
Žijí spolu dlouhá léta

Tyto události nejsou zcela běžné a proto jsme rádi, že 
vám je můžeme oznámit. Před 60 lety  si své ANO řekli  

manželé Juřicovi (č.p. 298) a před 50-ti lety manželé 
Zelíkovi (č.p. 257).  Přejeme jim, aby spolu mohli ještě 
mnoho dalších let prožít ve zdraví, lásce a spokojenosti.

Čvrtletník pro občany Valašské Polanky

Vydává OÚ Valašská Polanka          Číslo 50 vyšlo ve úterý 4. března 2008

Jaké společenské akce se pro vás chystají v letošním roce

       Na  I. Českém plese v Irsku, který se za podpory 
velvyslanectví ČR v Irsku uskutečnil v únoru letošního roku,  
vyhrávala kapela Polančanka . Nevšední a zdařilá akce se 
uskutečnila v historickém městě Trim v hrabství Meath, 40 
km severozápadně od Dublinu.
 Po slavnostním zahájení a úvodní řeči našeho velvys-
lance  v Irsku Josefa Hlavsy se asi 300 Čechů, Moraváků ale 
i Slováků  žijící po celé této zemi  mohlo pobavit při muzice, 
pila se valašská slivovice, české pivo i  vynikající  víno z 
Jižní Moravy. Muzikanti Polančanky, pro tento ples sestavené 
ze stálých i příležitostných členů, byli potěšeni vždy plným 
tanečním parketem a to při lidových i popových skladbách. 
       Pro návštěvníky plesu, kteří přijeli zdaleka, byl 
připraven doprovodný program - mj. prohlídka historických 
staveb ve městě a jeho okolí či golf na místním hřišti.
 Celá akce byla připravována jako nezisková, část 
výtěžku bude odeslána na konto nadace dětské onkologie v 
Brně - KRTEK. 

Polančanka hrála v Irsku

 Jaké kulturní, společenské a také 
sportovní akce nás v letošním roce čekají 
jste si mohli přečíst už v prosincovém 
Zpravodaji.  Stejně tak je možné si na 
obecním úřadě zdarma vzít Kalendář  kul-
turních, sportovních a společenských akcí 
2008 v mikroregionech Hornolidečsko a 
Půchovská dolina.
 Letos bychom rádi v obci 
uspořádali také další akce. 
Jedná se především o: ukázka malování 
kraslic a pletení karabáčů (7.3.)

- pálení čarodejnic  ( duben)
- odpoledne pro maminky (neděle 11.5.)  
-  odpolední program pro maminky s 
vystoupením dětí  ze ZŠ , tanečníků z 
Polančanu cimbálové muziky a dechové 
muziky kapelníka Pavla Martinky.
- Polanský den pro děti i dospělé (sobota 
5.7. ) 
- odpolední program v rámci turnaje O 
pohár starosty. Připravuje se vystoupení 
dechovky, souboru Polančan, ukázka 
výcviku loveckých psů, ukázka hasičské 

techniky, ukázka výzbroje a vybavení 
policie ČR, vystoupení skupiny historick-
ého šermu Valmont ze Vsetína.
- ukázka pečení podlesníků paní Juřicové 
(Martinkové z kopečka)
-  hodová zabijačka na tanečním kole 
(18.10.) - obecní zabíjačka na tanečním 
kole s prodejem specialit
 Věřím, že se uvedené akce 
podaří úspěšně zorganizovat, a že budou 
(nejenom) obyvateli Polanky hojně navští
veny.                                 místostarosta

Pozvánka zastupitelstva
Starosta obce Val.Polanka svolal na čtvrtek 13.3.2008 v 
19,00 hod do zasedací místnosti OÚ jednání zastupitelstva 
obce. Všichni jste srdečně zváni! Program:
1/ Jmenování zapisovatele jednání a ověřovatelů zápisu
2/ Zpráva o výsledku hospodaření obce a o inventarizaci 
majetku obce k 31.12.2007
3/ Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2008
4/ Různé, včetně diskuse, 5/ Usnesení, 6/ Závěr

