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Průběh vyřizování stížností na praktického lékaře
Zastupitelstvu obce byly

doručeny v měsíci listopadu roku 2004
čtyři písemné stížnosti od jednotlivých
občanů, týkající se paní MUDr
Baslerové.
Na základě těchto stížností jsem vyvolal
jednání s ředitelem Všeobecné zdravot-
ní pojišťovny ve Vsetíně ing Kořínkem.
Bylo dohodnuto, že stížnost na do-
držování pracovní doby bude řešit kon-
trolou ze strany pojišťovny, stížnosti na
chování paní doktorky má řešit
ČLK.Stížnosti v originále zůstaly u
ředitele VZP. 
Na základě podpisové akce, která byla
adresována Zastupitelstvu obce, a ve k-
teré si naši občané ale i občané z jiných
obcí stěžovali na MUDr. Baslerovou,
jsem dostal od OZ úkol  jednat se všemi
dotčenými orgány. Což se týká
Všeobecné zdravotní pojišťovny, České
lékařské komory a odboru zdravotnictví
Krajského úřadu Zlínského kraje, s
cílem dosáhnout výběrového řízení na
obsazení místa obvodního lékaře pro
dospělé.
Stížnosti uvedené v podpisové akci
jsem zaslal k vyjádření Všeobecné z-
dravotní pojišťovně, České lékařské ko-
moře a vedoucímu odboru zdravotnictví
Zlínského kraje.
Odpovědi byly následující:
Česká lékařská komora  stížnost
odmítla a předala k dalšímu řešení Kra-
jskému úřadu ve Zlíně a řediteli územ-
ního pracoviště Všeobecné zdravotní
pojišťovny ve Vsetíně.
Krajský úřad Zlínského kraje v
odpovědi uvedl, že není kompetentní
měnit soukromé lékaře v ordi-
nacích.Výběrové řízení mohou
navrhnout zdravotní pojišťovny nebo z-
dravotnická zařízení oprávněná posky-
tovat zdravotní péči v příslušném

oboru.Výběrové řízení vyhlašuje Kra-
jský úřad Zlínského kraje.

Na základě žádosti VZP bylo
dne 4.5.2005 Krajským úřadem vyh-
lášeno výběrové řízení na uzavření sm-
louvy o poskytování a úhradě zdravotní
péče , odbornost praktické lékařství pro
dospělé. Tuto skutečnost, že výběrové
řízení je vyhlášeno, obci nikdo
neoznámil, neoznámil ani to, že
výběrové řízení na místo praktického
lékaře bylo zrušeno. Domnívám se, že
tady došlo k porušení zákona o krajích ,
kde v § 14, odst.5 je uvedeno:
(5) Kraje jsou povinny, pokud je to
možné, předem projednat s obcemi
opatření dotýkající se jejich působnosti.
S odvoláním na § 35, odst.2 zákona o
obcích cituji:
(2) Do samostatné působnosti obce patří
zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a
102, s výjimkou vydávání nařízení
obce.Obec  v samostatné působnosti ve

svém územním obvodu dále pečuje v
souladu s místními zvyklostmi o
vytváření podmínek pro rozvoj sociální
péče a pro uspokojování potřeb občanů.
Bohužel s obcí nebylo dopředu projed-
náno vůbec nic. Dne 13.6.2005 proběh-
lo v naší obci jednání ohledně praktick-
ého lékaře v naší obci za účasti ředitele
VZP ing Kořínka, zástupce sdružení
praktických lékařů MUDr. Nečase a ve-
doucího odboru zdravotnictví Zlínského
kraje MUDr. Luxe. 
Za obec se tohoto jednání zúčastnili s-
tarosta a místostarosta obce s členkou
zastupitelstva obce paní Grycmanovou.
Byly projednány stížnosti na paní
MUDr Baslerovou, bylo sděleno s-
tanovisko zastupitelstva obce, byly
vysvětleny záležitosti, týkající se
podávání stížností s tím, že stížnosti na
jednání a nevhodné chování paní dok-
torky řeší zdravotní pojišťovna a
stížnosti týkající se péče o pacienty řeší
Česká lékařská komora a odbor z-
dravotnictví Zlínského kraje. 
Dne 6.9.2005 požádala paní doktorka
MUDr Baslerová písemně o ukončení
nájemní smlouvy ve zdravotním
středisku v kulturním domě ve Valašské
dohodou ke dni 30.9.2005 a seznámila
obecní úřad se změnou místa ordi-
nace.Do 30.9.2005 bude ordinovat ve
Valašské Polance každé pondělí a středu
s nezměněnou  ordinační dobou, v
úterý, čtvrtek a pátek bude ordinovat v
budově Obecního úřadu v Prlově..
V souvislosti s ukončením výkonu prak-
tického lékaře ve Valašské Polance
děkuji touto cestou paní doktorce
Baslerové za všechno dobré, co pro
občany Valašské Polanky udělala.
Tolik k této záležitosti, která byla na
podnět občanů mnohokrát řešena ze s-
trany obce a která se dotýká mnoha

