
V roce 2004 vznikla na území Horno-
lidečska Místní akční skupina. MAS
Hornolidečska byla založena za účelem
získání dotací z programu Evropské u-
nie.

Od roku 2004 se jí podařilo získat do
mikroregionu Hornolidečska celkem 16
mil. Kč. Tyto získané finanční prostřed-
ky MASH rozdělila a podpořila tak re-
alizaci 16 projektů. 

V současné době se MASH připravu-
je na čerpání finančních prostředků v
dalším plánovacím období EU 2007 -
2013, kdy má šanci získat dotace na
podporu projektů - ročně až 10 mil. Kč. 
Jak se liší program LEADER od os-
tatních dotačních programů? 
1. Do území, kde působí Místní akční
skupina a která má zpracovanou místní

rozvojovou strategii, je možnost získat
finanční prostředky (dotace), které mo-
hou využívat pouze obce, podnikatelé a
neziskové organizace.
2. O přidělení dotací na konkrétní pro-
jekty rozhoduje Místní akční skupina (v
tomto případě MAS Hornolidečska).
3. Program LEADER podporuje úzké
partnerství veřejného a neziskového
sektoru a podnikatelské sféry, kde jsou
rozhodovací pravomoci (tedy i
přidělování dotací) přiděleny max. 50
% pro veřejnou správu (tedy obce) a
min. 50 % soukromého sektoru (tedy
podnikatelé a neziskové organizace)
Jak můžete ovlivnit dotace právě vy? 

Z programu LEADER je možnost
získat dotace na podporu a rozvoj
zemědělství, lesnictví, investic do

zemědělského majetku, nákup tech-
nologií, podporu a rozvoj drobného
podnikání v obcích (živnostníci a pod-
nikatelé zaměstnávající do 10 zaměst-
nanců). 

Aby se tyto dotační prostředky na
území MAS Hornolidečska mohly v ob-
dobí 2007 - 2013 čerpat, musí mít MAS
Hornolidečska zpracovanou rozvojovou
Strategii svého území. A právě za-
měření této Strategie máte možnost
nyní ovlivnit i vy! V případě, že tak
učiníte, máte možnost v dalších letech
získat dotaci na realizaci svého záměru.
Své náměty, příp. připravované projek-
ty (formulář popisu projektu získáte na
www.mashornolidecska.cz) zasílejte na
adresu mail@mashornolidecska.cz.
dotazy zodpoví manažer MAS p. Aleš
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Hodnocení období 2002 - 2006

Máte možnost ovlivnit dotace z EUna území Hornolidečska

Zastupitelstvo obce Val.Polanka praco-
valo ve volebním období 2002 - 2006
ve složení :  Martinka Josef, Daněk
Josef, Kašpar Jaromír, Polanský
Jaromír, Baran Antonín, Ing.Srba Pav-
el, Grycmanová Ludmila, Lukášová
Anna a Šeliga František
V průběhu volebního období byly s-
plněny tyto úkoly :
- Podařilo se docílit výměny obvodní
lékařky pro dospělé a to MUDr.
Baslerovou, se kterou byla velká část
veřejnosti nespokojená, za paní MUDr.
Novosadovou. 
Této výměny bylo využito k provedení
oprav a modernizaci této ordinace
- Po zimní kalamitě na jaro 2006 a po
průtrži mračen v r.2005 byly opraveny
propustky a splávky na potoku
Veřečný, provedeno bylo rovněž bře-
hové zpevnění potoka Pozděchůvka v

místech s největší erozí okolních
pozemků a dokončen byl rovněž
mostek přes Vápenku u Jančíků.
- Bylo vybudováno dětské veřejné
hřiště na zahradě u mateřské školky
- Byly zhotoveny nové valašské kroje,
když 12 párů těchto nových krojů jsme
si již mohli prohlédnout na letošních S-
tarovalaškých dožínkách
- Bylo kompletně provedeno závěrečné
vyúčtování se státem ve vztahu k vybu-
dovanému STL plynovému potrubí, k-
teré se následně podařilo prodat SmP
a.s.
- Bylo vystavěno tzv."Centrální
parkoviště Hornolidečska", kterým se
zvýšila bezpečnost parkování v okolí
školy, kostela, mateřské školy a hřbito-
va a navíc se zvýšila absorbční kapaci-
ta dopravní zatíženosti regionu.
Pokračování na straně 2

Nárazová odorizace
zemního plynu

SmP a a.s. oznamuje, že bude v ter-
mínu od 2.10.2006 do 6.10.2006
provádět nárazovou adorizaci zem-
ního plynu, která se projeví jeho
zvýšeným zápachem. Účelem
adorizace je zjištění a odstranění
netěsností plynárenského a odběrného
zařízení.

Této příležitosti využijte kontrolou
svého plynového zařízení a rozvodů a
pokud zjistíte zápach u těchto zařízení
(domovní rozvody, plynové spotře-
biče, plynové přípojky) okamžitě to h-
laste svému reviznímu technikovi
plynárenského zařízení. 

