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Kněz Josef Berec působí v naší farnosti již třicet let

Návrh rozpočtu obce je
plánován na tento rok jako vyrovnaný,
zvýšené náklady se projevily v souvis-
losti se zvýšením sazby DPH od května
minulého roku, zvláště u služeb. 

Ve výdajové části rozpočtu je
jednou z hlavních položek splácení při-
jatých úvěrů, činnost místní správy a
místních zastupitelských orgánů,
příspěvek ZŠ a MŠ na neinvestiční vý-
daje, svoz a sběr pevného domovního
odpadu a nebezpečného a velkoobě-
mového odpadu, dále na údržbu ma-
jetku ve vlastnictví obce a bytový fond.

Výdaje na investice - centrální
parkoviště u kostela (pro 49 osobních
vozidel a jeden autobus) jsou v letošním
roce plánovány ve výši 800 tis. Kč. Ob-
držíme finanční příspěvek od Evrop-
ského společenství a ČR ve výši 75%

uznatelných nákladů. Stavební práce si
vyžádají podle projektu částku 4 900 tis.
Kč., tato částka bude upřesněna
výběrovým řízením na dodavatele stav-
by, které proběhne v tomto roce a které
musí splňovat přísné podmínky s-
tanovené pro příjemce dotace. Smlouva
o poskytnutí dotace (grantu) byla
podepsána dne 24.2.2005 v Olomouci,
dokončení stavby je plánováno v
příštím roce. 

Další investice vzhledem k ne-
dostatku peněz obec neplánuje, v
rozpočtu jsou uvažovány opravy veře-
jného osvětlení, místního rozhlasu, k-
terý je ve velmi špatném stavu. Část
peněz bude využita na opravy místních
komunikací a údržbu zeleně a ostatní
výdaje uvedené v návrhu rozpočtu.

MARTINKA JOSEF  

Starosta: K návrhu rozpočtu roku 2005

Když se v neděli 27.2.2005 v
polanském kostele na závěr druhé
nedělní mše před oltářem objevila tro-
jice zástupců farnosti s kyticí a dárky v
rukou, někteří  z přítomných, a zejména
páter Josef Berec, nevěděli, co se děje. 

Brzy však všichni nezasvěcení,
a s nimi také hlavní osoba této události,
pochopili. Přišli mu poděkovat za
třicetileté působení v naší farnosti.

Pamětníci si jistě vzpomněli na
dobu nástupu otce Josefa na uvolněné
místo po panu děkanovi Absolonovi,
kdy byl ve farnosti opět zahájen čilý
ruch duchovní i pracovní. 

Možná se objevila i vzpomín-
ka na srdečnou návštěvu "našeho
pátera" ve Sládečkovcích na Slovensku,
kde ze zdravotních důvodů krátkou
dobu pobýval. Ti mladší si mohli
připomenout období, ve kterém s ním u
nás společně působili jeho mladí spolu-
bratři misionáři z Polska a Slovenska, a
nám se tak otevíral  nový pohled na svět
misijního působení církve. 
Mnozí z nás si jistě uvědomili jeho
stálou obětavost, skromnost a také tr-
pělivost, s níž musel a stále ještě i musí
snášet různé problémy při své pas-
torační činnosti v naší farnosti. 

Společně jsme pak v motlitbě a
při závěrečné písni otci Josefovi
vyprošovali, tak jak si to i on sám přál,
zejména Boží pomoc, aby mezi námi
mohl ještě dlouho vytrvat ve službě, ke
které byl povolán, a ke které se před lety
rozhodl. Chceme proto všichni věřit to-
mu, že se s ním v kostele při bo-
hoslužbách anebo někde na kopci při je-
ho pravidelných procházkách budeme
ještě dlouhá léta setkávat. Přejemu mu k
tomu pevné zdraví a Boží požehnání.
Spoluobčané a farníci z Val.Polanky,

Lužné, Leskovce a Seninky 
a  ZO KDU - ČSL Val.Polanka

Pozvánka 
zastupitelstva

Starosta svolal na pátek
18.3.2005 v 19.00 hod. do
zasedací místnosti KD Veřejné
zasedání zastupitelstva obce.
Program:
1/ Zahájení
2/ Volba návrhové komise
3/ Volba ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva o činnosti OÚ za up-
lynulé období
5/ Závěrečný účet hospo-
daření obce za rok 2004
6/ Návrh rozpočtu na rok 2005
7/ Diskuse
8/ Usnesení, 9/ Závěr
Všichni občané jsou na toto
zasedání srdečně zváni!     OÚ

Jménem svým, výboru SDH a členů Sboru dobrovolných hasičů ve Valašské Polance děku-
ji všem spoluobčanům, kteří poskytovali první pomoc při záchranné akci u tragické dopravní
nehody dne 5.2. 2005. Děkuji také lékařskému personálu, profesionálním hasičům ze stan-
ice HZS Vsetín a všem, kteří se na zmírnění následků této nehody podíleli.    

Starosta SDH Valašská Polanka Jaromír Polanský

PODĚKOVÁNÍ
ZA POMOC
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V průběhu loňského roku bylo
hlavní investicí nadstřešení učebnového
pavilonu ZŠ Val.Polanka a rekonstrukce
sociálního zařízení tělovýchovného
pavilonu a výměna oken v tělocvičně. 

Další práce školu ještě čekají
Celá tato akce přišla obecní

pokladnu na 5,195 mil.Kč, přičemž od
Ministerstva financí ČR jsme na tyto o-
pravy obdrželi dotaci ve výši 5 mil. Kč. 
Stále nemáme hotové všechny práce
týkající se modernizace všech sociál-
ních zařízení v této ZŠ a  na opravě
střech, kde chybí provést nové za-
střešení tělocvičny, spojovacího krčku
mezi učebnovým pavilonem tř.5-9 a na
spojovací chodbě mezi učebnovými
pavilony a pavilonem mimoškolní vý-
chovy, kde je umístěna také školní
kuchyně. 