MUDr. Baslerová 
v  Polance končí 

Od 1.10.2005 bude MUDr
Baslerová ordinovat pouze v Prlově.
Zastupitelstvo obce bude jednat s
VZP a odborem zdravotnictví Zlín-
ského kraje o výběrovém řízení na
nového praktického lékaře ve
Valašské Polance, (toto výběrové
řízení vyhlašuje Krajský úřad na
základě  návrhu zdravotních po-
jišťoven nebo zdravotnického za-
řízení oprávněného poskytovat z-
dravotní péči v příslušném oboru)
tak, aby proběhlo nové výběrové
řízení na toto místo co nejdříve.
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Český statistický úřad orga-
nizuje v roce 2005 v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní stati-
stické službě (ve znění pozdějších před-
pisů),  Strukturální šetření v zeměděl-
ství 2005 (tzv.zemědělský census). 

Uvedené zjišťování se bude
konat na celém území České republiky.
Jeho účelem je aktualizovat údaje za
zemědělce, vyšetřené při plošném
zemědělském sčítání Agrocenzus 2000.
Proběhne u 70% evidovaných zeměděl-
ců, a to ve 4 358 obcích republiky. Ve
Zlínském kraji se uskuteční zemědělské
strukturální šetření u 3 696 evi-
dovaných zemědělců ve 216 obcích. V
okrese Vsetín bude šetření probíhat v
39 obcích u 1 638 evidovaných
zemědělců. 

Toto šetření bude probíhat v
období od 1. září do 30. října letošního
roku a zajišťovat je budou speciálně
vyškolení tazatelé, pracovníci ČSÚ.

Pracovníci provádějící
zjišťování v domácnostech se budou
prokazovat příslušným pověřením ČSÚ
ve spojení s občanským průkazem,
zaručujícím jejich jednoznačnou identi-

fikací. Ve všech fázích zjišťování bude
zaručena anonymita údajů  získaných u
domácností. Povinnost ochrany
důvěrnosti  individuálních údajů vy-
plývá pro všechny osoby zúčastněné na
zjišťování ze zákona o státní statistické
službě a zákona č.101/2000 Sb.o
ochraně individuálních dat.

Ing. Vladimír Látal  
zástupce ředitele KR ČSÚ Zlín 

Zemědělce v těchto dnech navštíví statistici

Nad Polankou se v polovině července
přehnala prudká a silná bouřka  do-
provázená silným přívalovým deštěm s
kroupami, která  nadělala škody v míst-
ní části obce v údolí Veřečné. 
Došlo zde k částečnému poškození as-
faltového povrchu místní komunikace v
tzv.Potůčkách, včetně zatopení několika
sklepů RD potokem Veřečný, který se v
této spodní části údolí vylil z břehů.
Dále zde došlo k úplnému ucpání pro-
pustků nad Filgasama čp. 254 a pod
Baletkama čp.64, díky čemuž všechna
voda přetékala po místní komunikaci
zpět do rozvodněného koryta potoka a k
zaplavení vodou a k nánosům štěrku na
zahrady u Kocurků čp.147. Poškozena
byla také štěrková místní komunikace
vedoucí od křižovatky u Žůrků až po
mysliveckou chatu. 
Při ústí potoka Veřečný do řeky
Senice došlo k silné erozi dna a původ-
ních břehů tohoto potoka tak, že bylo
obnaženo plynové STL potrubí a ob-
naženo a roztrženo vodovodní potrubí
DN 100 na základě čehož došlo k vý-
padku dodávky pitné vody v celé naší

