
Popisovat  klidnou a příjemnou 
předvánoční atmosféru vytvořenou 
na Živém Betlému v sobotu 23.12. 
loňského roku je asi zbytečné. Tyto 
chvíle je třeba si prožít osobně a mys-
lím si, že škodu měl každý, kdo se této 
události nemohl nebo nechtěl zúčastnit. 
Přesto anebo právě proto bych se k ní 
chtěl jen krátce vrátit a to s upřímným 
poděkováním všem, kdo se na ní podíle-
li, protože si myslím, že si to zaslouží .
První poděkování patří Blance 
Srbové  a Ireně Filgasové za scénář, 
režii a produkci,  Frantovi  a Frantovi  
Šeligovým za postavení stáje a  všem, 
kdo se podíleli na její dekoraci,  "svaté 
rodině" Filgasové z Lužné, muzikantům 
Pavla Martinky, lektorovi Milošovi  
Kozubíkovi, zpěvákům  Marušky 
Lukášové, "flétnovým andělíčkům" 
Zdenky Machačové, pastýřům i je-
jich psovi, chase přinášející dary, třem 
králům - Danovi, Petrovi a Pavlovi,  
panu Šujakovi  a jeho  pasoucímu se 
stádu,  panu Duškovi za zapůjčení 
smrčků, Tondovi Baranovi za ukázku 

starého bače, občerstvovacímu týmu 
Lidky Grycmanové za dobrý čaj a 
děkuji také všem - promiňte prosím 
vy , které jsem nejmenoval osobně -  
ostatním účinkujícím a pomocníkům. 
Druhé poděkování patří všem, kteří jste 
se na představení přišli podívat a po-
mohli vytvořit onu krásnou betlémskou  
atmosféru.

Třetí poděkování  je všem, kdo přispěli 
jakoukoliv finanční částkou do do-
brovolné sbírky. Na konto Fakultní 
Nemocnice  v Praze - Motole, oddělení 
dětské onkologie bylo odesláno vašich    
10.550,- Kč.
Těším se na setkání u letošního Živého 
Betlému.    
	 Jan Kozubík, místostarosta
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Zpravodaj

Vydařený Živý Betlém okrášlil vánoční náladu nadmíru příjemně

 Jistě jste se už dočetli o tom, 
že v obci Leskovec vykoupila fir-
ma Kemmerich Group  pozemky od 
vlastníků pro potřebu výstavby nového 
výrobního závodu, který bude dodávat 
komponenty pro automobilový průmysl, 
zvláště pak pro nové automobilky na 
Slovensku a v Nošovicích. 
 Výrobním programem budou 
kovové výlisky v kombinaci s plastový-
mi lisovanými komponenty potřebnými 
při montáži celého automobilu ve výše 
uvedených automobilkách.
 V souvislosti s jednáními, 
která tato firma již vedla se zástupci 

všech členských obcí Mikroregionu 
Hornolidečska, bylo dohodnuto, že v 
případě, kdy bude velký zájem o práci v 
tomto podniku, bude upřednostňováno 
zaměstnávání občanů našeho regionu.
 Na základě informací, 
které starostům obcí Mikroregionu 
Hornolidečska sdělil zástupce této firmy 
při jednání v Prlově dne 6.12.2006, 
je reálný předpoklad, že firma zahájí 
v Leskovci  výrobu již v říjnu 2007 a 
postupně se bude rozšiřovat . 
	 V	 souvislosti	 s	 takto	 stano-
veným termínem zahájení provozu 
je proto již v předstihu možné, aby 

uchazeči o práci v této firmě si již nyní 
poslali své žádosti o zaměstnání. O 
práci si zde mohou požádat pracovníci s 
různými profesemi, jelikož bude nutné 
zajistit chod celé firmy a to počínaje 
vrátným, přes vyučené obráběče kovů, 
středoškoláky a vysokoškoláky (ne-
jen se strojním vzděláním) a konče 
uklízečkou. Poměr mužské a ženské 
práce je zde předpokládán na 50 :50.
Své žádosti o zaměstnání posílejte spolu 
se svým životopisem na adresu :
Rostislav Hanák
Luh 1798, 755 01 Vsetín 
e-mail : rostislav.hanak@seznam.cz