Proto i v letošním roce bude
nutné znovu aktualizovat žádost u MF
ČR na dotaci ve výši alespoň 10 mil.Kč
na dokončení těchto prací, protože naší
žádosti o finanční prostředky na
pokračování oprav na naší ZŠ nebylo
Parlamentem ČR, který o přidělování
tohoto typu dotací rozhoduje, vy-
hověno.

Silnici k Janáčům
zaplatila částečně dotace

Další velkou investiční akcí
bylo provedení opravy povrchu na míst-
ní komunikaci k Janáčům ve Veřečném,
kterou jsme se rozhodli provést poté,
když bylo vyhověno naší žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského
kraje. Celkové náklady na tuto stavbu
činily 527 tis.Kč přičemž již zmíněná
dotace ve výši 210 tis.Kč byla od ZK
poskytnuta z podprogramu na podporu
rozvoje dopravní infrastruktury v
obcích.

Kulturní dům má za sebou
modernizaci, další jej čeká

Další stavební práce byly
provedeny v Kulturním domě ve
Val.Polance, kde jsme provedli, opět v
souladu s požadavky zákona modern-
izaci sociálního zařízení  náležejícího
ke zde umístěné restauraci. Součástí o-
prav bylo zřízení šatny pro zaměstnance
restaurace z původní klubovny užívané
folklorním souborem v patře KD, kter-
ou jsme vybavili sprchovým koutem,
umyvadlem a samostatným WC. Dále

byla součástí oprav těchto záchodů
rovněž kompletní výměna radiátorů
ústředního topení, jejich nové dispoz-
iční uspořádání,  napojení těchto zá-
chodů na rozvod teplé i studené vody
přes odpočtové měření spotřeby vody
pro snazší vyúčtování za spotřebu vody
a také provedení  nových rozvodů elek-
třiny s napojením na el.rozvody restau-
race, což původně nebylo provedeno.
Za tyto práce jsme v roce 2004 zaplatili
celkem 663 tis.Kč.

Školka má nové sociálky
Také v Mateřské škole

Val.Polanka byla provedena v loňském
roce modernizace sociálních zařízení, k-
terá spočívala ve výměně všech zařizo-
vacích předmětů 
(umyvadla, klozety, výlevky, pákové
baterie ) a také v osazení nového nerez
dřezu s bezdotykovou baterií ve výde-
jně jídel. Byly zde provedeny rovněž
drobné stavební úpravy týkající se u-
možnění snadnějšího vstupu z budovy
školky na zahradu a k jednoduššímu úk-
lidu hraček, se kterými si děti hrají na
zahradě. Proveden byl také nový nátěr
oplocení areálu MŠ. 

Rozhlas: nové čtyři stanice
V roce 2004 rozhodlo Zastupi-

telstvo obce Val.Polanka také o tom, že
již dále nebudeme opravovat staré ka-
belové rozvody místního rozhlasu u-
ložené v zemi a že v případě jejich
poruchy, nebo při ozvučování nových
lokalit v obci, bude využito nových
technologií, kterou je v tomto případě
tzv.bezdrátový rozhlas. Proto byla
pořízena vysílací stanice a osazeny 4 ks
vysílacích bodů, jejichž instalace stála,
spolu s dalšími drobnými opravami na
stávajících rozhlasových rozvodech,
107 tis.Kč.

Další akcí je Čistá Bečva
V minulém roce jsme zajistili

také projektovou dokumentaci pro real-
izaci projektu "Čistá řeka Bečva-II.eta-
pa". Tato dokumentace bude sloužit v
prvé řadě jako podklad ke změně územ-
ního plánu naší obce, kde bude zrušena
ČOV, která měla být původně umístěna
pod naší obcí. Místo ní se zde bude
počítat s tzv.kanalizačním přivaděčem,
který odvede odpadní vody z naší obce,
ale také z obce Lužná, přes obce
Leskovec a Ústí na ČOV Vsetín.

Následně pak bude tato projektová
dokumentace sloužit jako podklad pro
vyřízení územního rozhodnutí na tuto s-
tavbu, které bychom měli vyřídit ne-
jpozději do začátku příštího roku. Tato
projektová dokumentace, včetně zpra-
cování polohopisů a výškopisů geodet-
ickou firmou v místech, kde bude tato s-
plašková kanalizace položena, stála naši
obec 583 tis.Kč s tím, že na její pořízení
jsme obdrželi od Zlínského kraje nein-
vestiční dotaci ve výši 73 tis.Kč a
půjčku s dvouletou splatností ve výši 55
tis.Kč.

Obec měla mimořádné příjmy
Jak je z výše uvedeného výčtu

všech realizovaných akcí zřejmé, nešlo
o malé peníze. Tento rozsah bylo možné
realizovat proto, že se podařilo naší ob-
ci v minulém roce odprodat pozemky v
podnikatelské zóně v bývalém areálu
ZD ( mimořádné navýšení příjmů o 800
tis.Kč ) a tento mimořádný příjem
posílil příjmovou stránku rozpočtu tak,
že byly peníze na úhradu následně ob-
jednaných dodávek a služeb. 

Přesto však nebylo možné
provést mnohé věci tak jako by si to za-
stupitelstvo obce představovalo, protože
např. Kulturní Dům Val.Polanka již
stále naléhavěji vyžaduje další a další
peníze na jeho modernizaci a opravy,
stejně tak jako mnohé komunikace. Ty-
to peníze nám však stále citelněji chybí,
důvodem čehož jsou velké investiční
akce, které jsme v minulosti realizovali
za pomocí úvěrů a  které musíme v
současné době splácet.