obci. Škody byly napáchány také na
soukromém majetku a to u Bednářů,
Juřiců, Mikušů, Kocurků, Ondrů apod.
Již ten den, jakmile se bouřka přehnala,
došlo následně k odstraňování
bezprostředně napáchaných škod na
obecním majetku a hlavně ke zprůjezd-
nění místních komunikací zaplavených
nánosem bahna, kamení, větvemi apod.
Tyto práce provedli členové  SDH
Val.Polanka za účinné pomoci  techniky
vlastněné panem Kolínkem Antonínem. 
Po opadnutí vody pak bylo bohužel
zjištěno, že propustek nad RD čp.254 je
poškozen do té míry, že je nutné
odstranit zbytky původního propustku a
provést propustek nový a dále, že pro-
pustek pod Baletkama čp.64 je totálně
zanesený a musel se pracně vyčistit ( je-
ho délka je bezmála 9 mb a je proveden
z tzv.Benešek). 
Postup následných prací byl konzul-
tován se zástupcem správce potoka
OST LČR s.p., na jehož doporučení by-
lo vyloženo a zpevněno dno a narušenýé
břehy lomovým kamenem, ale také ke
zhotovení pěti splávků, které mají z-

abránit nejen usazování bahna v pro-
pustcích, ale také k zastavení eroze dna
v místech propustků a brodu. 
Jako konečné úpravy pak byly obnove-
ny příkopy u propustku nad RD čp.254
a provedeno ořezání větví zasahujících
do místní komunikace podél celé místní
komunikace ve Veřečném a vyřezání
náletových dřevin v průtočném profilu
potoka Veřečný.
Součástí těchto prací na odstraňování
škod vzniklých touto průtrží mračen
bude také vyčištění propustku a odvoz
naplavenin nad železničním náspem
naproti mostu u Kolínků a osazení
horské vpusti z ocelové larseny, včetně
opravení kamenného dláždění pod pod-
jezdem tohoto železničního náspu.
Všechny tyto práce si vyžádaly mi-
mořádné výdaje z rozpočtu obce na rok
2005 přesahující 200 tisíc korun. Něk-
teré další práce, jako provedení opravy
živičného povrchu v místě provedení
nového propustku a nedaleko lávky do
tzv.Potůčků, budou  provedeny až podle
vývoje rozpočtu.

Daněk Josef

Průtrž mračen v Polance napáchala statisícové škody

Sběr starých vraků
Obyvatelé Vsetína a okolních

obcí budou mít opět možnost zdarma
se zbavit svých nepojízdných vozidel.
Vsetínská radnice ve spolupráci s fir-
mou Metalšrot Tlumačov a.s., jež za-
jišťuje ekologickou likvidaci au-
tovraků organizuje bezplatnou akci pro
jejich vlastníky.

Majitelé  těchto vozů si musí
zajistit pouze jejich odvoz do areálu
Technických služeb Vsetín s.r.o. ve
Vsetíně Jasenicích, kde budou dne 21.
září v době od 12.30 hodin do 16.30
hodin tato vozidla přejímat pověření
pracovníci odboru životního prostředí
MěÚ Vsetín.

Po předložení občanského
průkazu majitele a velkého technick-
ého průkazu vozidla bude vydán dok-
lad, s kterým se pak majitel vozidla
dostaví na evidenci vozidel. Na zák-
ladě něho dojde k odepsání vozidla z
evidence. Automobil musí být "kom-
pletní", to znamená musí mít motor a
převodovku. Firma Metalšrot
Tlumačov a.s. pak zabezpečí jejich
odvoz a ekologickou likvidaci. 

S případnými dotazy se můžete
obracet na pracovníka Krajské
reprezentace ČSÚ ve Zlíně
pověřeného řízením a koordi-
nací šetření Ing. Barbora Žid-
ková, telefon: 577 221 028,  e-
mail:  bzidkova@gw.czso.cz
nebo na ČSÚ KR Zlín - pracov-
iště Vsetín : paní Ivanku
Buksovou nebo Ing. Evu Svo-
radovou, telefon: 571 498 421,
e-mail: csu-vs@iol.cz.
Další informace získáte na :
http://www.zlin.czso.cz
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M.A.S.Hornolidečska: V
druhé polovině loňského roku vznikla
na našem území vymezeném obcemi
Hornolidečského sdružení obcí, kterého
je členem také naše obec, tzv.Místní
akční skupina Hornolidečska, (dále jen
MASH). 