Německá firma chce továrnu u Leskovce, zaměstná desítky lidí
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 V sobotu 30.12.2006 se konal	
 Vánoční turnaj ve stolním tenisu. 
Přestože se jednalo o novou soutěž, 
počet přihlášených účastníků nás mile 
překvapil a doufáme, že se z tohoto tur-
naje stane tradiční vyplnění lenošivých 
dnů mezi svátky. 
 Turnaj byl vypsán pro 2 kate-
gorie a hrálo se na sedmi stolech. 1. 
kategorie mládež  do 15ti let - 9 hráčů, 
2. kategorie nad 15 let - 26 hráčů.
Výsledky turnaje: 
1. kategorie: 1. Martin Zbranek, 2. 
Josef Daněk, 3. Michal Mikuš, 4. Karel 
Hořelka.
2. kategorie: 1. Jindřich Šafařík, 2. 
Jan Filgas, 3. Marek Šťastný, 4. Zbyněk 
Hájek.
 Celý turnaj probíhal ve spor-
tovním a uvolněném předsilvestrovském 
duchu a finálové boje hovořily o do-
brých kvalitách hráčů. 
 Tuto akci jsme mohli 
uskutečnit především díky těm, kteří 
nám půjčili stoly (místní fara, OÚ Prlov,  
A. Novosad, ZŠ Val. Polanka)  a také 
těm, kteří věnovali ceny pro vítěze 
- Pneuservis Martinka, Autoservis 

Kurtin, Paradon s.r.o., OÚ Val. Polanka, 
Cykloservis Machač.
 Druhá akce sportovní komise 
byla určena těm, kteří sice nelámou 
sportovní rekordy, ale  mají rádi pobyt 
v přírodě a  neradi chodí sami.  
Silvestrovského  výšlapu  na vysílač se 
nás zúčastnilo asi 40 a tři  psí kamarádi, 
kteří nás v lese ostražitě hlídali.  

 V partě vládla výborná nála-
da, což stvrzuje vrcholová fotografie. 
Všichni zúčastnění byli spokojeni a 
doufáme, že se sejdeme častěji než 1x 
ročně - snad 1x měsíčně? 
Máte-li zájem o turistiku, další výšlap 
se koná 27.1.2007, bližší informace 
budou na plakátech. 
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Nově ustanovená sportovní komise uspořádala dvě akce 

Tříkrálová sbírka
	 Ani letos se začátek roku 
neobešel bez tradiční Tříkrálové 
sbírky. Tři tříkrálové skupiny nejprve 
navštívily bohoslužby v místním ko-
stele a poté prošly podstatnou část 
vesnice, aby křídou označily veřeje 
vašich domovů a poté převzaly váš 
dobrovolný finanční dar. 
 Někteří občané také využili 
možnosti odevzdat svůj příspěvek do 
zapečetěných pokladniček  v pondělí 
přímo na obecním úřadě.
 V úterý 9.1.2007 pak byly 
pokladničky za přítomnosti zástupců 
Charity Vsetín otevřeny a finanční 
prostředky spočítány.  
 Při letošní Tříkrálové sbírce 
jsme ve Valašské Polance nasbírali  
32.655,- Kč, což je suma víc než 
krásná. Děkujeme všem , kdo jste ja-
kýmkoliv darem přispěli.