Další dluhy obec neminou
Přesto všechno, že v roce 2006

bude ukončeno splácení 4,5 mil.úvěru
pořízeného na zastřešení mimoškolního
pavilonu ZŠ spolu s vestavbou 10 bytů-
do takto vzniklého podkroví, nebude
výhled na možnost hospodaření s
větším objemem finančních prostředků
nijak zvláště optimistický, protože si
naše obec bude muset v krátké době
pořídit další úvěr na výstavbu již
zmíněné splaškové kanalizace v rámci
projektu Čistá řeka Bečva.  Náklady na
tuto stavbu se odhadují na 80 mil.Kč
což při 90 % dotaci od EU a SFŽP ČR
bude vyžadovat min. 8 mil.Kč vlastních
finančních prostředků, které by se měly
vyplatit za dodané práce v průběhu let
2007 až 2010.

Výčet velkých investičních akcí obce loňského roku 
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V průběhu roku 2004 byla na katastrál-
ním území obce evidována níže uve-
dená trestná činnost:
2 x krádež 
1 x porušování domovní svobody
1 x rvačka, výtržnictví 
2 x násilí proti sk.obyvatel a jednotlivci
Písemnou formou byly zpracovány tak-
též následující přestupky, spáchané na
katastrálním území Vaší obce:
7 x přestupek proti majetku 
12 x přestupek proti obč. soužití 
11 x přestupek v dopravě 
11 x přestupek proti alk. a jiným
toxikomániím 
Celkem bylo v roce 2004 41 přestupků
(jedná se o přestupky řešené písemnou
formou, nejsou zde zahrnuty přestupky
řešené na místě policisty blokovou
pokutou  nebo domluvou).
Dále bylo orgány PČR OO Horní Lideč
zpracováno písemnou formou 7 do-
pravních nehod bez zranění. Dopravním
inspektorátem Vsetín bylo zpracováno
16 nehod, z toho 4 nehody s lehkým
zraněním a 1 nehoda s těžkým
zraněním. Celková škoda, která vznikla
z nehod řešených vsetínským inspek-
torátem, byla 655 tisíc korun.

V katastru obce Valašská
Polanka bylo zjištěno celkem jedenáct
řidičů, kteří před jízdou požili alkohol.

Z hlediska páchání trestné čin-
nosti má tato v porovnání s předcháze-
jícím obdobím stoupající tendenci.
Většinu z výše uvedených trestných
činů a přestupků se podařilo objasnit.
Jednotlivé skutky byly buď postoupeny
na SKPV Vsetín nebo oznámeny komisi
pro projednávání přestupků 
anebo v těch méně závažných věcech,
jako přestupků v dopravě a drobného
narušení veřejného pořádku, byly
vyřízeny na místě uložením blokové
pokuty. 

Nepodařily se objasnit ve dvou
případech krádeže vloupáním, ke k-
terým došlo v obci v polovině roku
2004, a to i přes rozsáhlé šetření v
daných věcech. V tomto případě by-
chom chtěli opětovně požádat OÚ, aby
apeloval na občany k řádnému uza-
mykání a zajišťování svých obydlí a
přilehlých budov. 

V průběhu roku 2004 došlo v
obci k velkému nárůstu přestupkových
věcí spáchaných v souvislosti s
podáváním alkoholických nápojů

řidičům a podnapilým osobám.
Jedním z největších problémů

je to, že v obci na trestné činnosti mají
nejvíce podíl mladistvé osoby. Mnoho
trestných činů i přestupků je pácháno
pod vlivem alkoholu. 

Pokud se týká kulturních a
společenských akcí, tak v jednom pří-
padě došlo k narušení veřejného pořád-
ku a to mladistvými osobami. Mezi neg-
ativní jevy v obci patří, podobně jako v
jiných obcích našeho služebního obvo-
du, volné pobíhání psů po obci. Na tuto
skutečnost bylo zdejší zastupitelstvo již
upozorněno. Do dnešního dne nebyly
pozorovány žádné změny k lepšímu. 

Dalším problémem, který má
vzrůstející tendenci, je tzv. domovní
prodej, se kterým je spojená majetková
trestná činnost. Tento způsob obživy
provádějí především občané romského
etnika, kdy nabízejí k prodeji různý sor-
timent zboží. Vyhledávají osoby s-
taršího věku, snaží se dostat do jejich
domovů a pod záminkou prodeje
různých věcí následně využívají nepo-
zornosti důvěřivých občanů a snaží se
odcizit majetek, nejčastěji finanční ho-
tovost. .

V této zprávě nemůžeme
opomenout i problematiku dopravního
značení místních komunikací. Při
obchůzkových službách bylo zjištěno,
že ne všechny místní komunikace
vyúsťující na silnici I/57 jsou řádně oz-
načeny dopravními značkami. 

Negativním jevem, který se
vyskytuje v Polance, je chování dětí, k-
teré navštěvují místní základní školu,
především v době po vyučování. Byly
zjištěny poznatky nevhodného chování
dětí a mládeže vůči starším lidem. Co se
týče provozu na komunikacích, tak ne
každé dítě má řádně vybavené jízdní ko-
lo. Na kolech jezdí děti často vedle
sebe, nepoužívají řídítka a ve večerních
hodinách i světla, zkrátka se chovají
neukázněně. Tento problém je třeba
řešit ve spolupráci s vedením základní
školy. Dále bychom chtěli apelovat na
cyklisty, kteří jezdí po silnici I/57 a
místní komunikaci ve večerních hod-
inách bez řádného osvětlení jízdníchkol.
Tito cyklisté vážně ohrožují svůj život,
ale i ostatní účastníky silničního
provozu. 