Pokud zjistíte únik plynu před ply-
noměrem u  kulového ventilu, případ-
ně u rozvodů STL plynu, tak kontak-
tujte OÚ nebo havarijní službu
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Zvýšení počtu návštěvníků a turistů v
našem regionu, které sebou přinese
rozvoj služeb a zvýšení kupní síly oby-
vatel,  se snažíme docílit rovněž zpřís-
tupněním našich kotárů budováním
tzv.Hornolidečské magistrály, která má
propojit jednotlivé zajímavosti v obcích
hornolidečského regionu

Kultura a sport
Zastupitelstvo obce podporovalo kul-

turní život a osvětu ať už pořádáním
dožínek, podporou činnosti folklorních
kroužků, organizací společenských
večerů pro dříve narozené, tanečních
pro 9.třídy ZŠ, ale také podporou záj-
mových spolků a sdružení , jako SDH
Val.Polanka, TJ Sokol Val.Polanka, MS
Val.Polanka, včelaři, šachisti apod. 

Knihovna a tělocvična 
Do naší knihovny byl zaveden

tzv.veřejný internet a bylo zde  vybu-
dováno několik pracovišť pro přístup k
Internetu. V počátcích šíření Internetu
jsme byli iniciátory vytvoření
konkurenčního prostředí pro přístup k
Internetu pomocí tzv.bezdrátového
šíření internetového spojení a iniciovali
jsme rovněž instalaci ADSL technolo-
gie v místní telefonní ústředně. 

ZO rovněž umožnilo veřejnosti uží-
vat, mimo vyučování, tělocvičnu naší
základní školy ke sportovnímu vyžití v
zimních měsících a při špatném počasí.

MŠ 
V souladu s novou vyhláškou up-

ravující hygienické předpisy ve školách
byly provedeny opravy v mateřské
škole spočívající ve výměně všech z-
drav. zařizovacích předmětů a baterií a
také montáží nového osvětlení splňující
nové hygienické normy

Spolupráce s podnikateli
Podporu podnikání v obci zajišťova-

lo prostřednictví MAS Hornolidečska,
jehož je zákládajícím členem. Prostřed-
nictvím této MASH již byly a budou fi-
nančně podpořeny dotacemi od státu a
EU projekty místních podnikatelů a to
p.Šeligy - fy.PARADON s.r.o. - na výs-
tavbu zahradní restaurace se zázemím
pro volný čas dětí a p. Smýkala -
fy.KOVEKO s.r.o. na pořízení recyk-
lační linky na elektroodpad. Oba pro-
jekty mají vliv na vznik nových pracov-
ních míst. Členy MASH jsou také další
podnikatelé v obci a to p.Novosad

Alois, p.Martinka Tomáš a  p.Machač
Stanislav.

Čistá Bečva 
Lepší životní prostředí podporovalo

stávající ZO prostřednictvím přípravy
projektu Čistá řeka Bečva, kterým se
sleduje zlepšení kvality čištění odpad-
ních vod z nemovitostí v obci a čistota
vody v místních vodotečích. 

Opravy chodníků a silnic
Byly provedeny opravy místních ko-

munikací - k Janáčom ve Veřečném a k
Juřicom tzv. Na kopečku, ale také opra-
va místní komunikace za pomníkem
padlých. Opraven byl také samotný
pomník padlých našich občanů v I.a
II.světové válce

Kulturní dům 
V našem kulturním domě byly prove-

deny opravy a modernizace WC - u
hospody a u sálu, včetně WC pro in-
validy, přezbrojení hlavního rozvaděče
automatickými jističi, montáž nových
titan zinkových střešních svodů a rýn,
včetně montáže jejich elektrického vy-
hřívání. Vybudován zde byl také
tzv.bezbariérový vstup - rampa. Byly
zde provedeny rovněž stavební úpravy
pultové střechy, které z větší části
odstranily zatékání do KD.

Rozpočet obce ovlivňují přijaté
úvěry, ale v letošním roce již byl spla-
cen úvěr na byty  4,50 mil.Kč a také
leasing na hasičské auto Ford ( 1,25
mil.Kč ).

Rozhlas 
Nevyhovující technický stav stáva-

jících rozvodů místního rozhlasu je
řešen tzv. bezdrátovým rozhlasem, kdy
se místo oprav stávajících drátových t-
lampačů vyměňují tzv.nová vysílací h-
nízda. K jejich zprovoznění byla
nakoupena rovněž nová digitální rozh-
lasová ústředna. 

SO Podevsí 
Postupně byla vybudována infra-

struktura nového stavebního obvodu
Podevsí II (vodovod, rozvody NN, jed-
notná kanalizace, terénní úpravy pro
zřízení stavby příjezdové komunikace),
díky které se rozšířila nabídka nových
stavebních míst pro výstavbu 9 RD 

Postupně je připravován nový staveb-
ní obvod "Suláčov", kde vznikne pros-
tor pro výstavbu 25 nových rodinných

domků. V uplynulém volebním období
se prováděly výkupy pozemků pro ko-
munikaci zajišťující přístup a příjezd do
tohoto stavebního obvodu a geomet-
rické zaměření a vytvoření jednotlivých
stavebních míst v katastru nemovitostí. 
Byla zde provedena také přeložka
el.vysokého napětí do vyhovující trasy
podél budoucí místní komunikace toho-
to stavebního obvodu, včetně instalace
podpěry pro budoucí umístění trafos-
tanice sloužící tomuto novému staveb-
nímu obvodu.

Zastávka u školy
Na žádost okolních obcí, ze kterých

dojíždí jejich děti do naší spádové zák-
ladní školy jsme vybudovali auto-
busovou zastávku u ZŠ, přičemž tyto
okolní obce na její výstavbu také přis-
pěly finančními prostředky.