Zpravodaj
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 Čtyři tříkrálové skupiny  
prošly celou vesnici, popřály do nového 
roku hodně štěstí,křídou označily veřeje 
vašich domovů a poté koledníci převzali 
váš dobrovolný finanční dar. Někteří 
občané využili možnosti odevzdat svůj 
příspěvek do zapečetěných pokladniček  
v pondělí přímo na obecním úřadě.
 V úterý 7.1.2007 pak byly 
pokladničky za přítomnosti zástupců 
Charity Vsetín otevřeny a finanční 
prostředky spočítány. Při letošní 
Tříkrálové sbírce jsme ve Valašské 
Polance nasbírali  31.248,- korun.
V  roce 2007  Charita Vsetín obdržela 

při TSB částku 465 356,50 Kč ze které 
bylo poskytnuto mimo jiné :
60.000,- Kč  na přímou pomoc rod-
inám a jednotlivcům v sociální nouzi, 
66.639,- Kč na materiální vybavení 
střediska Osobní asistenční služby ve 
Vsetíně, 100.000,- Kč na zakoupení 
polohovacích lůžek a invalidních vozíků 
pro domácí péči, 218.717,50 Kč na 
mezinárodní humanitární a rozvojovou 
pomoc organizovanou Charitou  ČR
Děkujeme všem , kdo jste jakýmkoliv 
finančním obnosem na toto humanitární 
dílo přispěli.                Místostarosta 

Tříkrálová sbírka 2008 přinesla tisíce

Připomínáme občanům, že v sobotu 3.  května  od 8.00 hodin se uskuteční tradiční 
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  Sběr bude opět na parkovišti 
před KD. Odevzdávat se nebude klasický železný šrot, pouze níže uvedené od-
pady.  Olejové automobilové filtry,  Plechovky se zbytky barev, Monočlánky, 
Autobaterie, Zářivky, Sklo od chemikálií, Zbytky přípravků na hubení škůdců a 
postřiky, Kosmetické přípravky, Staré léky, Vyjeté oleje, Mořidla a rozpouštědla, 
Plastové obaly, Nádoby od škodlivin, pneumatiky, Obaly od sprejů, Rádia, 
Ledničky, elektrospotřebiče, Matrace, WC mísy, Umyvadla, Koberce, Linolea,  
Kočárky a další podobný odpad.

Obec pořádá sběr velkoobjemového odpadu

Upozornění 
chovatelům 

 Chovatelé hospodářských 
zvířat (zejména krav a jalovic starších 
24 měsíců, plemenných býků, beranů, 
kozlů, hřebců a klisen) mají opět v 
roce 2008 povinnost, aby zabezpečili 
provedení povinných zdravotních 
zkoušek u svých zvířat.
 Tato povinnost vyplývá z 
veterinárního zákona a její rozsah je 
každoročně konkretizován ve Věstníku 
Ministerstva zemědělství.
 Chovatelé proto musí kontak-
tovat soukromého veterinárního lékaře, 
který u nich provede nařízené zdra-
votní zkoušky ve stanoveném rozsahu. 
Laboratorní vyšetření je zpravidla v 
plné výši hrazeno státem.
 Chovatelům, kteří nesplní 
tuto svou povinnost, hrozí udělení 
finančních sankcí a zákaz přemísťování 
jejich zvířat na jatka i k dalšímu cho-
vateli. 

MVDr. Milan Polášek v.r.
vedoucí oddělení

ochrany zdraví zvířat

          Od ledna letošního roku správcují  
tělocvičnu a sportovní areál u základní 
školy v naší obci pánové Vít Hyžák 
(tel. 731227901 ) a Petr Lukáš ( tel. 
603532465 ). 
 Oba dva se starají  zejména 
o evidenci nájemců těchto sportovních 
zařízení, vydávání klíčů, kontrolují zá-
vady a provádějí drobné opravy a úk-
lidové práce. Můžete  se na ně tedy 
obracet se svými požadavky a rovněž 
námitkami či připomínkami.

 Další změnou bude vstup zdar-
ma pro žáky základní školy na venko-
vní sportoviště každou středu v době od 
15.30 do 16.30 hodin. Platnost od 1. 3. 
2008 podle zájmu a chování dětí. Vždy 
se souhlasem správců. 
 Postupem času bude zaveden 
rovněž systém krátkodobých i dlouhodo-
bých objednávek uvedených sportovišť. 
O všech novinkách v provozu celého 
zařízení  budete samotnými správci, 
popř. obecním tiskem  informováni.  

