cesty  je nutné vyčistit me-
chanicky,  musíme pootočit hlavu a cizí
těleso prsty  odstraníme z úst.  Malé dítě
uchopíme tak, že jeho hlava směřuje
dolů a údery  mezi jeho lopatky se s-
nažíme vypudit cizí těleso z dýchacích
cest. 
Pomoci by  měl také tzv. Heimlichův
manévr - spočívá  ve zvýšení tlaku v
dýchacích cestách.  Postiženého
položíme  na záda a z boku tlačíme
zápěstími obou rukou na nadbřišek  s-
měrem k hlavě. Tím se zvýší tlak v
plicích, což by mělo  vést k vypuzení
cizího  tělesa z dýchacích cest. 
Pokud je  postižený při vědomí,
sevřeme ho zezadu a  palcovou stranou
pěsti několikrát prudce stlačíme nad-
břišek směrem nahoru.  
Vlastní uvolnění dýchacích cest prove-

dem velkým záklonem  hlavy
postiženého  vsunutím jedné rukly pod
krk nebo podložením  krku třeba s-
motanou košilí,  kabátem, kamenem a
podobně, druhou  rukou zatlačujeme če-
lo, dále předsunujeme  spodní čelist
tahem za bradu k mírnému pootevření
úst. 
Když nemůžeme  nahmatat tep ani na
tepnách zápěstí,  krkavici či stehenní
tepně, musíme provést nepřímou s-
rdeční masáž. 
Dlaň  přiložíme na dolní část hrudní
kosti, asi dva palce od  dolního okraje,
druhou  rukou stlačujeme hřbet ruky
proti páteři  zhruba na 3 cm, potom st-
lačení  uvolňujeme.
U dětí musí být  stlačení méně hluboké.
Zároveň musí být prováděno  umělé
dýchání. Pokud provádí záchranu dva
lidé, je frekvence 5  stlačení na jeden
vdech, jsme-li sami, stlačíme 15 krát na
dva vdechy. Přerušení zevní srdeční
masáže je možné  jen na 5 vteřin. První
kontrolu obnovení srdeční činnosti
provádíme po 30 vteřinách a následující
po třech minutách. 
Pro  improvizovanou zástavu krvá-

cení většinou stačí  přiložit sterilní krycí
nebo tlakový obvaz. 
Velké tepenné  nebo žilní krvácení zas-
tavujeme co  nerychlejším stlačením
rány prsty nad místem poranění směrem
k srdci. Ránu  přikryjeme  sterilním ob-
vazem a navrch přiložíme tlakovou
vrstvu např.  složený  obvaz, obinadlo,
šátek atd. 
Pomoc při spáleninách.  
Hořící oděv  uhasíme vodou nebo
pokrývkou, která však nesmí  být z
umělých hmot. Po kontrole  základních
životních funkcí  musíme rychle provést
ochlazení popálenin. 
K tomuto  účelu  používáme vodu nebo
jinou chladnou tekutinu, např. min-
erálku.  Postižené  místo lze ponořit do
nádoby s vodou, polévat nebo  alespoň
přikládat chladné  namočené obklady.
Chlazení provádíme  asi 20 minut. Po
ukončení chlazení se rána  přikryje s-
terilním  obvazem nebo jiným sterilním
materiálem. 
Otevřené rány,  způsobené  spálením, se
nechladí. Pokud na ráně drží zbytky
oděvu,  nikdy je  nestrháváme. Vzhle-
dem k tvorbě puchýřů a otoků  v místě
popálenin je nutné z  popálených míst a
jejich okolí  sejmout hodinky, šperky,
přiléhající šaty a obuv.  Je nutné  zajistit
protišoková opatření, lékařské ošetření
a převoz  do nemocnice. 
Při zhmoždění a vymknutí kloubů 
Přiložíme obinadlový nebo šátkový  ob-
vaz. Vymknuté končetiny  nenapravu-
jeme. 
Při poleptání kyselinami  nebo louhy  
Je nutné zasažená místa okamžitě o-
pláchnout vodou a zasypat  neutraliza-
čním práškem - pro kyseliny je to jedlá
soda, pro  louhy kyselina  borová nebo
citrónová. Poraněná místa přikryjeme
sterilním obvazem. 
Omrzliny přikryjeme suchým sterilním
materiálem. 
Při mdlobě podložíme postiženého,
končetiny položíme výš než hlavu a u-
volníme  oblečení. 
Při tonutí, tedy po vytažení z vody,
rychle vyčistíme  ústa a hrtan,  vytáh-
neme jazyk, uvolníme oděv v horní
polovině  těla a postiženého uchopíme
za  pánev, kterou nadzdvihneme  a
několikrát s postiženým zatřepeme. 
Pak okamžitě  zavedeme  umělé
dýchání. Jakmile začne postižený
dýchat, podáme  mu horké nápoje a  u-

Klasické je umělé  
dýchání z úst do úst.

Pokud se po uvolnění

dýchacích cest dýchání neob-

noví,  zahájíme umělé dýchání

z úst do úst dvěma hlubokými

vdechy. Přitom sledujeme,  zda

se pohybuje hrudní koš. Ústy

obemkneme ústa postiženého a

uzavřeme nos  sevřením dvěma

prsty. Hranou ruky přitom t-

lačíme  na čelo tak, aby hlava

zůstala  v záklonu. Vdechování

provádíme  každých 5 vteřin a

po vdechnutí oddálíme ústa.

Umělé  dýchání je nutno

provádět tak dlouho, než se ob-

noví spontánní  dýchání,  nebo

do příchodu lékaře. 

Rady pro případ nutnosti rychlé první pomoci
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