Závěrum bych chtěl uvést, že
spolupráce s OÚ Valašská Polanka je na
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NAROZENINY OSLAVILI 
60 let
Miroslav Kocourek čp.289
Jaroslav Kovář čp.217
Ladislav Mucha čp.280
Zdeňka Fojtíková čp.24
Jindřich Pekař čp162
Jiří Mikuš čp.318
65 let  
Ladislav Bartoník čp.283
Jiřina Hyžáková čp.247
Josef Babica čp.167
70 let 
Antonín Bělaška čp.279
Josef Srba čp.243
75 let
Josef Machač čp.311
80 let
Jarmila Vážanová p.187
89 let
Rozalie Martinková čp.375

NOVÍ OBČÁNCI
Denisa Kovářová čp.59
Nela Cedidlová čp.327

SŇATKY
žádný

ZEMŘELI
Marie Srbová čp.244
zemřela ve věku 63 let
Jan Hyžák čp.42 
zemřel ve věku 56 let

Zpracovala: Sláčíková Věra

Společenská
kronika obce

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, kterou pořádala v
lednu letošního roku na celém území
České republiky Charita, vynesla ve
Valašské Polance 33 753 korun.
Celkem bylo na Vsetínsku vybráno
469 826 korun.
Charita vybrané peníze využila na pří-
mou pomoc jednotlivcům a rodinám v
sociální nouzi, Denní stacionář pro se-
niory (zařízení Charity Vsetín), hu-
manitární pomoc do zahraničí (jihový-
chodní Asie).
Ředitelka Charity Vsetín Květoslava
Othová zaslala obecnímu úřadu
děkovný dopis.

Statistika trestné činnosti - 2004
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Strana 4 - Plán rozpočtu obce Valašská Polanka na rok 2005
1) daňové příjmy celkem 8 821,0
daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 890,0  
daň z příjmu FO ze sam. výd.činnosti  480,0
daň z příjmů FO z kap.výnosů 120,0
daň z příjmů právnických osob 1 830,0
DPH do RO 3 480,0
správní popl. hrací automaty 60,0
poplatek za komunální odpad 420,0
poplatek ze psů 30,0
poplatek z veř. prostranství 200,0
poplatek ze vstupného 1,0
poplatek za hrací automaty 60,0
daň z nemovitostí 250,0
2) nedaňové příjmy 2 028,0
lesy - za dřevo 821,0
knihovna - poplatek v MK 3,0
služby 200,0
nájem KD 170,0
byt.hosp. - služby 30,0
byt.hosp. - nájem byty 284,0 
poplatek za hroby 100,0
nebyt. hosp. - služby DS 100,0
nájem nebyt.- nebyt.prostory nájem 320,0
3) příjmy z prodeje a pronájmu majetku obce 206,0
splátky odprodej bytů 6,0
příjmy z prodeje pozemků 200,0
4) dotace 1 381,0
dotace na výkon státní správy, školství 597,0
příspěvek od obcí na neinvest,výdaje ZŠ 584,0
příspěvek na invest. od SO H.L. 200,0
Příjmová část rozpočtu celkem            12 436,0

Výdaje: celkem           12.436,0
1)Komunikace včetně zimní údržby 258,0
zimní údržba 158,0
oprava MK (po vodovodě Podevsí) 50,0
oprava MK k Martinkům 30,0
mostek k Jančíkům 20,0 
2)Ostatní záležitosti MK - parkoviště 800,0
příspěvek SO H.L. 200,0
investiční náklady na stavbu 600,0
3) Provoz veřejné silniční dopravy 66,0
příspěvek na dopravní obslužnost 66,0
4) čištění  a odvádění odpadních vod 30,0
Čistá Bečva ÚR 30,0
5) předškolní zařízení-provoz MŠ 240,0
příspěvek na neinvestiční náklady 200,0
příspěvek na vybavení hřiště 40,0
6) základní školy-provoz 1 493,0
náklady na provoz -příspěvek ZŠ (583+513+397) 1 493,0
7)činnost obecní knihovny 208,0
náklady na mzdy SP+ZP 180,0
nákup knih a časopisů 15,0
telekom.popl. 10,0
materiál 3,0
8) Provoz místního rozhlasu 125,0
MR a televize/splátka faktury/ 75,0
Rozšíření bezdr.rozhlasu 50,0
9) činnost KD 431,0 
úhrada dohod-cvičitelé a vedoucí skupin 12,0
voda 25,0
plyn 180,0 
elektřina 39,0
služby - telefon 5,0
revize 20,0
oprava rýn 50,0