Noví správci tělocvičny a sportovního 
areálu školy: Vít Hyžák a Petr Lukáš

H U M A N I T Á R N Í 
    S B Í R K A

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
ve spolupráci se sociální komisí při 
obecním zastupitelstvu ve Valašské 
Polance VYHLAŠUJE sbírku:
- Letního a zimního oblečení /dámské, 
pánské,dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 
utěrek, záclon, látek
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 
skleničky- vše jen funkční
- Peří, péřových a vatovaných 
přikrývek, polštářů a dek

******
VĚCI, které z ekologických důvodů 
VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, 
nábytek, počítače a dětské kočárky 

******
Sbírka se uskuteční:
v  pátek 14. března od 16,00 do 18,00  
v sobotu 15. března od 8,00 do 10,00 

v místnosti domu č.p. 378  - 
ve dvoře za lékárnou

******
Věci, prosím, noste zabalené do igelitových 
pytlů, aby se nepoškodily transportem.

MAšKARNí 2008

Maškarní ples se letos opět vydařil, sál kulturního domu praskal ve švech
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 Návrh rozpočtu obce na rok 
2008 je navržen opět jako schodkový a 
to díky splácení úvěrů přijatých obcí v 
roce 2000.
 Díky úsporným opatřením ve 
výdajích obce v roce 2007 došlo k 
úspoře finančních prostředků, které bu-
dou v roce 2008 použity na přípravu 
projektu Čistá řeka Bečva II etapa.
 Jak je z návrhu rozpočtu na 
rok 2008 zřejmé, předpokládáme letos 
celkové příjmy ve výši 15.679 tis.Kč. 
Spolu s uspořenými 2.153 tis.Kč je tak 
možné v roce 2008 zapojit do výdajů 
celkovou částku ve výši : 17.308 tis.
Kč.
 V roce 2008 je plánováno, že 
se bude zpracovávat několik projek-
tových dokumentací, včetně inženýrské 
činnosti, zajištění územního rozhodnutí 
či stavebního povolení. Tyto projekty 
budou v následujících letech podkladem 
pro podávání žádostí o dotaci z grantů 
2008-2013. 
 Jedná se především o projek-
tovou dokumentaci pro změnu územ-
ního rozhodnutí projektu ČŘB II, 
včetně prováděcí projektové dokumen-
tace a tendrové dokumentace, dále PPD, 
včetně stavebního povolení na nové 
obvodní zdravotní středisko,  projekční 
práce na výstavbu a opravu místních 
komunikací na Parhůně, včetně výkupu 
pozemků, projekční práce na výstavbu 
lávky přes řeku Senici a potok Veřečný 
na Podevsí, projekční práce na výstav-
bu BUS zastávek Veřečné a na návsi 
mezi KD a OÚ, projekční práce na 
prodloužení vodovodu ve Veřečném a 
do nového stavebního obvodu Suláčov, 
prodloužení dešťové kanalizace ve 
stavebním obvodě Podevsí a výstavba 
dešťové kanalizace ve stavebním 
obvodě Suláčov. 
 Zpracovává se rovněž do-
kumentace pro územní rozhodnutí na 
modernizaci kulturního domu a na 
provedení oprav havarijního stavu dílen 
a garáží obce v traktorce. V neposlední 
řadě se zpracovává dokumentace pro 
posílení vytápění tělocvičny ZŠ, včetně 
propojení jednotlivých pavilonů novými 
rozvody vody, které by měly nahradit  
velmi poruchové rozvody vody v pod-
lahách pavilonů. Zpracovává se doku-
mentace potřebná pro úspěšné vyřízení 
změny č.13 územního plánu obce. 
 Dokončena je již projek-
tová dokumentace na opravu místní 
komunikace p.č.3297/1 a p.č.3295 ve 
Veřečném, když pro rok 2009 se plánu-
je, dle programového prohlášení ZO,  
provedení opravy cesty na p.č.3297/1.
 Co se týká investic, pak pri-