         Obyvatelům Domova důchodců 
v Podlesí zpříjemnila poslední dny 
loňského roku "Mladá Polančanka" 	
( Blažek, Hyžák a  Kozubíci). V pátek 29. 
prosince jim zahráli na jejich tradičním 
Silvestrovském  bále. 
 Už samotné setkání s 
prostředím tohoto zařízení pro sen-
iory  a různými těžkými onemocněními 
postižené lidi byl emotivní zážitek. O 
to silnější je pak vidět je, jak tančili a 
zpívali při písničkách, které jim ogaři 
z Polanky vyhrávali, popřípadě chvíli 

s nimi posedět a pobavit se, co je těší 
nebo trápí.          Překvapením pro 
všechny bez rozdílu bylo vystoupení 
našich "kankánových cérek", které si 
pro své známé - perfektně provedené 
-  produkci s některými ze staříčků a 
stařenek zatancovaly polku a valčík. 
        Za naši obec a jeho sociální komisi 
předala pozdravení v Domově žijícím   
občanům  Valašské Polanky Iva Žáková 
a domů od nich Vám všem přivezla  
jejich vzpomínky a pěkné pozdravení.           
Sociální komise  OÚ

Návštěva v Domově důchodců v Podlesí

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka 
Vychází čtvrtletně v rozsahu osmi stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. Tisk zajišťuje firma Garamond Vsetín. 
Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými 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 Kozubík, Vlastimil Juřica,   Jan Filgas ml. Další číslo vyjde v červnu 2007. 

VALAŠSKÉ  NÁRODNÍ DIVADLO V KAROLINCE  
zve na komedii DRAHOUŠKOVÉ, která se zabývá otázkou fungování rod-

iny v jednadvacátém století. Hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa, A. 
Svobodová, J. Kohout. Pátek 2.2.2007, začátek 19.30 hodin, vstupné 270 Kč     
Současně jste o den později v 19.00 hodin zváni na Ples Valašského národ-
ního divadla  s Pavem Zedníčkem. K poslechu a tanci hraje CADILLAC  a  

JASÉNKA. Vstupné 300 korun včetně večeře.
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        S účinností od 1.1.2007 došlo 
k některým změnám v zákoně o dani 
z nemovitostí, které se projeví již ve 
zdaňovacím období 2007. 
 Jde o změny, které byly provede-
ny zákonem č.545/2005 Sb., jímž se mění 
zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmu 
a některé související zákony. 
 Výraznější změnou je, že spolu-
vlastníci pozemku mají možnost ( nikoli 
povinnost ) podat daňové přiznání podle 
výše svého spoluvlastnického podílu. V 
tomto případě vzniká mimořádná daňová 
povinnost ve výši 50 Kč za přiznané 
spoluvlastnické podíly na pozemku v 

jednom daňovém přiznání. Další změnou 
je snížení počtu splátek při placení daně a 
zvýšení částky daně na 5.000,- Kč splatné 
najednou v termínu do 31.5. zdaňovacího 
období.
 K 1.1. platí i zákon č.112/2006 
Sb., jímž se mění některé zákony v sou-
vislosti s přijetím zákona o životním a 
existenčním minimu a zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. 
 Část osmá zákona změnila §9 
odst. 1 písmeno n) a písm. o) zákona o 
dani z nemovitostí. Jde o osvobození 
staveb ve vlastnictví sociálně potřebných 
osob od daně ze staveb.

Nepřehlédněte: Novinky v dani z nemovitostí

 Výsledky našeho snažení jste 
mohli vidět a slyšet na Vánočním kon-
certu. Vystupovaly zde všechny děti z 
hudebního oboru a všichni chtěli ukázat, 
co se naučili. Proto se koncert protáhl na 
dvě  hodiny. 
 Díky dobrému ozvučení, které 
nám zajistil OÚ a hlídal p. Juřica, byla v 	
sále uvolněná atmosféra a většina 
posluchačů si vyslechla i závěrečné 
Rolničky. Děti ze tříd p. učitelek 
Machačové, Kůdelové a Smítkové 
předvedly široký repertoár - hrály se 

lidové písně, koledy, klasika i současná 
populární moderní hudba. V sále probíha-
la také výstava prací dětí výtvarného 
oboru pod vedením p. uč. Mořkovské.
 A co nás čeká v nejbližších 
dnech  kromě pilného cvičení a učení?
 První naší akcí je Koncert de-
chových dřevěných nástrojů  23.1.2007 
v koncertním sále ZUŠ Vsetín a s 
některými dětmi se připravujeme na 
okresní kolo soutěže komorních souborů, 
které proběhne v únoru. 
Za děti a učitele Zdeňka Machačová

Jak se daří pobočce umělecké školy?