úprava vstupu na balkon a přezbrojení rozvaděče     100,0
10) vydávání místního zpravodaje 30,0
11) ostatní činnost v kultuře  25,0
jubilea 10,0
beseda s důchodci 15,0
12) sportovní zařízení -Šatny TJ 100,0
úhrada fa za plynofikaci šaten 100,0
13) ost.tělovýchovná činnost 140,0
příspěvek TJ na činnost 50,0
provoz šaten a soc.zařízení/příspěvek na provoz/      90,0
14) odborné léčebné ústavy 10,0
příspěvek nemocnici Vizovice 10,0
15) bytové hospodářství 60,0
voda, revize, drobné opravy 60,0
16) veřejné osvětlení 230,0
elektrická energie 180,0
údržba 50,0
17) pohřebnictví 80,0
náklady na hrobníka a správce hřbitova 50,0
provoz, odvoz odpadu, elktř.voda 30,0
18) územní plánování 150,0
územní plán - dodatky + ÚSES 120,0
studie opravy zdravotního střediska 30,0
19)územní rozvoj 3,0
digitální mapy Zlín 3,0
20) komunální služby 450,0
provoz DS+ost.nebyty 150,0
prodloužení NN Podevsí II 250,0
nákup pozemků Suláčov 50,0
21) svoz a sběr nebezpečného odpadu 120,0
svoz a sběr nebezpečného odpadu 120,0
22) svoz a sběr PDO 680,0
svoz PDO 650,0
nákup popelnic 110 l 30,0
23) péče o veřejnou zeleň 160,0
24) požární ochrana 370,0
telefony, pojištění, školení 60,0
splátka leasingu 265,0
PHM 20,0
nákup pneu 25,0
25) místní zastupitelské orgány 1 300,0
mzdy ZO, komisí, včetně odvodů 1 300,0
26) činnost místní správy 2 700,0
mzdy 1 725,0
práce na dohody 50,0
SP+ZP 620,0
pojištění, ochranné pomůcky, tiskoviny, sbírky zákonů, servis
(Vera, Gordic, správce sítě), oprava kopírky, telefony, pošta,
revize, školení, PHM, plyn, elektřina, právní služby, občer-
stvení, zpracování dat. 305,0
27) lesní hospodářství 302,0
úklid klestu, zalesňování, postřiky, 
odstr.plevelných dřevin poplatek OLH 302,0
28) výdaje  z finančních operací 650,0
splátka úroků z úvěrů 650,0
29) ostatní činnosti 119,0
čl.příspěvky Vsacko 1,0
SOH/čl..+splátka půjčky 93,0
Včelař a hasiči 5+1
Hasiči 1,0
JVM 2,0
Mikroregion Vsetínsko 6,0
přestupky+svozy OP+CD 11,0
30) pol.8124 splátky jistin z přijatých úvěrů 1 106,0
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V listopadu minulého roku vy-
dala vláda ČR nařízení, kterým stanoví
lhůty pro výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů. Celý pro-
ces je rozdělen do tří etap a ukončen by
měl být v roce 2007. 

V současné době by měla
občany zajímat především I. etapa, k-
terá se týká výměn občanských průkazů
typu "knížka" všech druhů - tedy čer-
vené, hnědé, s různě umístěnými státní-
mi znaky apod. a občanských průkazů
vzor 93 a 94, tedy průkazů typu "kartič-
ka", které mají lepené fotografie a jsou
s hologramem i bez něj.

Podle citovaného nařízení
vlády si musejí občané, kteří takové-
to průkazy mají, tyto průkazy do
konce roku 2005 bezpodmínečně
vyměnit!!!

Co je k tomu zapotřebí udělat?
Přinést novou fotografii, podtrhujeme
novou, stávající občanský průkaz a
pokud občané chtějí do nového OP zap-
sat jako nepovinný údaj partnera, tak j-
sou povinni předložit jeho rodný list
nebo oddací list. Dále je třeba vyplnit

zelený tiskopis, který je k dispozici na
OÚ.

Žádost je nutno předložit do
30. Listopadu 2005, aby do vládou s-
tanoveného termínu tj. do 31.12. 2005
mohl být nový občanský průkaz vys-
taven.

Pozor! Občanský průkaz si
musí vyměnit i občané, kteří mají v
OP napsáno "bez omezení".

Pochopitelně se termín
31.12.2005 netýká těch občanů, kteřým
končí platnost již v průběhu roku.
Měsíc před koncem platnosti je zapotře-
bí absolvovat proces výměny bez ohle-
du na to zda je např. březen, červenec
nebo září.

V případě, že se výměna týká
občana, který ze zdravotních důvodů
není schopen si ji vyřídit osobně, mo-
hou výměnu za něj provést rodinní přís-
lušníci, ovšem podpis na žádosti musí
být bezpodmínečně autentický (tedy
podepsaný občanem, který o výměnu
žádá.).
Podrobnější informace poskytne zá-
jemcům na požádání paní Věra

Čeká nás výměna občanských průkazů

Připomínáme občanům, že
V SOBOTU 7. KVĚTNA 

OD 8.00 HODIN 
se uskuteční tradiční sběr velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu.  Sběr
bude opět na parkovišti před KD.

Občané, kteří mají v letošním
roce zaplacený poplatek za likvidaci
odpadů, jej zde mohou odevzdat zdar-
ma. Odevzdávat se nebude klasický
železný šrot, pouze níže uvedené
odpady.  Olejové automobilové filtry,

Plechovky se zbytky barev,
Monočlánky, Autobaterie, Zářivky,
Znečistěné láhve, Sklo od chemikálií,
Zbytky přípravků na hubení škůdců a
postřiky, Staré kosmetické přípravky, S-
taré léky, Vyjeté motorové oleje, Mořid-
la a rozpouštědla, Plastové obaly, Nádo-
by od škodlivin, opotřebené pneu-
matiky, Hadry, znečištěné barvami, ole-
ji  nebo vazelínou, Obaly od sprejů, Rá-
dia, Ledničky, elektrospotřebiče, Ma-
trace, WC mísy, Umyvadla, Koberce,
Linolea,  Kočárky a další podobný

Obec pořádá další sběr odpadu Upozornění
chovatelům

hospodářských zvířat
Chovatelé hospodářských

zvířat (zejména krav a jalovic starších
24 měsíců, plemenných býků, beranů,
kozlů, hřebců a klisen) mají opět v roce
2005 povinnost, aby zabezpečili
provedení povinných zdravotních zk-
oušek u svých zvířat.

Tato povinnost vyplývá z vet-
erinárního zákona a její rozsah je kaž-
doročně konkretizován ve Věstníku
Ministerstva zemědělství.

Chovatelé proto musí kontak-
tovat soukromého veterinárního
lékaře, který u nich provede nařízené
zdravotní zkoušky ve stanoveném
rozsahu. Laboratorní vyšetření je
zpravidla v plné výši hrazeno státem.
Chovatelům, kteří nesplní tuto svou
povinnost, hrozí udělení sankcí, včetně
zákazu přemísťování jejich zvířat ( na
jatka, chov). 