oritním projektem připraveným k real-
izaci v letošním roce je výstavba ko-
lumbária na místním hřbitově. Dále se 
v obci provede nové dopravní značení 
místních komunikací a ve Veřečném 
opravíme komunikacei od Vážanů po 
propustek přes potok před RD čp.146 
paní Chaloupkové.
 Na výstavbu kolumbária na 
místním hřbitově bylo požádáno o dota-
ci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 
1 mil korun. Z celkového rozpočtu by 
tak úspěšně vyřízená dotace v této výši 
představovala cca 45% pokrytí nákladů. 
Na kolumbárium se rozhodla přispět 
částkou 600 tisíc také Lužná. Na jed-
nání luženského zastupitelstva jsem byl 
7. února  osobně přítomen. 
 V letošním roce plánujeme, 
že naše obec na této stavbě proin-
vestuje částku ve výši 600 tis. Kč. 
Bude-li úspěšně vyřízena žádost a dota-
ci a Zlínský kraj nám požadovanou 
částku přidělí, bude celé kolumbárium 
dokončeno do konce října tohoto roku. 
Nebude-li nám dotace přidělena, bude 
v letošním roce provedena výstavba 
pouze části stavby a dokončení bude 
provedeno až v roce 2009.
 Rozpočet obce i v letošním 
roce pamatuje na průběžné provádění 
oprav budov a zařízení obce ( např. 
novými stoličkami a stoly bude vy-
bavena zasedací místnost kulturního 
domu ) a také na opravy a modern-
izaci  veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu. Zde chceme dokončit instalaci 
domácích přijímačů veřejného rozhlasu 
v domcích mimo centrum obce po in-
stalaci zesilovače signálu ve Veřečném.  
Provedeny budou také drobné opravy 
výtluků a děr na místních komunikacích, 
včetně instalace svodní pro odvod pov-
rchových vod z tělesa komunikace k 
Babicom.
 Z rozpočtu obce podpoříme 
také činnost občanských sdružení pracu-
jících na území naší obce, kterými jsou 
: TJ Sokol, hasiči, myslivci, včelaři a 
pěvecký sbor Polanka. 
 Rozpočet obce pamatuje 
rovněž na krytí nákladů komise pro 
občanské záležitosti, sportovní a kul-
turní komise a také kontrolní a finanční 
výbor .
 V letošním roce dochází díky 
zvyšování cen energií, a také z důvodu 
úbytku žáků základní školy, rovněž k 
navýšení požadavku vedení ZŠ Val.
Polanka na finanční prostředky potřebné 
ke krytí provozních nákladů školy. 
Ředitelka projednala se starosty spá-
dových obcí návrh rozpočtu ZŠ na rok 
2008 s tím, že jeho výše v přepočtu na 

žáka  činí 5.646,- Kč. Tento požadavek 
byl starosty dotčených obcí schválen. 
 Z celkového počtu 305 žáků z 
obce Val.Polanka do školy dochází 133 
žáků a z rozpočtu obce tak jde na pokry-
tí provozních nákladů ZŠ částka 754 tis.
Kč. V této částce je však již započítán 
příspěvek v přepočtu 500 Kč na žáka 
na zřízení počítačové učebny a dalších 
34 tisíc jako příspěvek škole na projekt 
"Kutírny" v suterénu mimoškolního pa-
vilonu.
 Také v letošním roce je podá-
na žádost k MF ČR na dofinancov-
ání dokončení zastřešení ZŠ včetně 
dokončení stavebních úprav sociálních 
zařízení v učebnových pavilonech. Tyto 
stavební práce si vyžádají 23 milionů a 
pokud nám v této záležitosti nepomůže 
stát, tak do těchto oprav z obecního 
rozpočtu jít nemůžeme.
 Také provozní náklady MŠ 
jsou oproti loňskému roku poněkud 
vyšší- 325 tis.Kč. Součástí této částky 
na provozní náklady je také požadavek 
vedení MŠ na pořízení nerezových ter-
mo gastro nádob na přepravu obědů. 
Náklady na provozy ZŠ a MŠ tak pro 
rok 2008 z obecního rozpočtu činí 
celkem 1.383 tis.Kč.
 Bezesporu je celý rozpočet 
obce ovlivňován přípravou projektu 
Čistá řeka Bečva II etapa, na jehož 
přípravu a realizaci je v letošním roce 
v rozpočtu obce rezervována částka 
přesahující 2 mil. korun. Dne 26.února 
tohoto roku proběhlo ve Vsetíně zasedání 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
na kterém jsme byli seznámeni s ak-
tuálním harmonogramem přípravy této 
investice. Do konce června bude podána 
žádost o dotaci na realizaci tohoto pro-
jektu. Do konce roku 2008 bychom měli 
dostat odpověď z ministerstva ŽP, zda 
byl náš projekt ČŘB II etapa vybrán 
pro udělení dotace a v jaké výši. Proto 
se také předpokládá, že ve 4Q 2008 
by bylo provedeno výběrové řízení na 
zhotovitele prováděcí a tendrové do-
kumentace, včetně vyřízení stavebního 
povolení tak, aby  se mohl následně v 
průběhu roku 2009 vysoutěžit  zhoto-
vitel stavby, který by počátkem roku 
2010 zahájil stavbu  jejíž dokončení se 
plánuje ve všech 14-ti obcích na rok 
1212. 
Rozpočet obce na rok 2008  vychází 
z předpokladu, že se úspěšně rozjede 
financování slibovaných grantů z EU 
v plánovacím období let 2008-2013 
a  náklady spojené s přípravou mnoha 
výše uvedených projektů se tak naší 
obci vyplatí.