Skupina byla založena ve s-
myslu zákona č. 83/90 Sb. a v ná-
vaznosti na Iniciativu Společenství
určenou pro rozvoj venkova
LEADER+, a to jako samostatný sub-
jekt, který bude usilovat o získání pod-
pory z Operačního programu "Rozvoj
venkova a multifunkčního zeměděl-
ství", podopatření typu LEADER ČR a
pro účast v Iniciativě Společenství
určenou pro rozvoj venkova LEADER+
na realizaci rozvojové strategie
mikroregionu Hornolidečsko. 

MASH  bude provádět a za-
jišťovat administrativní činnosti spo-
jené s příjmem, výběrem a kontrolou
projektů včetně souvisejících delegov-
aných činností v mikroregionu Horno-
lidečsko prostřednictvím Ministerstva
zemědělství ČR.

MASH je občanským s-
družením,   v němž se dobrovolně s-
družují fyzické i právnické osoby za
účelem zajišťování shora uvedených
činností v Mikroregionu Horno-
lidečsko. 

Působnost MASH je stanove-
na pouze pro oblast Mikroregionu
Hornolidečsko.

MASH má postavení
právnické osoby, která vystupuje v
právních vztazích svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplýva-
jící.

V měsíci březnu tohoto roku
byla MAS Hornolidečska vyhlášena
výzva k předkládání projektů v rámci
operačního programu LEADER ČR v
těchto tematických okruzích :
I. Podpora moderního ekolog-
ického zemědělství spojeného s ú-
držbou krajiny a výrobou tradičních
valašských produktů

II. Podpora rozvoje cestovního
ruchu s využitím spolupráce pod-
nikatelů v zemědělství a cestovním
ruchu

Z předložených žádostí pak
byly 25.4.2005 výběrovou komisí s-
loženou z členů MAS vybrány a do-
poručeny MZe ČR pro přidělení grantu
tyto projekty :
1/ fy.CARNEX Francova Lhota :
Instalace výrobní linky pro zrání pro-
duktů.  RN : 2,5 mil.Kč z toho dotace
50%
2/ fy.KOVAR Leskovec :
Výstavba zimoviště hovězího dobytka

v pastevním areálu
RN : 2,4 mil.Kč z toho dotace 50%
3/ Obec Lidečko :
Výstavba parkových a terénních úprav
v lokalitě   mezi místním hřbitovem a
kostelem
RN : 1,1 mil.Kč z toho dotace 80%

Tyto projekty by měly být re-
alizovány v tomto roce s podmínkou, že
jejich konečné vyúčtování musí
proběhnout ještě v letošním roce.

V průběhu letošního května
bude vyhlášena další výzva pro
podávání žádostí o přidělení grantů, ale
tentokrát z operačního programu
LEADER+ přičemž se předpokládá, že
s největší pravděpodobností bude k
rozdělení na dotace, ještě v letošním
roce, k dispozici zhruba sedm milionů
korun.

Proto je nanejvýš důležité, aby
se podnikatelé z našeho regionu zají-
mali o dění ve svém okolí a zapojili se
do této iniciativy organizované člen-
skými obce Hornolidečska tak, aby
mohli své podnikatelské záměry rozví-
jet za pomocí grantů poskytovaných ne-
jen Českou republikou, prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj či Minis-
terstva zemědělství, ale také Evropskou
unií.

Z naší obce se stali řádnými
členy MAS Hornolidečska, mimo Obec
Val. Polanku, tito podnikatelé :
1/ Machač Stanislav - Cykloservis 
2/ Šeliga Pavel - PARADON s.r.o.
3/ Novosad Alois - Restaurace pod
nádražím
4/ Smýkal Miroslav - KOVEKO
5/ Martinka Tomáš - Pneuservis
Val.Polanka

Pokud některý z podnikatelů
ve Val.Polance uvažuje o rozvoji své
firmy, ke kterému bude potřebovat ne-
jen své finanční prostředky, ale pokud
možno také mimo klasické úvěry i pří-
padné dotace, můžete se přihlásit u
mne.  Vyplním s Vámi přihlášku,
vysvětlím bližší podrobnosti a pod-
mínky členství v MASH a následně se

