
Komunální volby byly v před-
chozích letech ve Valašské Polance
vždycky víceméně pouze formalitou,
obvykle bylo dávno před volbami jisté,
že se ve vedení obce nic nezmění, a že
dvojice Josef Martinka a Josef Daněk
bude na obecním úřadě působit i
nadále. Letošní volby však byly zcela
jiné, už dlouho před nimi vše nasvědčo-
valo tomu, že se blíží první výrazná
změna po dlouhé době. 

Jak Josef Daněk, tak i Josef
Martinka dali shodně najevo, že poten-
ciál jejich případné další spolupráce je
vyčerpán, a že by raději vedli Valašsk-
ou Polanku s někým jiným po svém
boku. 

Povolební vyjednání o koalici,
která bude mít na chod obce  největší
vliv, později tento fakt potvrdila.

Vítězem voleb se stalo S-
družení nezávislých kandidátů - Za živý
venkov, kteří v zastupitelstvu obsadili

pět křesel, dva mandáty získala KDU-
ČSL, jeden sportovci zastoupení
Alešem Černotíkem a poslední místo
obsadil v zastupitelstvu Josef Martinka,
který kandidoval samostatně.

Koalici po volbách uzavřelo
vítězné sdružení  se zvolenými kan-
didáty za KDU-ČSL. 

V zastupitelstvu tak jejich většina
rozhodla o tom, že starostou se stal
Josef Daněk (v tajném hlasování jej vo-
lilo sedm zastupitelů) a jeho zástupcem
Jan Kozubík (v tajném hlasování jej vo-
lilo osm zastupitelů).

Povolební dění má ještě jednu
dohru, pátého prosince rezignoval na
post zastupitele Josef Martinka. Protože
kandidoval do voleb jako samostatný
nezávislý kandidát, není možné na tak-
to uvolněné místo doplnit z jeho kan-
didátky náhradníka. Zastupitelstvo tak
zůstane po celé zbývající volební ob-
dobí pouze osmičlenné.                         
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Volby přinesly po letech změnu 

Silvestr opět ozáří půlnoční ohňostroj

Volby 2006
Počet voličů v okrsku 1034
Počet odevzdaných obálek 671

Sdružení nezávislých kandidátů
Za živý  venkov: 2098 hlasů
Josef Daněk 354 hlasů
Jaromír Polanský          200 hlasů
Iva Žáková 234 hlasů
Alice Žurková 250 hlasů
Jaromír Kašpar 291 h-
l a s
Stanislav Machač           290 hlasů
Bohumil Filgas 214 hlasů
František Gargulák           198 hlasů
Lubomír Žák 67 hlasů

Za obec aktivnější : 801 hlasů
Aleš Černotík 305 hlasů
Matin Šeliga 95 hlasů
Jakub Kolínek 129 hlasů
Libor Šafařík 56 hlasů
Karel Rapant 50 hlasů
Hana Kolínková 100 hlasů
Josef Řezníček 66 hlasů

KDU-ČSL: 1208 hlasů
František Šeliga 317 hlasů
Josef Grycman 216 hlasů
Pavel Srba 261 h-
l a s
Jan Kozubík 328 hlasů
Jana Srbová 86 hlasů

KSČM: 83 hlasů
František Káčer 43 hlasy
Marcela Ostrčilová 40 hlasů

Nezávislý kandidát: 578 hlasů
Josef Martinka 578 hlasů

Počet zvolených zastupitelů z každé
strany určuje přepočet podle voleb-

Upozornění všem občanům !
Týká  se svozu domovního odpadu. Místo pravidelného termínu, 

který v letošním roce vychází na pondělí 1.1.2007 - tedy Nový rok, 
se bude svoz provádět už v sobotu 30.12.2006. 

Stejně jako v loňském roce i letos
odsouhlasilo Zastupitelstvo obce
Valašská Polanka organizaci silvestro-
vského ohňostroje, k-
terý v naší obci
provede  profesionál-
ní organizace.
Opět bude na Silves-
tra 0,5 hodiny po půlnoci ohňostroj !!
Na tento bude i  letos vybírat paní Čer-

notíková na OÚ Val.Polanka. Proto
kdo má zájem poskytnout příspěvek na
tento společný ohňostroj ať tak učiní

co nejdříve !! 
Silvestrovský o-

hňostroj bude
odpálen již tradičně v
0,30 hod., to je půl

hodiny po půlnoci na Nový rok na
parkovišti před  KD. 

Oslavy prvních minut
roku 2007! Půl hodiny
po půlnoci před KD. 
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Přijďte se podívat na Živý Betlém
Opět po roce Vás zveme na Živý Betlém.

Odpoledne v sobotu 23.12. od 16.00 hodin na tanečním kole 
zpříjemní biblické postavy, zvířata, ale také dechovka, mladí zpěváci,

hudebníci a samozřejmě i Vy všichni, kdo přijdete, abyste vytvořili 
pokojnou, radostnou a přátelskou  vánoční atmosféru.

Finanční prostředky získané z dobrovolného vstupného budou již 
tradičně zaslány na Dětskou onkologii v Praze - Motole.

Akci připravují obyvatelé naší obce ve spolupráci s Kulturní komisí 
při OÚ Val.Polanka a ZO KDU-ČSL Val.Polanka.

Všichni jste srdečně zváni !!!