starosta

Komentář k návrhu obecního rozpočtu na rok 2008



P íjmy 2008 
I. DA OVÉ  P ÍJMY Bytové hospodá ství 350,0
da  z p íjmu fyz. FO ze závislé innosti 1 950,0 2111 - p íjmy za služby v b žném roce 25,0
da  z p íjmu FO ze samost.výd l. innosti 300,0 2132 - p íjmy z pronájmu 320,0
da  z p íjmu FO - z kap. výnos 90,0 2324 - vyú tování služeb z min.roku 5,0
da  z p íjmu právnických osob 2 800,0 Poh ebnictví 100,0
DPH do RO 4 600,0 2111 - pronájem hrob , služby 40,0
poplatek za vypoušt ní škodlivin 2,0 v etn  za výkop hrob  a zhotovení obrub 60,0
Poplatek za likvidaci kom. odpadu 474,0 Komunální služby a územní rozvoj        370,0  
Poplatek ze ps 30,0 2111 - za služby v DS        100,0  
Poplatek z ve ejného prostranství 50,0 2131 - p íjmy z pronájmu pozemk         20,0  
poplatek ze vstupného 1,0 2324 - p íjmy za služby z min. roku        100,0  
poplatek za VHP dle OZV 40,0 2132 - p íjmy z pronájmu nemovitostí, spl.dluh        150,0  
odvod výt žku za provoz VHP 15,0 sb r a svoz PDO         16,0  
správní poplatky 60,0 2111,2112p íjmy za svoz PDO,prodej nádob          16,0  
da  z nemovitostí 248,0 Využívání a zneškod ování komun.odpad         70,0  
I. DA OVÉ  P ÍJMY  CELKEM 10 660,0 2111 ,2324 let.a min rok p íjmy od EKO.KOM         70,0  
II. NEDA OVÉ  P ÍJMY PO-SDH           1,0  
Lesní hospodá ství 1 500,0 innost místní správy         30,0  
2111,  za d evo 1 500,0 2111, 2324 – p íjem za telefony, kopírování         30,0  
Silnice 3,0 Obecné p íjmy z fin.operací         20,0  
2111 za úklid sn hu od PL 3,0 2141 – úroky z BÚ         20,0  
Místní knihovna 2,0 II. NEDA OVÉ  P ÍJMY  CELKEM     2 790,0  
2111- popl.v MK 2,0 III. KAPITÁLOVÉ  P ÍJMY
Ostatní záležitosti kult.komise,soubory 18,0 3112 – splátka bytu d m p.283            6,0  
2111 Za vystoupení souboru Polan an 2,0 III. KAPITÁLOVÉ  P ÍJMY (z prod.maj. obce )           6,0  
2112 p íjem z prodeje knih a DVD o VP 2,0 IV. DOTACE
2321 neinvesti ní finan ní dary (oh ostroj) 14,0 Výkon státní správy, školství a soc.v ci        657,0  
Zájmové innosti v kultu e/provoz KD/ 310,0 P ísp vek obce Lužná na Kolumbárium        600,0  
2111 – za služby v KD 50,0 p ísp vek od obcí na neinvesti ní výdaje ZŠ        966,0  
2132 – p íjmy z pronájmu 160,0 IV. DOTACE      2 223,0  
2324 – p íjmy za služby z minulého roku 100,0 P ÍJMY  V ROCE  2008  CELKEM   15 679,0