Vedení MASH
Předsedou MASH byl zvolen starosta
Obce Lidečko - Ing.Ryza Vojtěch
Místopředsedou MASH byl zvolen
jednatel fy.Agrospol Lužná s.r.o. -
Papšík Miroslav
Programový výbor : 
Ing. Vojtěch  Ryza - obec Lidečko
Miroslav Papšík - AGROSPOL,
Ing.Mužikovská Ludmila -
AGROFYTO, Ing. Pavel Blaha -
FRANCOVKA o.p.s. , služby  a kul-
tura, Josef Tkadlec - obec Horní
Lideč.
Výběrovou komise tvoří:
Ing. Vojtěch  Ryza - obec Lidečko,
Miroslav Papšík - AGROSPOL,
s.r.o. zemědělství, Vrána Miroslav -
ZD Francova Lhota - zemědělství,
Ing. Stanislav Martinka - CARNEX
spol. s r.o. zemědělství a potrav-
inářství, Radek Zicha - JRZ s.r.o. -
zemědělství, Sláčíková Vlasta - obec
Pozděchov, Matůš Karel - obec
Francova Lhota, Gargulák Ladislav
- GONE, s.r.o. - zemědělství a agro-
turistika, Petr Bambuch - KOVAR
s.r.o. - zemědělství a kovovýroba,
Ing. Trčka Miroslav - obec Lačnov,
Pavel Novosad - obec Valašská
Senice, Šulík Miroslav - AG-
STEMA - zemědělství a služby,
Daněk Josef - obec Valašská Polan-

Obce z Hornolidečska založily občanské sdružení

Právní zástupce OÚ Val.Polanka: 
V souvislosti s množícími se problémy týkajícími se vymáhání pohledávek obce a jinými občansko právními prob-
lémy, se kterými se na obecním úřadě stále častěji setkáváme, rozhodlo Zastupitelstvo o tom, že v této věci je nut-
né mít odborného zástupce, který bude vedení obce pomáhat svými právními radami.Zastupitelstvem byla schvále-
na smlouva o poskytování právní pomoci s účinností od 1.8.2005, kterou bude našemu obecnímu úřadu poskyto-
vat  JUDr. Drápal Jiří, mající svou advokátní kancelář ve Vsetíně na Horním náměstí.

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Strana 4 - Hornolidečko

Místní akční skupina Hornolidečsko v souladu se S-
trategií LEADER+ Místní akční skupiny MAS Horno-
lidečsko vyhlašuje 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o fi-
nanční pomoc na projekty v rámci Operačního programu
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělstv. 
Číslo kola výzvy 
MASH 2005-01
Název strategie 
VALAŠSKO SOBĚ - SVĚTU VALAŠSKO se zaměřením na
Zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech
Fiche a cíle 
FICHE 1: Udržení a rozvoj kvalitních služeb jako nezbytné
podmínky pro život v mikroregionu. V rámci FICHE budou
podporované následující typy projektů:
1. Posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou
veřejnost a jejich další využití v souladu s cílem Fiche, 2. Bu-
dování a modernizace informačních center, multifunkčních
prostor a budov jako základní infrastruktura pro rozvoj služeb
pro širokou veřejnost, 3. Vytváření podmínek pro zpracování
místních produktů, tradiční řemeslné výroby , 4. Propagace
místní nabídky služeb, místních produktů a tradičních
výrobků, 5. Investice do technologie za účelem ochrany živ-
otního prostředí vč. využívání obnovitelných zdrojů paliv a
energií, 6. Vzdělávání umožňující integraci slabších vrstev do
společnosti

FICHE 2: Zvyšování atraktivity území s cílem udržení stáva-
jícího a přilákání dalšího obyvatelstva. V rámci FICHE bu-
dou podporované následující typy projektů:
1. Obnova tradiční venkovské zástavby a veřejných pros-
tranství, 2. Realizace kulturních, společenských, sportovních
a zábavných akcí jako festivaly, slavnosti, pouti, semináře a-
pod., 3. Propagace území jako regionu, který nabízí pod-
mínky pro podnikání a kvalitní život, propagace spojená s re-
alizací kulturních, společenských, sportovních a zábavných
akcí a seminářů, 4. Aktivity v oblasti ochrany rázu krajiny a
jejího rozvoje, 5. Obnova místních tradičních zvyklostí a
obyčejů, 6. Průzkumy, analýzy, expertízy a studie k rozvoji
území. 
Oprávněnost žadatele - kritéria přijatelnosti 
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, nestátní
nezisková organizace, podnikatelský subjekt, obec, svazek
obcí, jejíž projekt je v souladu se Strategií LEADER+ MAS
Hornolidečsko a příslušnými Fichemi, v souladu s Pravidly
LEADER+ (aktualizovaná verze k 19.7.2005) a v souladu s
platnou právní úpravou. 