Pozvání na turnaj 
ve stolním tenisu

Sportovní komise při OÚ Valašská
Polanka pořádá ve dnech 29. a
30.12.2006 v Kulturním domě tur-
naj ve stolním tenisu. Zájemci se
mohou přihlásit v Cykloservisu
u p.Machače do 14.12.2006. 
Kategorie:
do 15-ti let -  dvouhra
15 a více let -  dvouhra a čtyřhra.
Časový rozpis turnaje bude
vyvěšen 15.12.2006.

Pořadník žadatelů 
o přidělení bytů

má nová pravidla
Zastupitelstvo schválilo nová pravidla
pro vedení evidence pořadníku na
pronájem obecního bytu, která říkají, že
uchazeč o byt musí :
1/ mít trvalé bydliště ve Valašské
Polance alespoň při podání první žá-
dosti o zařazení do pořadníku na byty
2/ 1 x ročně vždy v průběhu prvního
pololetí kalendářního roku svou žádost
aktualizovat
3/ nesmí vlastnit žádnou nemovitost s-
loužící k bydlení
Proto je nutné, aby každý žadatel za-
řazený do pořadníku na pronájem obec-
ního bytu nezapomněl aktualizovat
svou žádost vždy v průběhu prvního
pololetí kalendářního roku tak, aby by-
lo zřejmé, že stále na své žádosti trvá a
že stále splňuje výše uvedené pod-

NAROZENINY OSLAVILI 
60 let
Marie Srbová čp.16
Oldřich Žák čp.123
65 let  
Stanislav Jirout čp.309
Blanka Machačová čp.311
Marie Šeligová čp.277
Jiřina Bělašková čp.279
Alois Štefka čp.295
Augustin Liška čp.360
Josef  Baletka čp.64
Josef Staněk čp.288
70 let 
Milena Jestřebská čp.84
75 let
Růžena Šafaříková čp.21
Jaroslav Juřica čp.301
Marie Juhaňáková čp.26
Marie Hyžáková čp.250
Marta Kolínková čp.46
80 let
Elena Hrbáčková čp.190
Jozef Berec čp.82
85 let
Antonín Zikmund čp.231
NOVÍ OBČÁNCI
Antonín Randus čp.368
Veronika Janotová čp.366
Pavla Juřicová čp.99
Petra Špičková čp.293
SŇATKY
Daňková Kateřina čp.333 a Luděk
Valigura
Martin Liška a Lucie Henklová 
ZEMŘELI
Petr Rapant čp.308 ve věku 32 let
ZLATÁ SVATBA 
Oslavili ji manželé Antonín a Mar-
ta Kolínkovi čp. 46 dne 20. 10.

Připravila Věra Sláčíková

S p o l e č e n s k á
k r o n i k a  Jistě jste už všichni zareg-

istrovali a mnozí z vás i využili nového
dětského hřiště u mateřské školy, které
bylo vybudováno v letošním roce  díky
finančnímu zajištění Obce Valašská
Polanka. 

Toto zařízení sloužící pro po-
hybové vyžití našich dětí má svůj
návštěvní řád, který je osazen u vstupu
do prostor hřiště a je nutné, aby byl do
důsledku dodržován. Jinak zde může
docházet k poškozování  herních prvků
- to v případě lepším, v případě horším
by mohlo dojít i ke zranění dětí, které si
zde budou hrát.

Přesto, že nové hřiště bude dle
provozního řádu pravidelně kon-

trolováno, udržováno a min. 1 x ročně
zde bude odbornou firmou prováděna
revize, obracíme se na vás všechny (ze-
jména dospělé) s prosbou  o váš vlastní
zodpovědný vztah k tomuto zařízení. 

Byli bychom rádi, kdybyste
obecní úřad upozornili na případné zá-
vady na herních prvcích, či na ne-
správné používání hřiště mládeží  - ze-
jména odrostlejší, vhodné by bylo i
vaše slušné napomenutí přespříliš
dovádějících dětí.  

Zájmem nás všech je jistě to,
aby hřiště vydrželo  sloužit co nejdéle a
v co nejlepším stavu, a proto předem
děkujeme vám všem za spolupráci.

OÚ

Udržujme nové dětské hřiště u školy

HROBNíCI
Práce hrobníka budou roce 2007
vykonávat Vojtěch Kozubík,
Valašská Polanka 139 (775 999
082) a Václav Filgas,  Lužná 117
(732 634 116).
Pan Jiří Daněk k 31.12.2006 tuto
činnost ukončí.

Kdo má nejhezčí 
vánoční výzdobu?
Je tradicí, že si v předvánoční
době prostory před svými domy
zdobíte světelnými či jinými deko-
racemi. Chceme v době mezi
vánočními svátky projít celou
obec, zhodnotit a poté vybrat 3
nejhezčí a nejvkusnější vánoční
výzdoby u vašich domů. 
V lednu  pak starosta předá ce-
ny  třem nejúspěšnějším  !!!! 