Krátká oznámení
Pojďte tančit
Všichni, kdo máte rádi folklór a zejmé-
na  lidové tance máte možnost vstoupit 
do řad  místního souboru Polančan. 
Bližší informace vám podá vedoucí 
souboru Karel Petrůj  na tel. čísle  605 
715 804.

Obec na internetu
Připomínáme,že každý, komu je dos-
tupné internetové připojení má možnost 
navštívit obecní www stránky (www.
valasskapolanka.cz) , kde se může 
seznámit s aktuálními informacemi z 
obecního úřadu, historie či života obce, 
nebo  nahlédnout do jiných  zajímavých 
a užitečných odkazů zde uvedených. 
Jedním z nich jsou i stránky Vlastě 
Juřicového, který zde vyvěsil mimo 
jiné svoje fotografie z některých obec-
ních  akcí ( Den dětí, Živý Betlém, 
Silvestrovský výšlap, beseda s důchodci  
a podobně ).

Ceny vodné a stočného
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. ozna-
mují změnu ceny vodného a stočného s 
účinností od 1. ledna 2007
Vodné (odběr pitné vody)    28,66        
Platí  pro Valašskou Polanku
Stočné (vypuštění odpadních vod 
do veř. Kanalizace )              
19,85
Vodné + stočné             
48,51
Další informace o službách společnosti 
VaK Vsetín  je možné získat  na  tel. 
číslech : 571 484 011 - spojovatelka,                 
571 484 041 - vodovody,  605 265 569 
- kanalizace. Ceny uvedeny s DPH.

Pozor! Změna úředních hodin na poštěZm na  hodin pro ve ejnost na pošt  Valašská Polanka  !!! 

Den Dopoledne Odpoledne 
Pond lí 08,00 – 12,00 hod 13,00 – 17,00 hod 
Úterý 08,00 – 12,00 hod 13,00 – 16,00 hod 
St eda 08,00 – 12,00 hod 13,00 – 17,00 hod 

tvrtek 08,00 – 12,00 hod 13,00 – 16,00 hod 
Pátek 08,00 – 12,00 hod 13,00 – 16,00 hod 

Plesová sezona 
sobota 20. ledna 2007    

Valašský bál
hrát bude Polančanka
***************************

pátek  2. února 2007       
Sportovní  Maškarní  bál          

hrát bude Quatro

***************************
sobota  17. února 2007   

Hasičský Fašankový  ples  
hrát bude Roverst

      V zimní době pro zvěř v mrazivé 
přírodě přichází období strádání. 
Nesmíme zapomínat na ochranu 
nejúčinnější , ale taky nejnáročnější - 
nenechat zvěř hladovět. To je pro mys-
livce nejpřednější povinnost.  Pravidelně 
doplňujeme do krmelců a korýtek seno, 
řepu, kukuřici, oves,žaludy či kaštany. 
Nesmíme zapomínat ani na sůl pro 
doplnění minerálních látek. 
       I když  v naší honitbě máme 
zajíců méně, než by mělo být, na jaře 
to u sadařů, kteří si stromky dostatečně 
neošetřili vypadá, jako by jich bylo 

aspoň sto. Nejen před zajíci, ale i před 
srnčí a jelení zvěří, jež si podobným 
způsobem zpestřuje svůj jídelníček 
musí majitelé mladé jehličnany chránit 
natíráním konců větví a terminálů  a u 
ovocných stromků i kůry nebo obalením 
samotných stromků. Tento okus nastává 
s blížícím se jarem
Jménem MS Valašská Polanka i svým 
přeji všem spoluobčanům šťastný  rok 
2007.
Myslivecký hospodář Ladislav Mucha 

Myslivci vykrmují zvěř, letos pomáhá počasí