Veřejné osvětlení
Bylo provedeno rozšíření rozvodů

veřejného osvětlení u bytovek nad ZŠ a
do Veřečného, byla provedena komplet-
ní výměna všech osvětlovacích těles
veřejného osvětlení ve Veřečném. Jako
součást údržby stožárů veřejného os-
větlení byl zahájen jejich nátěr, včetně
kompletního vyčištění, odrezivění a
nátěru stožárů v jednotlivých paticích
těchto osvětlovacích těles

Byla provedena výměna střešní kry-
tiny na obecních dílnách tzv.traktorky,
včetně montáže nových klempířských
konstrukcí

Územní plán
Každý rok byl proveden jeden z

celkem 4 doplňků k územnímu plánu
naší obce. Na jejich základě jsme se s-
nažili pomoci jednotlivým žadatelům v
realizaci jejich investičních záměrů, k-
teré původně nebyly v souladu s rozvo-
jovým plánem obce

V roce 2004 byla provedena další e-
tapa postupného nového zastřešení ZŠ
mansardovými střechami a to učeb-
nového pavilonu 1-4 a byla zde prove-
dena rovněž modernizace sociálního
zařízení situovaného u tělocvičny a
výměna oken v tělocvičně.

Byla vypracována studie nového z-
dravotního střediska v místě tzv.staré
pošty, včetně 2 bytů v podkroví ( ve
variantním řešení 1 byt v podkroví ),
terénních úprav a zvýšení parkovacích
míst pro nové zdravotní středisko.

Daněk Josef

Strana 2 - volební období 2002 - 2006
Rekapitulace činnosti obecního zastupitelstva v období  2002 - 2006
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Strana 3 - Volby 2006 - Přehled kandidátů
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Strana 4 - Volby 2006 

Volby do zastupitelstev obcí se kon-
ají ve dvou dnech, v pátek dne 20. říj-
na 2006 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu dne 21. října 2006
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je občan obce za předpok-
ladu, že jde o státního občana České re-
publiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu.

Ve volební místnosti bude na viditel-
ném místě vyvěšen hlasovací lístek oz-
načený nápisem "vzor", prohlášení kan-
didáta o vzdání se kandidatury nebo z-
mocněnce o odvolání kandidáta, pokud
byla doručena do 48 hodin před zahá-
jením voleb.

Hlasování
Volič po příchodu do volební míst-

nosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. 

Je nezbytné, aby volič měl u sebe
potřebné doklady; neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občan je oprávněn hlasovat
na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého sez-
namu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou příslušným razítkem. 

Hlasovací lístek
V prostoru určeném pro úpravu h-

lasovacích lístků volič může hlasovací
lístek upravit jedním z uvedených způ-
sobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v
záhlaví sloupce před názvem volební s-
trany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům této volební s-
trany v pořadí dle hlasovacího lístku v
počtu, kolik činí počet členů zastupitel-
stva obce, který má být v obci volen.

Pokud by byla označena tím-
to způsobem více než jedna v-
olební strana, byl by takový h-
las neplatný. 
2. Označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro k-
terého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, v případě Polanky nejvýše de-
vět kandidátů.

Pokud by bylo označeno tímto způ-
sobem více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný. 
3. Kromě toho lze oba způsoby, pop-
sané v předchozích bodech, kombino-
vat, a to tak, že lze označit křížkem jed-
nu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých j-
sou uvedeny ostatní volební strany.  

Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva
obce. 

Pokud má být voleno např. 9 členů
zastupitelstva a je označena volební s-
trana s 9 kandidáty a kromě toho 5 kan-
didátů individuálně ze sloupců dalších
volebních stran, je dáno označené v-
olební straně 4 hlasů, a to pro kandidá-
ty na prvních čtyřech místech.

Pokud by byla tímto způsobem oz-
načena více než jedna volební strana
nebo více kandidátů, než je s-
tanovený počet, byl by takový hlas
neplatný. 

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek
do úřední obálky.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne
nebo vloží do úřední obálky několik h-
lasovacích lístků do téhož zastupitelst-
va, je jeho hlas neplatný.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro

úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič
tak, že úřední obálku vloží před
okrskovou volební komisí do volební
schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zas-
toupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové voleb-
ní komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a
popřípadě i úřední obálku vložit do v-
olební schránky.

JUDr. Petra 
Gronwaldtová Wagnerová

zástupkyně ředitele odboru 
všeobecné správy ministerstva vnitra

Komunání volby říjen 2006

Program strany Za 
obec aktivnější - s-
družení politické s-

trany SNK, 
Evropští demokraté 
a nezávislí kandidáti 

Kandidáti volební strany Za obec aktivnější
- sdružení politické strany SNK Evropští
demokraté a nezávislí kandidáti se usnesli
na následujícím volebním programu:
1) podpora bydlení - dokončení výstavby
podkrovních bytů v areálu základní školy a
současně vybudování ZTV v místní části
Suláčov.
2) maximální využití volnočasových aktiv-
it, především mládeže. Jak podpora fot-
balových družstev (přípravka, žáci, dorost,
dívky), tak mladých hasičů, šachistů, mys-
livců a členů kulturních složek.
3) využití sportoviště - areál tanečního kola
a jehorozšíření směrem k Lužné. Tam by-
chom chtěli vybudovat multifunkční s-
portoviště, tenisové kurty, fotbalové hřiště s
umělou trávou, případně hřiště na plážový
volejbal.
4) ochrana a rozšíření zeleně v obci
5) výstavba cyklostezky a její přípojení na
stávající Vsetín - Janová ve spolupráci s
okolními obcemi
6) pokračovat v započatých projektech
současného zastupitelstva, především pak v
akci Čistá Bečva.
Kandidáti strany Za obec aktivnější chtějí,
aby se nám v obci žilo příjemně a aktivně
zároveň.
Děkujeme za váš hlas, i on může pomoci,
abychom prosadili naše myšlenky.