Kulturní komise 
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Zas tup i t e l s tvo  obce
Valašská Polanka zpracov-
a lo  svů j  p l án  p ráce  p ro
nadcháze j í c í  vo lebn í  ob -
dobí ,  ve kterém se č lenové
ZO dohodl i  na náplni  v -
olebního programu takto :

A. PLÁN REALIZACE JIŽ
ZAHÁJENÝCH INVESTIC

1/ Byl schválen záměr již minulého ZO
pokračovat v přípravě projektu Čistá
řeka Bečva II.etapa na odkanalizování
obce vybudováním splaškové kanal-
izace odvádějící fekálie na ČOV Vsetín
a to ve spoluprácí se Sdružením obcí
Mikroregionu Vsetínsko.

Zde je nutné co nejdříve
dokončit zajištění souhlasů vlastníků
pozemků se vstupy na jejich pozemky
dotčené touto výstavbou na katastru
naší obce, bez kterých není možné
úspěšně vyřídit stavební povolení na tu-
to akci. 

Nejde však jen o vyřešení
odvádění odpadních vod z tzv.zas-
tavitelného území (z centra) obce za-
řazeného do již schváleného územního
plánu obce. 

Je nutné se také koncepčně do-
hodnout na tom, jakým způsobem se
bude obec podílet, ať už metodicky či
finančně, na odkanalizování domků a
chalup mimo centrum obce.
2/  Po odprodeji STL plynovodního
potrubí z vlastnictví naší obce SmP a.s.
koncem roku 2005 zbyl úkol všem
obcím Sdružení obcí Hornolidečska a
Sdružení obcí Vsacka, které společně
toto plynárenské zařízení odprodaly,
zřídit smluvně věcná břemena chránící
toto plynové potrubí na pozemcích
dotčených touto výstavbou s vlastníky
těchto pozemků. 

Protože tento úkol je pod-
míněn jak termínově, tak určitým penal-
izačním opatřením za nesplnění tohoto
úkolu, je nutné tuto záležitost vyřídit
nejlépe ještě v roce 2007.
3/ Již několik let postupně budujeme
nové střechy na naší základní škole, k-
teré nahrazují naprosto nevyhovující
ploché střechy, jejichž konstrukce je
navíc již na pokraji životnosti, stejně tak
jako již naprosto nevyhovující sociální
zařízení v pavilonech učeben. 

Zde musíme urgovat tento

nevyhovující stav u našich regionálních
poslanců PS PČR tak, aby požadavek na
finanční krytí těchto nákladů pokryl stát
dotacemi. Naší snahou bude, abychom
do školy, která je spádovou školou pro
další 4 okolní obce, nevkládali finanční
prostředky na opravy pouze z naší obec-
ní pokladny.

B. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Co se týká nových investic bylo v ZO
dohodnuto, že je nutné připravit něko-
lik projektů až do stadia jejich plat-
ného stavebního povolení tak, abychom
měli v zásobě dostatek podkladů pro
získávání dotací ať už z krajského
úřadu, státního rozpočtu či z EU.
Zahájíme proto práce na přípravě těchto
projektů :
1. Výstavba víceúčelového hřiště
poblíž fotbalového hřiště

Jeho víceúčelovost bude za-
měřena, mimo užívání veřejností, na s-
plnění požadavků kladených na
tréninkové fotbalové hřiště pro místní
TJ Sokol a dále pro tzv.požární sport, k-
terý budou využívat zase naši hasiči. 

Předpokládáme, že zpevněnou
plochu kolem tohoto tréninkového fot-
balového hřiště, které bude sloužit pro
provoz požárního sportu, by bylo
možné využívat také jako dětské do-
pravní hřiště či plochu pro jízdu na
kolečkových bruslích pro veřejnost a-
pod. 

Pro tento záměr je však v tom-
to okamžiku omezujícím faktorem
skutečnost, že pozemky, na kterých by
mělo toto hřiště vzniknout, nejsou ve
vlastnictví obce a musí se od vlastníků
vykoupit.
2. Modernizace stávajícího an-
tukového hřiště za ZŠ

Naprosto nevyhovující
povrchy původních hřišť za základní
školou nahradit novým povrchem u-
možňujícím žákům ZŠ, ale i veřejnosti,
provozování bezpečného sportu. 

Protože jde o pozemky obecní,
bude zde záležet pouze na tom, zda a v
jakém rozsahu se podaří zajistit dotační
finanční prostředky na realizaci tohoto
záměru a také na tom, zda se celá mod-
ernizace tohoto areálu provede na etapy
a nebo najednou.
3. Výstavba dešťové kanalizace 

Ve stavebním obvodě Na
Podevsí II.etapa a v novém stavebním
obvodě Suláčov. 

Zde je nutné připravit projekt,
stavební povolení a finanční prostředky
na realizaci  těchto staveb ve spolupráci
s projektanty, kteří budou zpracovávat
prováděcí projektovou dokumentaci na
splaškovou kanalizaci do těchto staveb-
ních obvodů v rámci realizace projektu
Čistá řeka Bečva  II. 

Důvodem této přípravy je
záměr : při realizaci splaškové kanal-
izace v těchto stavebních obvodech dát
zrovna do jednoho výkopu také kanal-
izaci dešťovou a ušetřit tak následně ne-
malé finanční prostředky.
4. Stavební úpravy místního hřbitova

Součástí těchto stavebních
úprav by měla být výstavba zpevněných
ploch (odstavná plocha ze zatravňo-
vacích tvárnic po levé straně před vjez-
dem na hřbitov a chodník podle spod-
ního plotu) a opěrných zídek na tzv.
novém hřbitově. 