Pro každý schválený projekt se může použít pouze
jeden zdroj financování Evropské unie a české národní spolu-
financování; projekt není financován z jiných fondů EU, z
rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo
rozpočtů krajů a obcí.

Termíny 
Datum vyhlášení výzvy: 22.08. 2005 
Datum ukončení příjmů žádostí: 23.09. 2005, 12:00 hod. 

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou
automaticky vyřazeny. Žádost o proplacení výdajů projektů
musí být předložena nejpozději do 30.06. 2006 
Finanční zdroje 
Výše celkových nákladů projektu není omezena. Náklady
projektu se z hlediska poskytnutí dotace člení na uznatelné a
neuznatelné. Podpora se poskytuje pouze na uznatelné nákla-
dy projektu specifikované v Pravidlech pro žadatele o fi-
nanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a
multifunkční zemědělství (Pravidla LEADER+) a ve Fichích,

kde jsou přesně vymezeny v souladu se zněním Strategie
LEADER+ MAS Hornolidečska. 

Místní akční skupina Hornolidečska si vyhrazuje
právo nedoporučit přidělení všech dostupných finančních
prostředků, a to v případě, že neobdrží dostatečný počet k-
valitních projektových záměrů. Nevyčerpané finanční
prostředky budou přesunuty k využití do 2. kola výzvy. 

Minimální výše podpory: 50.000,- Kč , maximální
výše podpory: 100 000 EUR (cca. 3 mil. Kč) - pokud žadatel
dosud neobdržel žádnou veřejnou podporu dle pravidla "de
minimis".
Přijatelné výdaje je možné čerpat až po zaregistrování úplné
žádosti na RO SZIF
Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 
Žádost musí být předložena na standardním formuláři "Žá-
dost o finanční pomoc" - obecná a specifická část, který je k
dispozici na internetových stránkách www.lidecko.cz ,
www.szif.cz , nebo v sídle MAS. Žadatel musí žádost včetně
všech povinných příloh, příp. nepovinných příloh a v povin-
ném počtu vyhotovení podat osobně (statutární zástupce)
nebo prostřednictvím pověřené osoby (na základě úředně
ověřené plné moci s vymezením rozsahu zmocnění i časové
platnosti) na kontaktní adrese Místní akční skupiny Horno-
lidečska. 
Další informace 
Podrobné informace o pravidlech podávání žádostí jsou uve-
deny v Pravidlech LEADER+ (aktualizovaných MZe
19.7.2005), které jsou uveřejněny spolu s touto výzvou na in-
ternetových stránkách www.lidecko.cz.

Výzva k předkládání projektů a žádostí o dotace

Minimální podíl žadatele se řídí typem projektů
Typ projektu Max. výše Soukromé 

podpory (%) výše podpory  (%)
Ziskový proj. 50 50 
Neziskový proj. 100 0 

Kontakt
Místní akční skupina Hornolidečska, Lidečko 467 
756 15 Lidečko, kontaktní osoby: Aleš Lahoda, manažer
MAS Hornolidečsko, tel. 604 628 026, Ing. Vojtěch Ryza,
tel. 571 447 945, 731 163 586.
Kontaktní e-mail : ales.lahoda@volny.cz

Konkrétní popis FISCHÍ
Popis jednotlivých Fichí je žadateli k dispozici na interne-
tových stránkách www.lidecko.cz, v tištěné podobě na kon-
taktní adrese MAS. 
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Odorizace zemního plynu
Severomoravská plynárenská bude v
měsíci říjnuprovádět nárazovou odor-
izace zemního plyxnu, která se projeví
jeho zvýšeným zápachem. Účelem akce
je zjištění a následné odstranění netěs-
ností plynárenského zařízení. Většina
úniků se projevuje na odběrném
pynovém zařízení, které jsou majetkem
občanů, plynárny proto upozorňují, že
lidéjsou povinnosti případné netěsnosti
odstranit. 
Agentura Zdislava 
Poskytuje nonstop zdravotní a ošetřova-
telskou službu v rodinách ve Vsetíně,
Valašských Kloboukách, Vizovicích,
Horní Lidči a všech přilehlých obcích.