Josef Martinka
Nezávislý kandidát

Program: Pracuji na obecním úřadě čtvrté
volební období. Mým hlavním cílem vždy
bylo, abych byl užitečný všem občanům a
svoji práci a práci celého obecního úřadu
jsem vždy chápal  a chápu jako službu li-
dem a snažím se, aby tato služba byla kval-
itní.

Obec čekají  v nejbližším období velké
investice, hlavně odkanalizování obce, tato
stavba se dotkne  téměř všech občanů, a
bude finančně podporována evropskou unií,
další investice budou možné rovněž pouze s
pomocí dotací, od státu či evropské unie.

Ale ať už s penězi to dopadne  jakkoliv,
důležité je, aby většina občanů byla s prací
obecního úřadu spokojena a jejich záleži-
tosti byly řešeny kvalitně a včas.
Tolik nabízím jako nezávislý kandidát.
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Milí spoluobčané!
Třebaže se s mnohými často potkáme na "dědině chtěli by-
chom Vás (opravdu) všechny srdečně pozdravit.

Rádi bychom na konci tohoto volebního období oznámili,
že jsme rádi nesli a i nadále bychom chtěli nést svou část
zodpovědnosti za dění v naší obci.

Dostane-li se našim zástupcům (kandidátům) i v letošních
volbách do obecního zastupitelstva Vaší důvěry, bude se naše
činnost soustřeďovat na již tradiční oblasti jako je kultura, z-
dravotnictví, sociální a rovněž duchovní služba, práce s dět-
mi a podobně. Chceme aktivně přistupovat k práci pro
mikroregion Hornolidečsko, k získání prostředků z fondů
Evropské unie či jiných zdrojů, svým dílem se podílet na za-
jišťování akce Čistá řeka Bečva. Chceme sledovat a pod-
porovat práci dobrovolných zájmových složek v naší obci.
Chceme citlivě naslouchat názorům a potřebám Vás všech,
aby se nám společně žilo radostně a spokojeně. 

Považujeme také za vhodné sdělit, že podporujeme změny
probíhající ve vedení naší strany, které by měly vylepšit
celkový pohled na ni jako celek a snad i přispět k uklidnění
politické situace v naší zemi.                                       

S pozdravem  "Ať se daří všem"
Výbor MO KDU-ČSL Valašská Polanka

Co budou chtít po volbách
prosazovat kandidáti KDU - ČSL

Co nabízejí kandidáti KSČM 
Pomozte členům a sympatizantům KSČM zastavit v naší

obci šestnáctiletou vládu jedné strany. Občané, zamysleme
se.
Proč je jméno Valašské Polanky bezmále šestnáct let chlad-
nokrevně uráženo a vymazáno ze světa nejen Česko-sloven-
ského, ale i evropského a světového sportu?

Proč po slavném 6. běhu Veřečným nebylo umožněno
tisícům dospělých, mládeži i dětem nadále sportovat a i těm,
kteří v naší obci rádi sportují a sportovat chtějí?

Je třeba se zamyslet, jaké je politická kultura a úcta naší
obce k činům Emila Zátopka, který se před šestnácti lety
postarala v Praze o sportovní náčiní nejen pro naše vnuky a
pravnuky. Toto náčiní již bezmála dvanáct let leží nevyužité
a zaprášené. 

Domnívám se, že zvlášť u dětí bychom my dospělí měli
podporovat sportovní aktivitu projejich zdraví i duševní
rozvoj. Proto se ptám? Kam jdou peníze z rozpočtu obce,
když k rozvinutí a poznání i jiného způsobu života dětí nej-
sou. Naše děti mají jen sedět u televize nebo počítače?
V našem volebním programu je propagace sociálního práva
a jistoty, stop zločinu a korupci, omezení byrokracie, pro-
gram zaměstnanosti, služeb a bydlení spoluobčanů a za-
měření na školství v oblasti aktivity žáků.

František Káčer

Sdružení nezávislých kandidátů
"Za živý venkov" chce prosadit:

Jednotliví kandidáti tohoto sdružení se ztotožňují s názorem, že
vládní politika i náš parlament nedostatečně pamatuje na venkov,
zvláště pak na obce do 1500 obyvatel. 

Nedostatek finančních prostředků se budeme snažit doplnit
tzv.alternativními zdroji, kterými jsou různě vypisované granty ať
už z krajského úřadu, státního rozpočtu ČR či z evropských fondů
na různé projekty.  Zde je nutné se zaměřit hlavně na nadcházející
roky 2007 - 20013, kdy bude Česká republika moci od EU využí-
vat fondů Evropské unie k podpoře rozvoje regionů,
konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a kvality života oby-
vatel. Pomocí těchto fondů a ve spolupráci s místními podnikateli
se budeme snažit také rozvíjet podnikatelské prostředí, prostřed-
nictvím kterého je možné vytvářet nová pracovní místa v naší ob-
ci.