Velmi svažitá spodní zadní
část tohoto hřbitova tak bude upravena
pro výstavbu uložišť uren ukládaných
do betonové obruby tvaru malého hrobu
o rozměru 100 x 120 cm, na kterém si
pak může vlastník obruby nechat
provést následně také kamenosochařské
práce s umístěním pomníku.
5. Nové zdravotní středisko

Nevyhovující technický stav
stávajícího obvodního zdravotního
střediska - jeho řešení - je již zpracov-
áno ve studii z roku 2005 a to ve vari-
antním řešení v objektu tzv.staré pošty.

V první, levnější, variantě jsou
všechny ordinace situovány do přízemí
objektu.

Ve druhé, dražší, variantě je
celé přízemí využito pro zřízení obvod-
ního zdravotního střediska ve velkory-
sejším pojetí s tím, že jedna z ordinací s
potřebným zázemím je tak umístěna i
do podkroví.

V obou variantních řešeních se
pak počítá s tím, že do vzniklého pod-
kroví se dají vestavět, podle toho, která
varianta se bude realizovat, 1 nebo 2
třípokojové byty ovšem s podmínkou,
že na jejich výstavbu se podaří zajistit
partnera projektu, který by byl, nebo
byli ochotni se na výstavbě tohoto bytu
spolupodílet a následně si jej i odkoupit. 

Která z variant bude realizová-
na záleží na přípravě finančního plánu,
do kterého mohou být zahrnuti nejen
naši  lékaři, ale také případní budoucí
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C. ÚDRŽBA A OPRAVY :
Místní komunikace

Opravy místních komunikací s
patřičným odvodněním budou reali-
zovány u těch cest, které se nachází mi-
mo předpokládané stavební aktivity
související s výstavbou splaškové
kanalizace v obci. Jedná se o místní ko-
munikace v úsecích:
a) Nad kulturním domem 

Od Tomaníků čp.161  a
Marečků čp.226  až po výjezd na hori-
zont svahu za tímto KD - provedení
těchto stavebních úprav na této zatím
nezpevněné komunikaci je vyvoláno již
několikerým zaplavením  sklepů v KD
ze svahu nad KD po přívalových deštích
b) Ve Veřečném : 

V úseku od Vážanů až po
Kocurky, zde je nutné dořešit také ma-
jetkoprávní vztahy, protože je zde již
místní komunikace v určitých místech
vyježděna do soukromých pozemků a
dále až k Zrníkom

V úseku od křižovatky s horsk-
ou vpustí nad chalupou čp.127 u Hůšťů
až po Poláchovy čp.284

V úseku od křižovatky pod
Žůrkama až po napojení na státní cestu
směr Zděchov

V úseku od Baletků až po
požární nádrž je nutné do stávající
zpevněné komunikace osadit ocelové
svodnice, pomocí kterých bude odvede-
na dešťová voda z povrchu komu-
nikace, která zvyšuje erozi povrchu této
MK

Ve spolupráci s LČR s.p.
vyřešit příjezd od točny na tzv.Liščáku
na Parhůn k již trvale obydleným
chalupám čp.196, a čp.152 , kde v min-
ulosti při požáru kůlny p.Srby prokaza-
telně nedojela požární technika 
c) K Babicom

Také na této příjezdové komu-
nikaci k obydlenému RD čp.167  je
potřebné postupně provést odvedení
povrchových dešťových vod ocelovými
svodnicemi a alespoň v nejhorších
úsecích této dlouhé komunikace provést
jejich úpravu a zpevnění

D: BUDOVY 
Zastupitelstvo obce se dohodlo

pouze na provádění běžné údržby na
stávajících objektech ve vlastnictví
obce, kterými je budova OÚ, KD, DS,
MŠ, ZŠ, byty a areál TK u fotbalového

hřiště. 
Větší rozsah této údržby bude

moci býti realizován pouze v případě,
že se podaří zajistit některé z dotací na
jejich realizaci. 

Větším rozsahem údržby se
rozumí výměna oken, dveří, zateplení
fasády, nové krytiny, přístavby, nástav-
by apod.
Kulturní dům

Poté, co byly modernizovány
WC u restaurace a WC pro sál, musí se
zde provést výměna radiátorů ústřed-
ního topení v restauraci v KD, položit
nové podlahoviny v restauraci a v míst-
nosti vedle jeviště, dokončit provedení
nové izolace a dlažeb na terase a
balkonu včetně vstupního schodiště do
KD.
Dům služeb

Osvědčí-li se instalace vy-
hřívání rýn na kulturním domě zho-
tovená v letošním roce, od které se
očekává odstranění vzniku velkých
rampouchů, prostřednictvím kterých
pak následně zatéká do střechy a do stěn
objektu, dojde k osazení nových klem-
pířských konstrukcí na domě služeb s
následnou instalací tohoto jejich el.vy-
hřívání.
Základní škola

Mimo plánované dokončení
nového zastřešení zbylých pavilonů ZŠ
a modernizace sociálních zařízení v
učebnových pavilonech je nutné
připravit projekty na kompletní výměnu
všech oken, prosklených stěn a vstup-
ních dveří, včetně zateplení fasády a to
z úsporných důvodů s cílem snížit
provozní náklady hrazené spádovými
obcemi v přepočtu na jednoho žáka z
dané obce při zvyšujících se cenách en-
ergií. 
Mateřská škola