Kolektiv tvoří 5 sester a jedna pečo-
vatelka.  Poskytuje také hospicovou
péči. Kontakty: Agentura Zdislava -
domácí péče, Nemocniční 955, Vsetín
755 01, 571 818 393, 777 565 030.

Kontrola plynu
Výrobce plynových spotřebičů důrazně
doporčují provést před topnou sezonou
řadu zkoušek. Jedná se o celkové
vyčištění spotřebiče, kontrolu a zkoušku
všech plynových spojů pěnotvorným
rostokem. Provedena musí být i zkouš-
ka funkčnosti všech zabezpečovacích
prvků        (např. je třeba zjistit, zda kot-
lový termostat vypíná kotel při přehřátí,
zda funguje havarijní termostat, který
odstavuje úplně celý spotřebič).

Zajímavosti a důležitá upozornění !!!

NAROZENINY OSLAVILI 
60 let
Jaroslav Švirák čp.69
Ludmila Šujaková čp.291
Miroslav Hrabica čp.5
Jana Jančíková čp.14
65 let  
Marie Filgasová čp.93
70 let 
Ludvík Kocourek čp.147
Antonín Kovář čp.91
Anna Kovářová čp.91
75 , 80, 85 let a více
nikdo

NOVÍ OBČÁNCI
Jakub Juřica čp.299
Denisa Hnátková čp.15
Daniel Mikuš čp.318
Pavlína Zádrapová čp.336
Michal Herián čp.329

SŇATKY
Vlastimil Dančák
a Petra Babicová čp. 212
******************************

Jindřich Šafařík 
a Eva Šafaříková čp. 239
******************************

Jitka Baletková čp. 64 
a Josef Novák
******************************

Košacká Marcela čp.152
a Mikušek Martin

ZEMŘELI
Marie Daňková čp. 85
ve věku  nedožitých 78 let

Zpracovala: Sláčíková Věra

Společenská
kronika obce

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 případnými články či ma-
teriály, 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 prosinci 2005. 

Fotbal - podzimní část 2005/06
Víkend 17.září - 18.září 2005 
A: N.Hrozenkov - Valašská Polanka (18.září 16.30 hod. hod.)
D: Ratiboř - Valašská Polanka (17.září 16.30 hod.)
Ž: Študlov - Valašská Polanka (18.září 13.00 hod.)
Víkend 24.září - 25. září  2005 
A: Valašská Polanka - Horní Bečva (25.září 16.00 hod.)
D: Valašská Polanka - Střelná (24.září 16.00 hod.)
Ž: Valašská Polanka - Leskovec (25.září 13.30 hod.)
Středa 28.září 2005
D: Ústí - Valašská Polanka ( 28.září 16.00 hod.)
Víkend 1.října - 2.října 2005 
A: Hrachovec B - Valašská Polanka (2.října  15.30 hod.)
D: Lhota u Vs. - Valašská Polanka (1.října 13.30 hod.)
Ž: Lužná - Valašská Polanka (2.října 13.30 hod.)
Víkend 8.- 9. října 2005 
A: Valašská Polanka - Francova Lhota (záříříjna 15.30 hod.)
D: Valašská Polanka - Horní Lideč (8.října 15.30 hod.) 
Ž:  Valašská Polanka - Horní Lideč (záříříjna 13.00 hod.)
Víkend 15. - 16.října 2005 
A: Jablůnka - Valašská Polanka (16.října 15.00 hod.)
D: Francova Lhota - Valašská Polanka (15.října 15.00 hod.)
Ž: Huslenky - Valašská Polanka (15.října 12.30 hod.)
Víkend 22. - 23.října 2005 
A: Valašská Polanka - Huslenky  (23.října 14.30 hod.)
D: Valašská Polanka - Jablůnka  (22.října 14.30 hod.)
Ž: V.K.+ Ka.B - Valašská Polanka (22.října- hř.N.Hroz.)
Víkend 29. - 30.října 2005 
A: Valašské Meziříčí B - Valašská Polanka (Hlášenky)
D: Huslenky - Valašská Polanka (Neděle, října00 hod.)
Víkend 5.11. - 6.11. 2005 
A: Valašská Polanka - Podlesí (6.11.13.00 hod.)
D: Valašská Polanka - V.K.+ Ka.B (5.11.13.00 hod.)
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