Nejde však jen o tzv."statky hmotné". V naší obci se budeme s-
nažit dále rozvíjet prostředí, ve kterém by se mohli naši občané,
děti i dospělí, seberealizovat ve svých zálibách a koníčcích. Toto
budeme podporovat  nejen finančními prostředky z obecní pok-
ladny, ale také pomocí čerpání grantů na tzv."měkké projekty", k-
teré podporují jakékoliv aktivity a iniciativu směřující k vytváření
projektů pro aktivní odpočinek v oblasti kultury, sportu,
vzdělávání, zájmových sdružení, spolků apod.

Úspěšnost v získávání dotací je podmíněna kvalitou projektů, k-
teré  bude nutné připravit. V současné době se již připravuje pro-
jekt odkanalizování obce splaškovou kanalizací s názvem : Čistá
řeka Bečva II.etapa, který je nutné dotáhnout do konce nejen v
přípravě, ale také v její realizaci. Po dokončení této kanalizace je
možné následně zahájit postupně celkovou rekonstrukci či opravu
všech místních komunikací a chodníků.

Dalšími projekty, které bychom pro následující období rádi
připravili a některé realizovali s pomocí zajištěných dotací, jsou :
- Výstavba nového zdravotního střediska v místě tzv.staré pošty
- Modernizace kuchyně a restaurace v KD Val.Polanka, včetně
přístavby sálu, nové sedlové střechy a kompletní modernizace kul-
turního domu se zřízením turistické ubytovny v něm a včetně
úpravy veřejného prostranství v okolí tohoto objektu
- Dokončení rekonstrukce střech a sociálního zařízení v ZŠ
Val.Polanka včetně výměny oken a zateplení fasády
- Přístavba a nástavba požární zbrojnice v budově OÚ, včetně za-
teplení fasády, výměny oken, garážových vrat  a úpravy veřejného
prostranství před ní
- Modernizace a zvýšení kapacity sociálního zařízení v areálu
tanečního kola, včetně výstavby skladu nářadí pro údržbu hřiště
- Úprava části stávajícího hřbitova pro uchovávání uren včetně
nového oplocení a výstavby nových chodníků
- Výstavba nového sportovního areálu za základní školou
- Dokončení příprav nového stavebního obvodu Suláčov a zahá-
jení budování jeho inženýrských sítí. Dokončení budování in-
ženýrských sítí ve stavebním obvodě Na Podevsí.
- Opravy místních komunikací mimo centrum obce, včetně oprav
propustků a mostků a oprav břehového opevnění potoků ve vlast-
nictví obce
- Pro rozvoj turistiky a zvýšení počtu návštěvníků v obci zvyšující
kupní sílu obyvatelstva chceme podpořit realizaci  projektu
tzv.Hornolidečské magistrály v našem regionu a výstavbu rozh-
ledny na Vartovni
Je jasné, že všechny výše uvedené projekty není možné realizovat
v jednom volebním období. Jde však o to mít tzv."v šuplíku"
připravené projekty, pomocí kterých budeme schopni o dotace
požádat.  Bude našim cílem aby se z výše uvedených záměrů po-
dařilo, s pomocí již zmíněných dotací, dosáhnout co největší
úspěšnosti v jejich realizaci. "Živým venkovem" proto chápeme

Komunální volby
pátek 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota dne 21. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební místnost jak vždy v OÚ
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NABÍDKA ZIMNÍCH PNEUMATIK
Druh pneumatiky MOC:         Cena po slevě 
165/70 R13   
Kormoran Snowpro  1152,-              749,-
Kleber Krisalp HP 1561,-             1077,-
Michelin Alpin 3          2447,-             1689,-     Novinka
185/60 R14
Kormoran Snowpro           1619,-             1117,-
Kleber Krisalp HP             2076,-             1432,-
Michelin Alpin 3                2984,-             2059,-     Novinka
195/65 R15
Kormoran Snowpro           1754,-              1210,-
Kleber Krisalp HP              2226,-              1536,-
Michelin Alpin 3                3172,-              2189,-      Novinka
Ceny jsou vč.DPH                   
Možnost objednání všech druhů pneumatik na trhu ze sortimentu 
OSOBNÍ - NÁKLADNÍ- ZEMĚDĚLSKÉ-MOTO 
Např.:Barum, Matador, Continental, Bridgestone, Goodyear, Dunlop,
Sava, Kingstar, Hankook, Pirelli, Nokian, Avon, Semperit, Mitas.
PNEUSERVIS MARTINKA, VALAŠSKÁ  POLANKA 220, 756 11  
Tel:571 446184 a 776 590510   E-mail:martinka.servis@tiscali.cz

Sušení ovoce
Místní organizace Èeského zahrád-
káøského svazu Seninka nabízí zá-
jemcùm sušení ovoce ve spolkové
sušírnì v Senince. Zájemci se mo-
hou pøihlásit na telefonním èísle
571 446 053 nebo 571 446 090.

Změna kvůli novému
stavebnímu zákonu

Naše obec vykonávala podle stavebního

zákona část pravomocí stavebního

úřadu a to především povolování s-

tavebních úprav jednoduchých staveb,

stavebních úprav a udržovacích prací,

přijímal ohlášení a vykonával další čin-

nosti. 

Od účinnosti nového zákona

od čevence letošního roku tato pravo-

moc obcím zaniká. Povolovat či přijí-

mat ohlášení a vydávat sdělení již

obce nebudou.

Výše uvedené bude vykonávat

stavební úřad na MěÚ Vsetín.