Mimo běžnou údržbu se zde
nemusí v současné době investovat žád-
né vyšší finanční prostředky.
Obecní byty

Také obecní byty v současné
době nevyžadují nákladnější opravu mi-
mo plánovitou běžnou údržbu až na ne-
jstarší byt z nich, byt školníka v ZŠ z
r.1974, který má na pokraji životnosti
jednotlivé zařizovací  předměty.
Areál tanečního kola

Zde je nutné provést dispoz-
iční úpravy sociálního zařízení a
kuchyňky na šatnách s cílem zvýšit ka-

pacitu toalet hlavně ženských záchodů. 
Dále se zde plánuje osazení 1

ks mobilní buňky sloužící jako sklad
zboží pro pořádání akcí s možností
prodeje nápojů. Druhou mobilní buňku
plánujeme osadit poblíž fotbalového
hřiště. Tato bude sloužit k úschově
brankových sítí, hadic a trysek pro za-
vlažování hřiště apod. 

Postupně bude nutné vyměnit
zde trvale osazené lavice a stoly, které j-
sou již na pokraji životnosti a také
rozšířit jejich počet a zvýšit tak kapaci-
tu tohoto areálu.

Také je zde nutné vyčistit s-
tudnu, ze které se zavlažuje hřiště a
pokud toto vyčištění nepomůže k
dostatečnému zásobování vodou pro to-
to zavlažování hřiště, bude se muset re-
alizovat projekt zavlažování hřiště z
řeky Senice.
Budova OÚ

Tento objekt rovněž v součas-
né době nevyžaduje, mimo provádění
průběžné údržby, žádných větších in-
vestic.

Protože budova OÚ je rovněž
požární zbrojnicí, je nutné shánět fi-
nanční prostředky na zajištění kvalit-
ního zázemí pro požární techniku a ob-
služný personál. 

Nedávné kalamitní situace z
průtrže mračen a povodní či d-
louhodobé výpadky elektrické energie
zaviněné potrhaným vedením od
velkého množství napadaného sněhu
nás nutí přemýšlet nad zajištěním
akceschopnosti požární techniky a
našich hasičů i v situacích, kdy nejde
elektrický proud. Bude nutné zajistit in-
stalaci nouzového zdroje v tomto objek-
tu, který bude schopen, v případě d-
louhodobého výpadku el.proudu
zprovoznit telefonní ústřednu včetně
dobití mobilních telefonů, zabezpečit
chod počítačů, osvětlení požární zbro-
jnice a obecního úřadu jako objektu od-
kud se organizují záchranné a pomocné
práce. 

Pro pomoc při čerpání
zatopených sklepů i v případě, že opět
nejde v objektu nebo obci el.proud, je
nutné dovybavit požární zbrojnici
přenosnými benzínovými centrálami na
výrobu tohoto el.proudu.

Programové prohlášení obecního zastupitelstva do roku 2010
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E: SLUŽBY
Veřejné osvětlení

V průběhu tohoto volebního
období chceme provést nové nátěry s-
loupů VO, které jsou již ve velkém
rozsahu napadeny korozí a kterým byly
v letošním roce provedeny ochranné
nátěry v paticích těchto sloupů, včetně
jejich nového utěsnění. 

Instalaci VO plánujeme do
místní části " U Martinků tzv. Na
kopečku"
Místní rozhlas

Budeme dále postupně nahra-
zovat staré nefunkční či méně výkonné
tlampače novou technologií tzv.bezdrá-
tového vysílání s tím, že bude-li to tech-
nicky možné tak do odlehlých lokalit
obce, jako je Veřečné, Na kopečku u
Martínků, u Hamárů, Šváchů a Kršáků
apod. nainstalujeme malé vysílače míst-
ního rozhlasu přímo do domácností,
bude-li to technicky možné.
Pohřebnictví

Kromě plánované úpravy části
hřbitova pro uchovávání uren zde
budeme dále poskytovat službu výroby
betonových obrub, údržbu zeleně na
hřbitově, likvidací odpadků a zajištění
odběru vody přičemž neuvažujeme o
zvýšení poplatku za tyto služby, který
zde byl zaveden. Výkop hrobů bude za-
jišťován smluvně buďto našimi občany
a nebo u firem pro tyto účely zave-
dených.
Domovní odpad

Likvidovat pevný domovní a
živnostenský odpad  budeme nadále
vývozem popelnic od jednotlivých
domů stejně tak jako recyklovaný
odpad v barevných pytlích. 

Likvidaci nebezpečného
odpadu budeme i nadále řešit 2x ročně
pomocí mobilní techniky tak jak jsme
na to již zvyklí. Zaměříme se však na k-
valitu provádění svozů odpadů, kde
zvláště v poslední době dochází k
nepravidelnostem ze strany Jogy
Luhačovice.

V souvislosti se zlepšením k-
vality těchto služeb proto budeme v
průběhu roku 2007, spolu s členskými
obcemi Sdružení obcí Hornolidečska,
iniciovat výběrové řízení na nového do-
davatele těchto služeb pro celý region
Hornolidečska, který by zahájil práce
od 1.1.2008. 

Výběrem nového dodavatele

těchto služeb sledujeme nejen zvýšení
kvality poskytovaných služeb, ale také
snahu o udržení nově stanovené výše
poplatku za likvidaci PDO co nejdelší
dobu. 