MVDr. Václav Hub
ředitel Inspektorátu Vsetín 

Majetek obce 
k 31.12.2004

Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek 0.468
Ostatní.dlouhodobý
nehmotný majetek 0.351
Pozemky 7.474
Umělecká díla 0.110
Budovy a stavby 73.438
Sam. movité věci 
a soubory m.věcí 1.012
Drobný dlouhodobý 
majetek 1.554
Nedokončený 
dlouhohobý majetek 3.275
Dlouhodobý 
finanční majetek 7.297
Celkem 94.979

(Údaje jsou uvedeny
v milionech korun)

Příjmy Výdaje Výsledek
Hospodař.v lesích 82,289,0 85.918,60 -3.629,60
Nájem KD 157.078,0 89.495,30    67.582,70
Čistírna 14.677,50 13.159,50 1.518,00
Nebyty DS, čp.165 300.683,0 52.897,70            247.785,30
Byty 283.528,0 37.266,00           246.262,00
Nájmy pozemků 65.443,0 0 65.443,00
Nájem z tělocvičny 9.050,0 0                                    9.050,00
celkem 912.748,50 278.737,10          634.011,40
Předpis daně 83.175,00
Hosp. výsledek po zdanění 550.836,40
Hospodářský výsledek bude převeden do rozpočtu obce v r. 2005

Hospodářská činnost Polanky v roce 2004
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Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje:
VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ- p r o g r a m
LEADER ČR. s tématem "Zhodnocení přírodních a kul-
turních zdrojů" v rámci programu LEADER ČR.
Jedná se o program vyhlášený Ministerstvem zemědělství ČR
v roce 2005 financovaný ze státního rozpočtu.

Projekty mohou být realizovány pouze na území
mikroregionu Hornolidečsko, který je vymezen katastry obcí
Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Š-
tudlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka,
Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka.
Pogram zahrnuje dva okruhy
1. Podpora moderního ekologického zemědělství spo-
jeného s údržbou krajiny a výrobou tradičních valašských
produktů

Typy projektů ziskových subjektů: obnova zdevastované
části krajiny, pořízení a výsadba rostlin, rehabilitace přírod-
ních lokalit, obnova hrází a čištění vodních ploch, budování
kanalizací nebo čistíren odpadních vod, pořizování nových
strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodního nebo kul-
turního dědictví, stavební, technologické a strojové vybavení
k pěstování a využívání obnovitelných zdrojů energie.
Typy projektů neziskových subjektů: obnova zdevastované
části krajiny, pořízení a výsadba rostlin,  rehabilitace přírod-
ních lokalit, obnova hrází a čištění vodních ploch, budování
kanalizací nebo čistíren odpadních vod, pořizování nových
strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodního nebo kul-
turního dědictví, stavební, technologické a strojové vybavení
k pěstování a využívání obnovitelných zdrojů energie, 
2. Podpora rozvoje cestovního ruchu s využitím
spolupráce podnikatelů v zemědělství a cestovním ruchu
Typy projektů ziskových subjektů:  obnova zdevastované
části krajiny, pořízení a výsadba rostlin, rehabilitace přírod-
ních lokalit, obnova kulturních památek nebo charakteristick-
ých stavebních prvků sídel a krajiny, obnova a budování

nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním
ruchu (obchody, restaurace, kuchyně, ubytování), využívání
obnovitelných zdrojů energie, vytváření společných infor-
mačních sítí.
Typy projektů neziskových subjektů: obnova zdevastované
části krajiny, pořízení a výsadba rostlin, rehabilitace přírod-
ních lokalit, obnova kulturních památek nebo charakteristick-
ých stavebních prvků sídel a krajiny, obnova a budování
nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním
ruchu (obchody, restaurace, kuchyně, ubytování), využívání
obnovitelných zdrojů energie, vytváření společných infor-
mačních sítí. Maximální doba trvání projektu: ukončení 15.
12. 2005. Podpora bude poskytována formou nevratné přímé
pomoci (dotace)
Minimální částka grantu na 1 projekt: 100 000,- Kč
Maximální částka grantu na 1 projekt: 1 500 000,- Kč-
Maximální dotace na 1 projekt:
ziskové subjekty (podnikatelé, firmy)      50 %
neziskové subjekty(obce, NNO)              80%

Žadatel může podat pouze 1 žádost - v průběhu roku
lze každému žadateli poskytnut dotaci pouze na jeden projekt.
Podnikatelské subjekty musí prokázat, že mají jako hlavní
nebo vedlejší činnost zaregistrovanou činnost v oblasti
zemědělské nebo lesnické prvovýroby. 

Ukončení předkládání žádostí: 7.4.2005 do 12.00
hod. Místo podávání žádostí: Obecní úřad Lidečko, Lidečko
467, PSČ 756 15 Žádosti, které budou obdrženy po s-
tanoveném datu a hodině odevzdání, nebudou do soutěže za-
řazeny. Předběžné datum oznámení výsledků výběrového
řízení: červenec 2005

Žádost musí být předložena na předepsaném for-
muláři žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách
www.mze.cz a na obecním úřadě Lidečko.  Případným zájem-
cům poskytne informace starosta obc Lidečko Vojtěch Ryza
nebo je najdete na internetu  www.lidecko.cz. 

S účinností od 1.1. 2005 je
schválena novela zákona o dani z
nemovitostí, která zásadním způsobem
mění definici poplatníka daně z
pozemků, pokud jsou pozemky prona-
jaty. 