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního
úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtlet-
ně v rozsahu osmi stran, distribuce zdar-
ma do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje
firma Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí
redakční rada, jejímž vedoucím je Josef
Daněk. S případnými články či materiály,
které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit,
se obracejte na OÚ nebo na Jana Filgase
ml., bytem Valašská Polanka 383. Další
číslo vyjde v prosinci 2006. 

Přijďte na kurzy
orientálního    tance
Přijďte se zavlnit v rytmu orientu s

lektorkou. Shanti je orientální
tanečnice a lektorka zakladatelka

taneční skupiny Belly Dance Group
Aphrodité

Úterý 3.10.06 ve Val.Polance 
v 18:30 hod. v sále DK
UKÁZKOVÁ HODINA 

pro začátečnice ZDARMA !
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Sbìr velkoobjemového a nebezpeèného odpadu
Pøipomínáme obèanùm, že

V SOBOTU 7. ØÍJNA  OD 7.30 DO 10 HODIN 
se uskuteèní ve Valašské Polance již tradièní sbìr velkoobjemového a

nebezpeèného odpadu.  Sbìr bude jako tradiènì na parkovišti pøed KD.
Odevzdávat se nebude klasický železný šrot, pouze níže uvedené
odpady.  Olejové automobilové filtry,  Plechovky se zbytky barev,

Monoèlánky, Autobaterie, Záøivky, Zneèistìné láhve, Sklo od chemikálií,
Zbytky pøípravkù na hubení škùdcù a postøiky, Staré kosmetické

pøípravky, Staré léky, Vyjeté motorové oleje, Moøidla a rozpouštìdla,
Plastové obaly, Nádoby od škodlivin, opotøebené pneumatiky, Hadry,
zneèištìné barvami, oleji  nebo vazelínou, Obaly od sprejù, Televizory,

Rádia, Lednièky, Domácí elektrospotøebièe, Matrace, WC mísy,
Umyvadla, Koberce, Linolea,  Koèárky a další podobný odpad.

Informace o spotřebě pitné vody
Podávám informaci o stavu zá-

sobování pitnou vodou v obcích a
městech okresu Vsetín, které jsou zá-
sobeny z distribuční sítě akciové
společnosti     Vodovody  a kanalizace
Vsetín.

Extrémně teplé počasí vyvola-
lo vyšší spotřebu pitné vody a ze strany
našich odběratelů se množí dotazy, zda
bude zajištěna stabilita zásobování
vodou v dostatečném množství a kval-
itě.

Naši odběratelé jsou zásobeni
ze systému skupinového vodovodu se z-
drojem vodárenská nádrž Karolinka, k-
terá pokrývá 2/3 výroby (cca 5 mil. m3)
ročně a dále je doplňována dalšími z-
droji - prameniště Vsetín - Ohrada,
úpravny vody Valašské Meziříčí,
Rožnov pod Radhoštěm a Kelč.

V současné době evidujeme
nárůst spotřeby pitné vody přibližně o
dvacet procent nad průměrný odběr. 
Kapacity výše uvedených vodních zdro-
jů jsou dostačující a ani při déletrva-
jícím suchu nepředpokládáme omezení
výroby pitné vody a omezení spotřeby
odběratelů. 

Dochází pouze k lokálnímu
omezení dodávky vody v případě
běžných poruch vodovodní sítě nebo
přípojek, které však nepřekračují
frekvenci 1 - 2 denně. Tyto poruchy jsou
opraveny  a odstraněny do 24 hodin.

Hlavní vodárenský zdroj - ná-
drž Karolinka má v současné době zá-
sobní objem 4,5 mil. m3 při hladině na
kótě 517,10, což je pouze 2,7 m pod kó-
tou maximální hladiny.                           

Voda pro další úpravu je ode-
bírána z odběrového profilu v hloubce
20 m, teplota vody 6 - 70 C, průhlednost
vody je čtyři metry, což svědčí  o její
vysoké čistotě a kvalitě.

Dostatek pitné vody je proza-
tím i u deseti lokálních zdrojů, které zá-
sobují cca 3500 obyvatel v menších
obcích.

Aktuální informace o stavu zá-
sobování pitnou vodou Vám poskytnou
příslušní odpovědní pracovníci (výrob-
ně technický náměstek, vedoucí výroby
vody a vodovodů, vodohospodář), po
pracovní době dispečink s nepřetržitým
provozem.

NAROZENINY OSLAVILI 
60 let
Zajíček Josef čp.278
Zigmund Josef čp.42
Výchopeň Milan čp.218
Pavlík Josef čp.34
Smýkalová Anna čp.305
Jančárová Ludmila čp.281
Zajíčková Ludmila čp.278

65 let  
Martincová Jiřina čp.264
Polanská Jiřina čp.309
Juráň Karel čp.222
70 let 
Hudeček Ladislav čp.400
Mikeš Jan čp.10
Krátká Ludmila čp.74
75 let
Zrníková Marie čp.136
80 let
Hyžák Jiří čp.250
85 let
Ohryzková Marie čp.60

SŇATKY
Daňková Barbora  čp.54
a Marian Štůsek

ZEMŘELI
Filgasová Antonie čp. 194
ve věku  89 let

ZLATÁ SVATBA 
Oslavili ji manželé
Petr a Anna Maňákovi čp.274  
dne 18.08.2006 

Připravila Věra Sláčíková

S p o l e č e n s k á
k r o n i k a  

V polovině letošního roku
ukončil činnost dětský folklorní
kroužek Polančánek, který v naší obci
působil několik let. 
Chtěl bych poděkovat, jménem obec-
ního zastupitelstva i jménem svým, Janě
Zrníkové, Hance Šťastné a Jitce
Sedláčkové za jejich práci, kterou coby
vedoucí v tomto kroužku odváděly. 
Doufejme, že děti za dobu existence to-
hoto kroužku zahořely pro foklor, a že

se s nimi co nejdříve setkáme v našem
dalším souboru Polančan.