Při sestavování rozpočtu obce
na rok 2007 chceme uvést do života ak-
tualizovanou obecně závaznou vyh-
lášku o poplatcích za PDO, kdy do je-
jího nového znění zapracujeme  úlevu
rodičům, kteří mají více jak 3 děti a dále
snížíme poplatek těm občanům, kteří
bydlí mimo svozovou trasu sběrného
vozu.
Práce komisí OÚ

Pro nadcházející volební ob-
dobí sestavilo ZO, mimo ze zákona o
obcích povinných : kontrolního a fi-
nančního výboru, také pracovní komise,
které se budou snažit po celé volební
období vytvářet našim spoluobčanům
tyto služby:
Sociální komise: (Sbor pro občanské
záležitosti )

Ke stávajícím úkolům, které
tato komise při OÚ už i v minulosti
plnila přibude pro tuto komisi tzv. vítání
našich nových občánků do života obce 
Kulturní komise :

Stejně jako minulá volební ob-
dobí bude zajišťovat organizaci a
průběh již zažitých kulturních akcí v
obci, které doplňují činnost složek v ob-
ci
Sportovní komise

Tuto novou komisi ustanovilo
nové ZO proto, že chceme v tomto v-
olebním období ve větší míře organizo-
vat volnočasové aktivity občanů naší
obce a to nabídkou sportovních, turi-
stických a soutěžních akcí pro děti i
dospělé.
F: PODPORA 
PODNIKATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ

Zastupitelstvo obce bude v
průběhu volebního období podporovat
jakékoliv podnikatelské aktivity v obci
směřující ke vzniku nových pracovních
míst.
G: SPOLUPRÁCE 
S REGIONY

Budeme podporovat regionální
projekty organizované nejen Sdružením
obcí Hornolidečska a Mikroregionem
Vsetínska, které se většinou týkají pod-
pory rozvoje turistiky v naší oblasti, ale

také přípravou a realizací projektů s-
měřujících k ochraně životního
prostředí.
H: SPOLUPRÁCE S
OBČANSKÝMI 
SDRUŽENÍMI V OBCI 
A SE ŠKOLAMI :

Budeme aktivně podporovat
rozvoj spolkového života našich
občanů, zvláště pak, bude-li tento
spolkový život vytvářet prostor pro prá-
ci s dětmi a mládeží. 

Stejně tak rádi podpoříme
jakékoliv aktivity vedení základní i
mateřské školy v naší obci, které by
zpestřily život našich dětí po vyučování.

I: ZÁVĚR
Finanční možnosti obce jsou

velmi omezené a proto bude nutné c-
itlivě zvažovat efektivitu vynaklá-
daných prostředků do jednotlivých pro-
jektů. Výše uvedený program je však
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Přijďte na
zastupitelstvo
Starosta svolal na čtvrtek
14.12.2006 v 19,00 hod do 

zasedací místnosti kulturního
domu veřejné zasedání 

zastupitelstva obce. Program: 
1/ Úvod
2/ Jmenování zapisovatele
jednání a ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení ZO
z 16.11.2006
4/ Zpráva o činnosti OÚ za
uplynulé období
5/ Projednání žádostí
doručených ZO k projednání
6/ Projednání rozpočtového
provizoria obce na rok 2007
do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2007
7/ Projednání návrhu změny
OZV o poplatku za odpad a
systém odp. hospodářství
8/ Jmenování inventarizačních
komisí pro inventarizaci obec-
ního majetku k 31.12.2006
9/ Diskuse
10/ Návrh na usnesení
11/ Závěr
Všichni občané jsou na toto
zasedání srdečně zváni!     OÚ
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ZO projedná na svém zasedání
dne 14.12.2006  aktualizaci OZV o
poplatku za likvidaci odpadů v naší ob-
ci, jehož výše bude muset být od
1.1.2006 zvýšena z 300 Kč/obyvatele
na 350 Kč/ obyvatele. 

Nejde o ojedinělou cenu, již v
tomto roce platili stejný poplatek za
likvidaci odpadů občané např. v obci
Horní Lideč či Hovězí. 

Zvýšení poplatku je vynuceno
zvyšujícími se náklady na likvidaci
odpadů, které již nestačí kompenzovat
výše poplatku stanovená ZO v roce
2004 na 300 Kč, jak je níže uvedeno (
čl.3 odst.2 OZV). 

Mezi nejvýznamnější změny
dle této nové OZV patří, že čtvrté a další
dítě v rodině je od poplatku os-
vobozeno. Spoluobčané, kteří bydlí mi-
mo svozovou trasu  sběrného vozu bu-
dou platit místo 350 Kč/osobu  pouze
250 Kč/osobu. 

Zavádí se zde také osvobození
od poplatku za odpad pro občany, kteří
zde mají trvalé bydliště a vlastní ještě
druhý rodinný dům či chalupu, kde
nikdo nebydlí apod.

Návrh obecně závazné vyhlášky č.
4/2006 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů u-
vádíme v plném rozsahu.   

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Obec Valašská Polanka  touto obecně
závaznou vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen "poplatek").