Podle § 3 odst. 2. Je poplat-
níkem nájemce pouze v případě, jde-li o
pozemky evidované v katastru nemovi-
tostí zjednodušeným způsobem, tj. dle §
29 zákona ČNR č.  344/1992 Sb., o
katastru nemovitostí České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, o takové
zemědělské a lesní pozemky, jejichž
hranice v terénu neexistují a jsou s-
loučeny do všech půdních celků, a to do
doby ukončení pozemkových úprav.
Dále se v novele nově v § 13  upravuje
termín pro podání daňového přiznání,

pokud byl podán návrh na vklad vlast-
nického práva do katastru nemovitostí,
o kterém nebylo do data pro podání řád-
ného přiznání, rozhodnuto. 

Poplatník je povinen podat
daňové přiznání nejpozději do konce
třetího měsíce následujícího po měsí-
ci, v němž byl zapsán vklad práva do
katastru nemovitosti. 

Daňové přiznání poplatník
podává za zdaňovací období následující
po roce, v němž vznikly právní účinky
vkladu.
SEZNAM KATASTRÁLNÍCH
ÚZEMÍ, KDE DOŠLO K OBNOVĚ
KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU.
VSETÍN, ROKYTNICE, JASENKA,
KATEŘINICE, ÚSTÍ, LESKOVEC,
PRLOV,  SENINKA, PULČÍN.

Pozor: novela zákona o dani z nemovitostí

Program: Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů

Nebuďte líní 
a třiďte odpady !!

Už téměř dva roky máte
možnost mimo papír, sklo a plasty, re-
cyklovat také nápojové kartony a to do
oranžových pytlů, které spolu se žlutý-
mi, modrými a zelenými pytli můžete
obdržet zdarma na obecním úřadě. 

Tyto oranžové pytle jsou pak
odváženy svozovou firmou JOGA
RECYKLING spolu s modrými pytli v
termínu, který v harmonogramu svozů
přísluší papíru. 

Třiďte proto také tyto nápo-
jové kartony, protože  jejichž složení a
postup recyklace je poněkud jiné než u
klasických kartonů či papíru, a proto je
důležité tuto komoditu třídit každou
zvlášť !!!
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Víkend 26.3. - 27.3 2005
A: Val.Polanka - Ratiboř       (27.3. 15.00) 
D: Val.Polanka - VOLNO (30.3. 10.00)

Víkend 2.4. – 3.4. 2005
A: Liptál - Val.Polanka (3.4. 16.00)
D: Bylnice – Val.Polanka  (3.4. 10.00)

Víkend 9.4. – 10.4. 2005
A: Val.Polanka - Jablůnka       (10.4. 16.00)
D: Val.Polanka – Štítná (9.4. 16.00)
Ž: Val. Polanka – Liptál (10.4. 13.30)

 Víkend 16.4.  – 17.4. 2005
A: Val.Meziříčí – Val.Polanka (17.4. 16.30)
D: Val.Polanka - Paseky Zlín      (16.4. 16.30)
Ž: Leskovec – Val.Polanka        (17.4. 14.00)

Víkend 23.4. – 24.4. 2005
A: Val.Polanka – Karlovice B (24.4. 16.30)
D: Kelč - Val.Polanka (23.4. 16.30)
Ž: Val.Polanka – VOLNO 

 Víkend 30.4. – 1.5. 2005
A: Kateřinice – Val.Polanka      (1.5. 16.30)
D: Val.Polanka - Rajnochovice    (30.4. 16.30)
Ž: H.Lideč – Val.Polanka     (1.5.  14.00)

Víkend 7.5. - 8.5 2005
A: Val.Polanka – Hošťálková (8.5. 16.30)
D: Vizovice - Val. Polanka (8.5  13.30)
Ž: Val.Polanka – Hošťálková (8.5. 14.00)

Víkend 14.5. – 15.5. 2005
A: V.Polanka - N. Hrozenkov (15.5.16.30)
D: Val.Polanka - Mysločovice     (14.5. 16.30)
Ž: Val.Polanka - Karlovice B      (15.5. 14.00)

 Víkend 21.5. – 22.5 2005
A: Janová - Val.Polanka (22.5. 16.30)
D: Podlesí - Val.Polanka (21.5. 16.3O)
Ž: Val. Senice - Val.Polanka (22.5. 10.30)

Víkend 28.5. - 29.5 2005
A: Val.Polanka - Ústí  (29.5. 16.30)
D: Val.Polanka - Vlachovice   (28.5. 16.30) 
Ž: Val.Polanka - Prlov (29.5  14.00)

Víkend 4.6. – 5.6. 2005
A: H. Bečva - Val.Polanka       (5.6. 16.30)
D: Kostelec - Val.Polanka (4.6. 16.30 Němčice)
Ž: Huslenky - Val.Polanka (5.6. 14.00)

 Víkend 11.6. – 12.6. 2005
A: Val.Polanka - Huslenky   (12.6. 16.30)
D: Val.Polanka - Malenovice (11.6. 16.30) 
Ž: Val.Polanka - Lačnov (12.6  14.00)

Víkend 18.6. - 19.6. 2005
A: Fr. Lhota - Val.Polanka       (19.6. 16.30)
D: Hulín - Val.Polanka (18.6. 13.00)
Ž: Študlov - Val. Polanka         (19. 6. 13.00)