Došlo opět k oživení jeho čin-
nosti s několika novými členy. Znovu
jej vede Karel Petrůj z Horní Lidče.

Zájemci o členství v tomto
souboru se mohoupřihlásit kdykoliv na
obecní úřadě, kde jim sdělíme podrobné
informace. 

Josef Daněk
místostarosta

Skončil dětský soubor Polančánek Lékařská 
posudková služba

Kvůli novele zákona o sociálních s-
lužbách vznikly Lékařské posudkové s-
lužby, jejichž lékaři budou posuzovat z-
dravotních stav lidí, u kterých bude
úřad práce rozhodovat o dávkách státní-
sociální podpory a o osobývh zdravotně
znevýhodněných. Prookres Vsetín bylo
toto pracoviště zřízeno ve Valašském
Meziříčí, a to v budově pobočky úřadu
práce na adrese Zašovská 784, 755 01.
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Eva Kolínková - rozená Daňková
má povahu chlapa - šak sa aj tak chová,

obleče si sukňu, na hlavu lodičku
mažoretkám dělá vedůcí tetičku, 

klobůk dá na hlavu jak leze do gatí
a co má roba mět, to sa všecko ztratí,
na husle zahraje v jakej chceš tonině

a když začne zpívať, tož jak chlap v dolině,
škoda že je robka co pracuje v bance

mohla byť pěkný chlap v tej naší Polance
********

Lidka Grycmanova má dlůho divný zvyk,
na kole jezdívá jak starý závodník.
Na cestě přejede každů velků díru,
zvládla by perfektně aj závod míru.
Prý jí to nevadí, má to už ve zvyku, 

Mívává v očích děs a smrt na jazyku. 
********

Anka Václavova, co úklidy dělá,
tokaj šla k doktorce polámaná celá.
Řiť táhla za sebů jak střelený zajíc, 
a všeckým říkala, že prý je nanic.
Starostů pohár šla hrdě bojovať, 

ukáže v kopané jak to má fungovať.
Létala po hřišti jak Vybuchlá nalož, 

kde sa na ní hrabal Nedvěd, Koler, Baroš.
Fauly dávala, za balonem fičí,

Nevím jak dojdu dom, na starého křičí.
Teď jí po fotbale všecky kosti chrastí, 
na nohy prý maže všecky druhy mastí.

********
Tož sešly sa tetky z kulturní komise
při kulturní akci- jak šetřit peníze,

cosi sa vypilo - cosi sa aj zedlo
"děcka" říká Lidka - už mňa to napadlo.

Tož nás nenapínaj - těšily sa tetky
založme skupinu - tetky mažoretky,

chudé aj vychrtlé tož aj baculaté
tančily důchodcom, šak je všeci znáte

********
Hana Lukášová předseda kultůry

byla prej v novinách jak jezdí na tůry,
a že je v důchodu to my všeci víme,
aby nešla sama, tož řekla Pavlíně,
lyže potaťkovi co našla na hůře

a Pavla na saních stopu za nu bůře,
postava malučká, tož zrovna jak Pavla

do sněhu aby nám Anča nezapadla,
chtěli sjet "Suláčov" dolu přes strniště, 

nakonec sjížďaly do sálu z jeviště  
********

Na svátek Cyrila tož aj Metoděje
v téj naší dědině - furt sa něco děje,

o "pohár starosty" hrál sa zasej fotbal 
že byl taký zájem - nikdo sa nenadál,

složky bojovaly a veselo bylo
akorát na hráče gulášu nezbylo.

V jednom družstvu hrály aj polanské tetky
a místo dresu prej měnily kalhotky.

********
Anča Václavova - Tondova ženuška
šeptala prej v noci Tondovi do úška,
"děcka sú veliké a furt práca v poli

za sportem za tancem srdéčko mňa bolí"
začne prej s fotbalem, figuru na to má,
taneční kreace - prej s mažoretkama.
Šak sme ju viděli o "pohár starosty"
jak ráno stávala prej měla starosti,

taneční kreace, to už má prej v krvi 

aj Tonda sa divíl, jak sa v rytmu vlní.
Lukášovej Ance v kšeftě sa prý daří,

U stánku rokujů s nu denně ogaři.
Co kde je nového, kdo kom chová přízeň,

A přitom hasija svoju věčnů žízeň.
V obecním rozhlase, když bude závada,

Anka Lukášová je jistá náhrada.
Prodává noviny, bulvár "Čas na lásku",

Vypadá v tej budce jak ANIFE v "Prásku"
********

S tisícem výrobků a z nejmenší cenů
radosť kupování ze žniců Alennů

masíčko prej znášá na španělské ptáčky
chce měť nejlepší - tož zbíře letáky.
Šťavnaté klobásy - pikantní žebírka,

Doma místo knížek - letáků je zbgírka.
Jednůc prý u brány zbytečně čekala

psala kauflandu, že to nedostala.
Omluvu dostala bez front bez čekání

zadarmo zástěru prej na grilování.
Dívaj sa Milošku na tu svoju žnicu,

radíme ti dobře zmenši jí užitu.
********

Varhaník v Polance Miloš Kozubíků
Za službu křesťanom zadluží si díků.
Při posledním pohřbu varhany zelhaly