Čl. 2 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník ohlásí správci poplatku
vznik nebo zánik poplatkové povinnosti
do 30 dnů ode dnů, kdy tato skutečnost
nastala.
2) V rámci ohlašovací povinnosti
poplatník uvede své jméno, příjmení,
rok narození a trvalý pobyt. Poplatník,
který je vlastníkem stavby na území
obce, která slouží nebo je určena  k in-
dividuální rekreaci, v níž není k trvalé-
mu pobytu hlášena žádná fyzická osoba,
uvede rovněž číslo popisné nebo evi-
denční této stavby; pokud stavba není

takto označena, uvede parcelní číslo
pozemku, na němž je stavba umístěna.
Čl. 3 Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí  350,- Kč a tvoří
ji:
a) Částka  100,- za poplatníka a
kalendářní rok
b) Částka  250,- Kč  stanovená na zák-
ladě skutečných nákladů obce před-
chozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
2)  Skutečné náklady na svoz
netříděného odpadu v roce 2006  činily:
459.962,- Kč : 1347 obyvatel =     341
Kč.
3) Poplatek je stanoven roční sazbou a
činí u poplatníka s trvalým pobytem ve
Val. Polance
a) u kterého je svoz  odpadu zajišťován
sběrnými vozy 350,- Kč
b) u kterého není možné svoz odpadu
zajišťovat sběrnými vozy 250,- Kč
4)   Poplatek je stanoven roční sazbou  a
činí u poplatníka, který má ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální
rekreaci 350,- Kč
a) u kterého není možné svoz odpadu
zajišťovat sběrnými vozy 150,- Kč
5) V případě změny místa trvalého
pobytu nebo změny vlastnictví stavby,
která je určena nebo slouží k individuál-
ní rekreaci v průběhu kalendářního
roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu ve vlastnictví stavby v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4 Splatnost poplatku
Poplatek pro kalendářní rok je splatný
jednorázově nejpozději do 31. března
příslušného kalendářního roku.

Čl. 5 Osvobození a úlevy
1)  Od poplatku se osvobozují:     
a) Osoby umístěné v domovech a pen-
zionech pro důchodce, léčebnách d-
louhodobě nemocných a zařízeních,
poskytujících sociální služby s
celoročním pobytem.
b) Osoby umístěné ve vyšetřovací
vazbě a výkonu trestu.
c) Osoby zdržující se dlouhodobě v
zahraničí.
d) Čtvrté a každé další dítě v rodině, ne-

dovrší-li tyto děti v daném kalendářním
roce 18 let.
e) Fyzické osoby přihlášené k trvalému
pobytu v sídle ohlašovny Obecního
úřadu Valašská Polanka, které nepobý-
vají na území obce Valašská  Polanka.
f) Fyzické osoby nezvěstné s trvalým
pobytem v obci Valašská Polanka.
g) Fyzické osoby s trvalým pobytem v
obci Valašská Polanka, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není h-
lášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba
2) Způsob oznámení na osvobození od
poplatku
a) Vznik nároku na osvobození od
poplatku  ve smyslu odst. 1 tohoto
článku je poplatník povinen správci
poplatku oznámit písemně nebo ústně
ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost zakládající nárok na os-
vobození.
b) Oznámení musí podat poplatník nebo
jeho zákonný zástupce. K oznámení je
třeba přiložit doklad, věrohodně
prokazující splnění požadovaných pod-
mínek, případně čestné prohlášení.
c) Jestliže pominou důvody, pro které
byl poplatník od poplatku osvobozen, je
poplatník povinen  tuto skutečnost
ohlásit do 30 dnů Obecnímu úřadu
Valašská Polanka a uhradit poplatek od
doby, kdy důvody pro osvobození
pominuly.
d) Úleva bude poskytnuta za podmínky,
že poplatník nemá u správce daně evi-
dován nedoplatek na místním poplatku
za provoz systému shromažďování, s-
běru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů za
předchozí období.

Čl. 6 Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně zá-
vazná vyhláška obce Valašská Polanka
č. 25  o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů na území obce
Valašská Polanka .

Čl. 7 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce n-
abývá účinnosti dnem  1.1.2007.

Návrh závazné vyhlášky o poplatcích za likvidaci odpadu 
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Jak zjistíme sami, že dochází k u-
nikání zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno,
čichem, případně sluchem. Pokud je
únik menší a nejsme si jisti, zda a kde k
němu dochází, potíráme podezřelá mís-
ta mýdlovou vodou, netěsnost se projeví
tvorbou bublinek v místě úniku. K vyh-
ledávání místa úniku nesmíme nikdy
použít otevřený oheň!
Co dělat, když zemní plyn uniká?
Zavolat na linku 1239 Pohotovostní s-
lužby Severomoravské plynárenské,
a.s., a dále provést tato bezpečnostní
opatření: Uzavřít hlavní uzávěr plynu,

příp. uhasit všechny plameny v objek-
tu!, zajistit co nejsilnější odvětrání pros-
toru!,  nepoužívat otevřený oheň, nek-
ouřit, vypnout hlavní přívod elektřiny
do objektu, nemanipulovat s elektrický-
mi spotřebiči, nevytahovat je ze
zástrček, nepoužívat spotřebiče s bateri-
ovým napájením (zvonky, mobilní tele-
fony), varovat ostatní obyvatele a
urychleně opustit budovu.
Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské
plynárenské, a.s. ... 1239
Hasiči 150, Záchranná služba - 155,
Policie - 158.