A muži
14.kolo 27.3. – 15.00
Hrozenkov - H. Bečva
Ústí - Huslenky
Janová - Francova Lhota
Valašská Polanka - Ratiboř
Hošťálková- Liptál
Kateřinice - Jablůnka
Karlovice B - Val.Meziříčí
15.kolo 3.4. – 16.00
Karlovice B - N.Hrozenkov
Val. Meziříčí - Kateřinice B
Jablůnka - Hošťálková
Liptál - Val. Polanka
Ratiboř - Janová
Francova Lhota - Ústí
Huslenky - H. Bečva
16.kolo 10.4. – 16.00
N.Hrozenkov - Huslenky
H. Bečva - Fr. Lhota
Ústí - Ratiboř
Janová - Liptál
Val. Polanka - Jablůnka
Hošťálková - Meziříčí B
Kateřinice B - Karlovice B
17.kolo 17.4. – 16.30
Kateřinice - N.Hrozenkov
Karlovice B - Hošťálková
Meziříčí B - Val. Polanka
Jablůnka - Janová
Liptál -Ústí
Ratiboř - H. Bečva
Fr. Lhota - Huslenky
18.kolo 24.4. – 16.30
N. Hrozenkov - Fr. Lhota
Huslenky - Ratiboř
H. Bečva - Liptál
Ústí - Jablůnka
Janová - Val. Meziříčí B
Val. Polanka - Karlovice B
Hošťálková - Kateřinice B
19.kolo 1.5. – 16.30
Hošťálková - N.Hrozenkov
Kateřinice B - Val. Polanka
Karlovice B - Janová
Val. Meziříčí B - Ústí
Jablůnka - H. Bečva
Liptál - Huslenky
Ratiboř - Fr. Lhota
20.kolo 8.5. – 16.30
N. Hrozenkov - Ratiboř
Fr. Lhota - Liptál
Huslenky - Jablůnka
H. Bečva - V. Meziříčí B
Ústí - Karlovice B
Janová - Kateřinice B
V. Polanka - Hošťálková

21.kolo 15.5. – 16.30
Val.Polanka - Hrozenkov
Hošťálková - Janová
Kateřinice - Ústí
Karlovice B - H. Bečva
Val. Meziříčí - Huslenky
Jarblůnka - Fr. Lhota
Liptál - Ratiboř
22.kolo 22.5. 16.30
N. Hrozenkov - Liptál
Ratiboř - Jablůnka
F.Lhota - Val. Meziříčí B
Huslenky - Karlovice B
H. Bečva - Kateřinice B 
Ústí - Hošťálková
Janová - Val. Polanka
23.kolo 29.5. 16.30
Janová- N. Hrozenkov
Val. Polanka - Ústí
Hošťálková - H. Bečva
Kateřinice B - Huslenky
Karlovice B - Fr. Lhota
Val. Meziříčí B - Ratiboř
Jablůnka - Liptál
24.kolo 5.6. – 16.30
N. Hrozenkov - Jablůnka
Liptál- Val. Meziříčí B
Ratiboř - Karlovice B
Fr. Lhota - Kateřinice B
Huslenky - Hošťálková
H. Bečva - Val. Polanka
Ústí - Janová
25.kolo 12.6. – 16.30
Ústí - N. Hrozenkov
Janová - H. Bečva
Val. Polanka - Huslenky
Hošťálková - Fr. Lhota
Kateřinice B - Ratiboř
Karlovice B - Liptál
V. Meziříčí B - Jablůnka
26.kolo 19.6. – 16.30
Semetín – V.Bystřice
Hrozenkov - Meziříčí B
Jablůnka - Karlovice B
Liptál - Kateřinice B
Ratiboř - Hošťálková
Fr. Lhota - Val. Polanka

Výjimky
Val. Meziříčí B -
so/ÚZM

Strana 7 - Jarní část fotbalové sezony 2004/2005

Upozornění. V minulosti jezdil především A tým na mistro-
vská utkání autobusem. Zatím nelze říci, zda bude TJ Sokol
schopen zajišťovat a hlavně zaplatit autobusy i v jarní se-
zoně. Pokud se to nepodaří, věří oddíl, že fanoušci přesto na
hřiště soupeřů přijedou hráče podpořit v hojné míře. Kdyby
se autobusy podařilo zajistit, budou diváci včas informováni
prostřednictvím plakátů i obecního rozhlasu. Stejnou cestou
bude oddíl fanoušky informovat v případě, že nepřízeň
počasí změní termíny některých utkání.             TJ Sokol
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Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu 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 červnu 2005. 

Strana 8 - Různé

Na naší škole se letos poprvé konala volba MISS
školy. Soutěžilo se v několika disciplínách, a to: módní
přehlídka ve sportovním, nočním a společenském
oblečení, volná disciplína a rozhovor s porotcem.

Zúčastnilo se celkem 29 soutěžících z celé
školy. Porota složená z vyučujících nakonec vyhlásila ty-
to výsledky:
MISS 1. stupně Pavlína Šeligová, 5. třída
1. vicemiss 1. stupně Taťána Tellerová, 4. třída 
2. vicemiss 1. stupně Barbora Čokavcová 
MISS 2. stupně Bohumila Filgasová, 9.C
1. vicemiss 2. stupně Kateřina Žídková, 9.A
2. vicemiss 2. stupně Jitka Žůrková, 9.A

Žáci školy si určili hlasováním svou MISS sym-
patie - Katku Žídkovou.
Rádi bychom z této akce udělali tradici, takže už teď
plánujeme příští ročník soutěže, aby se povedl ještě lépe
než ten letošní.  Fotografie z volby MISS jsou na interne-
tových stránkách školy. Zdenka Polanská, ZŠ

Škola si zvolila své první MISS Budoucí školáky
vítal Mach a Šebestová

K zápisu do první třídy
přišlo ve čtvrtek 3. února osmad-
vacet budoucích školáků.

Přivítal je Mach, Šebestová a
také paní Kadrnožková se psem
Jonatánem.  Vendula Juřicová a
Kateřina Sádlíková se převlékly za
známé postavičky od Miloše Macour-
ka a na pomoc jim také přišla paní
učitelka Mikušková s fenkou Ajkou, k-
terá pro tento den byla Jonatánem.
Děti, které přicházely k zápisu, mohly
do "kouzelného sluchátka"pošeptat
jedno přání “AŤ SE MI VE ŠKOLE
DOBŘE DAŘÍ”.

Upřímně budoucím
prvňáčkům přejeme, aby se jim jejich
přání vyplnilo.
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