Lebo mu chrobáci basiska zežraly.
Falešné tóny on snažil sa odstraniť,

Důstojnost pohřebu chtěl miloš zachrániť.
Skoky on do varhan k motoru sa žene 
Lesti mu nespadly z fukarů řemeně.
Šecko mu štymuje, závady neshledal

Akorát chrobáci zežrali mu pedál.
Ač sa Miloš snažil neměl na tom vinu,

Že chrobáci žerů varhaní dřevinu.
********

Istě znáte sútěž o hňápaném zelú,
Řekl si Tonda baran, aj já tam pojedu.
Nabrál on měkého zvrch zelá špetku,
Pravil si vyhraju nad gdejakú tetkú.
Porota koštuje, chytá sa za hlavu,
Který sútězící má taků odvahu.

Divný vzorek skončil na posledním místě,
Že byl od Baranů už je dneska jisté.
Ženě sa svěřuje a dostává sprchu:

"zelé sa nabírá ze spodu né z vrchu!"
********

Honya Kozubíků 40 - slavil
choděním po zemi prej už sa unavil

Balonem chtěl letět co nejbližej k nebi, že
za cenu toho že aj naposledy.

Slovo dalo slovo, balona sa objednal, 
za kravínem s Honzů k nebíčku sa zvedal.

Moc tomu nevěřil a bál sa aj trošku,
pribrál si do koša švagrovů Marušku.

Ze vzduchu je vidět prej pěkné zahrádky,
Honza zas zjišťoval kde sů černé skládky.

Celů dobu letu zdravil se s luďama, 
na Dušné jich ludé vítali vidlama.

********
Mladší Jožka co na obci dělá,

že prý hořekoval, běda mně přeběda.
Úkol prý on dostal z Evropské unie,
jak vyřešit odpad, hovna a pomyje.
Pokuta bude prý už pro lidi jistá,
když nebude potok a Senica čistá.
Luďom vysvětluje Unie nápady,

kde jak přes dědinu povedů odpady.
Mosí on vyslechnůť občanů výhrady,

žádný ho nepustí přes svoj zahrady.
Hlava mu furt brní, tíseň mu vírá hruď,

ani už na Dášu nemívá večer chuť.
********

A ten náš starosta pořá sa usmívá,
nic ho nenapálí, nerváky nemívá.

Nic ho nerozhodí, je pořád v náladě,
všecko jde s úsměvem říkává v úřadě. 

Břuchem pohazuje a očkama mrká,
nerad on své prsty do problémů strká.
Že furt je veselý, tak bude dlůho žiť, 

když bude umírať, aj tom sa bude smíť.
********

Jožka Kratinčáků - požárník v důchodu,
přál si jednůc k večeři pohodu.

Já ti ju připravím, řekla Jiřka z lásky,
dám ti dnes k večeři uvařiť klobásky.

V hrnci sa vařily - Jiřka sa nudila, 
k sůsedce Aleně na klepy skočila.
A jak to už bývá - klobasy vařily, 

pomály se v hrnci do černa zbarvily.
Jožka se k večeři klobásky nedočkal,

zato pes sůsedky si na nich pochutnal. 
********

Dvakrát týdně hraje tenis až do noci,
a když ráno vstává  má plno nemocí.

Jak otevře oči, tož do blba hledí,
Dáša s masťů v ruce na postelí sedí.

Tož kde mám dnes začať - koleno či kotník,
za takého chlapa nedala bych pětník.

Při mazání kolen Dášenka láteří,
Jožínku prosímťa šetři sa na stáří.

Ptali sme se Dáši co všecko ho bolí,
a ona ochotná, že nám všecko poví.
Všecko ať ho bolí šeptá tiše Dáša,

aspoň mám jistotu, že mně nezanášá.
********

Aj Petr Lukášů má svoju kočičku,
důvěrně volá na ňu macku - macíčku.

Macíku, macíku, kde ja ta potvora,
volál jednůc večer na svého kocůra.

Léce po zahradě, kocůra naháňá,
když v tom sa objeví Hyžákova Máňa.
Voláš na mňa Péto macíku macíčku,

a celá usmítá dává mu pacičku.
Petr Vykulený, jak dula pod hrušků,

že místo Macka má Víťovu Marušku.
********

Na Daňka, Šeligu, všeci pějů ódu, pořád prý
dělajů, třebas sů v důchodu.

Doma nesedíja pěkně u své roby,
šli radši na hřbitov dělat nové hroby.

Dopředku smlůvajů hrobečky na míru,
a metrem měřía jak hluboků díru.

Majů prý malý kšeft, je teď těžká doba,
měli by zas umříť chlap nebo roba.

A kdo chce už umříť, taká je praktika,
nahlaste adresu u Jožky, Frantíka.

********
Slyšeli jsme my už od Milušky nářky,
že Tonda Baranů vozí prý stopařky.

Na cestě stála prý stopařka šarmantní,
stavěla auta, ale jen galantní.

A tu sa přiřítil Tonda svojím fárem, 
hned jak ju uviděl v zákopě byl málem.

Ona si myslela, že zastavil mladík,
to řídil auto jen Baranů stařík.

Nemáš už Toníčku u slečinek štěstí,
radši voz trakorem smrky, jedle, klestí.
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