Sváteční vzpomínání na naše dávnu zesnulé předky 

Janošík Weekamp
přijme pracovníky

Nabízí práci v mladém kolektivu,
silné zázemí, možnost osobního i
profesního růstu, nadpůrměrné
finanční ohodnocení. 
Pro výrobní závod hledá lidi
pro obory: Obsluha CNC strojů
a dřevoobráběcích strojů, sto-
laře, lakýrníky, obsluha
vysokozdvižného vozíku V pří-
padě zájmu volejte 737 221 546

Přichází čas, v němž více než
kdy jindy vzpomínáme na své zemřelé
předky. Většinou víme, kde jsou po-
hřbeni naši dědečci a babičky, ale
hlouběji se již mnohé z rodinných
pamětí vytrácí.

Do roku 1779, kdy byl v
Polance postaven kostel, patřila obec k
farnosti Vizovice a zemřelí byli
pochováváni v Pozděchově v blízkosti
kostela. Svědčí o tom například zápis ze
dne 2. února 1674, kdy zemřel Matěj,
syn Mikuláše Filgasa z Polanky a byl na
druhý den po křtu pohřben v Pozdě-
chově při Chrámu Páně. 

V 17. a počátkem 18. století se
v matrikách setkáváme se zápisy, kdy
byli evangelíci pohřbíváni ven ze
hřbitova, mimo posvěcenou půdu, jako
tomu bylo třeba v případě Jana Paška,
pastýře z Prlova, luterána, narozeného
kolem roku 1630, nebo nekatolíka

Matěje Skandery z Polanky. V roce
1716 zemřela Anna, žena Jana Polčáka
z Prlova, nekatolička, a příbuzní tento
problém vyřešili po svém - pochovali ji
doma v Prlově na poli.   

Pozoruhodný zápis se do-
choval o pohřbu Martina Ivánka z
Polanky, který se narodil kolem roku
1625. Když v roce 1695 zemřel, třebaže
byl katolík, pochovali jej mimo hřbitov,
neboť, jak poznamenal pan farář: "měl
ženu v Turecku a žil neřádně". 

Tehdejší církevní ani světské
právo nepamatovalo na takové případy,
protože člověk, kterému Turci unesli
ženu a jenž o jejím dalším osudu nic
nevěděl, zůstával stále ženatý. Tito
muži, a bylo jich podle záznamů více,
chodili pak na Slovensko, kde je oddá-
vali evangeličtí duchovní, nebo žili s ji-
nou ženou bez sňatku. Děti Martina
Ivánka a Margarety byly sice pokřtěny

ve vizovickém kostele, avšak ani to
nepomohlo. Pro naše předky byla smrt
přirozenou součástí životí reality, pro-
tože se s ní neustále zblízka setkávali, i
když je nepochybně zasahovala stejně,
jako dnes nás. 

Jak asi bylo rodičům, kterým
se rodilo a umíralo jedno dítě za
druhým, jak jim mohlo být, když viděli
odcházet ze světa již dospělé děti a dí-
vali se na své vnuky - sirotky? 

Krásný odkaz zanechala ve
svém testamentu Rozina Muchová,
rozená Šafaříková z Polanky č. 104, k-
terá zemřela 16. dubna 1842, v 58
letech. Adresovala jej sice své rodině,
ale myslím, že může oslovit pro nás
všechny:
"Posledně vás napomínám a žádám,
abyste se tak, jak za mého živobytí, i po
mé smrti milovali, sobě pomáhali a je-
den druhého neopúštěli."

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu až osmi stran, distribuce zdarma
do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Nadat Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Josef Daněk. S případ-
nými články či materiály, které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ nebo na Jana Filgase ml., bytem Valašská
Polanka 383. Na přípravě tohoto čísla se podíleli: Josef Daněk,   Jan Filgas ml. Další číslo vyjde v březnu 2007. 

Pozor na hrozbu úniku plynu

Základní umělecká škola letos
zahájila provoz pobočky v Polance.
Hudební obor navštěvuje celkem 45
žáků, do výtvarného oboru, který
vyučuje paní učitelka Irena Mořkovská,
dochází 10 žáků. 

Největší zájem projevují žáci o
hru na klávesové nástroje, osmnáct žáků
vyučují paní učitelky Michaela Kůde-
lová a Miloslava Zádrapová. Značný zá-
jem je také o zobcovou flétnu - 14 žáků
vyučuje Zdeňka Machačová, která

zároveň připravuje malé žáčky v PHV a
hudební nauku. Své žáky si našel i
klavír - tři žáky učí paní Zádrapová, pět
dětí se učí u paní Machačové hrát na k-
larinet a jeden na saxofon.

Věříme, že pobočka bude i
nadále plnit svoji úlohu, a že naši žáci
připraví řadu koncertů a vystoupení. O
dalším dění v naší pobočce Vás budeme
informovat, držte nám palce, ať se práce
daří.                     Zdeňka Machačová

Nabídka
Sooukromá firma nabízí
k prodeji ekologický přípravek
TREPSAN.
Přípravek štěpí tuky v odpad-
ních systémech, odstraňuje
nánosy z potrubí, omezuje tvor-
bu zápachu, rozkládá fekálie v
septicích a jímkách.
Cena za 1 litr: 390 korun.
Telefon: 603 26 47 92

Pobočka umělecké školy se čile rozvíjí
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