Z statek z roku 2007     2 153,0  
P íjmy celkem   17 832,0

Výdaje 2008 
Lesní hospodá ství         522,0  Pitná voda         60,0  
t žba d eva v .práce v obec.lesích         278,0  Projek ní práce "Vodovod SO Sulá ov"         30,0  
mzdy,sadba,          240,0  Projek ní pr."Prodloužení vodovodu Ve e né"         30,0  
nájem za skládku            4,0  Odvod a išt ní odpadních vod     2 306,0  
Komunikace v .zimní údržby, opravy      1 070,0  Projek ní pr. "Deš ová kanalizace SO Sulá ov"         30,0  
Oprava , výtluk  a d r  v obci          50,0  Projek ní pr. "Deš . kanalizace Podevsí" II etapa         26,0  
Oprava MK ke Kocurkom         500,0  B II - projek ní práce a investorská innost     2 250,0  
zimní údržba v . Služeb         150,0  Úpravy drobných vodních tok         20,0  
oprava cesty a mostku Ve e né - Pot ky         30,0  Oprava b eh  potoka u mostku ve Ve e ném         20,0  
Oprava komunikace na Parh n         100,0  P edškolní za ízení - MŠ        325,0  
Projek .práce komunikace Parh n         100,0  p ísp vek na neinv.výdaje        325,0  
Oprava cesty a montáž svodní k Babicom          40,0  Základní škola -      2 450,0  
Výkup pozemk  ( Baletkovi, Tr álková)         100,0  P ísp vek na provoz     2 148,0  
Ostatní záležitosti pozem. komunikací          60,0  Projek ní innost - Rozvody vody mezi pavilony         35,0  
Projek ní práce, lávky p es Senici a potok          60,0  Projek ní innost - Vytáp ní t locvi ny         15,0  
Ostatní záležitosti v silni ní doprav         270,0  Pojišt ní budov školy         20,0  
Dopravní zna ení místních komunikací         252,0  Oprava soc.za ízení        232,0  
Výroba bezpe nostních inform. tabulí          18,0  Místní knihovna        295,0  
Provoz ve ejné silni ní dopravy         149,0  mzdy, soc. a zdrav.pojišt ní        220,0  
doravní obslužnost          69,0  knihy, asopisy a ost.materiál, v .po íta e         60,0  
Projek ní práce "BUS zastávky Ve e né"          80,0     80 služby : nap .Telecom         15,0  
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Ostatní záležitosti kultury         120,0  Výstava a údržba míst.inž.sítí        113,0  
odm ny cvi itelé a vedoucí skupin          20,0  Fin. p ísp vek EZ na rozvody NN SO Sulá ov        113,0  
innost kulturní komise          40,0  P ísp vek EZ na VO Podevsí         60,0  

Nákup dataprojektoru a promítacího plátna          40,0  Územní plánování         60,0  
P ísp vek DPS Polanka          20,0  Po ízení zm ny .13 územního plánu         30,0  
Obnova hodnot kultur. významu           6,0   geod.práce ostatní         30,0  
Oprava pomníku padlých            6,0  Územní rozvoj digitální mapy ZK           8,0  
Rozhlas a televize         130,0  Komunální služby        430,0  
nákup domácích p ijíma  ve . rozhlasu          30,0  Nebyt.hosp.DS - plyn, voda, el.,revize        340,0  
rozší ení bezdrát.ve ejného rozhlasu          50,0  Nákup ost.služeb- istírna, išt ní kanal. monit.         10,0  
Nákup p evad e signálu 80 MHz          50,0  Popl. dan  z p evodu nem. Pojišt ní majetku         20,0  
Vydávání obecního zpravodaje          30,0  Projek ní práce - Stavební úpravy dílen p.165         60,0  
Provoz KD      1 350,0  Svoz a sb r NO         75,0  
spot eba energií a vody         470,0  Svoz a sb r TKO        650,0  
Nákup stol  a židlí do zasedací místnosti         150,0  svoz TKO        620,0  
Projek ní pr. na modernizaci KD, a návsi         263,0  nákup popelnic 110 l         30,0  
pojišt ní budovy          10,0  Pé e o ve ejnou zele        550,0  
mzdy, revize v .likvidace splašk         450,0  ND na k ovino ezy, opravy, PHM         60,0  
polatky Telecom            7,0  Úklid trávy a ost.zelen         40,0  
Ostatní innosti v kultu e         137,0  mzdy VPP v .zdrav. a soc.pojišt ní        450,0  

innost komise pro ob anské záležitosti          40,0  Požární ochrana        410,0  
beseda s d chodci          15,0  dopln ní výzbroje, techniky ,opravy ,STK        216,0  
Oh ostroj          25,0  pojišt ní, školení,popl.mobil,refundace         40,0  
Nákup propaga ních materiál  a služeb           31,0  p ísp vek na innost SDH        134,0  
odm ny pro leny komisí /úst.dohody/          26,0  PHM         20,0  
Sportovní za ízení v majetku obce          20,0  Místní zastupitelské orgány     1 600,0  
nájem studna v . Revize            7,0  Mzdy ZO, v .odvod  1600
Údržba a opravy d tského h išt  u MŠ          13,0  innost místní správy     2 072,0  
Ostatní t lovýchovná innost         226,0  provoz OÚ        800,0  
P ísp vek na innost TJ Sokol         190,0  svozy OP         22,0  

innost sport. komise, ceny, .pom cky          36,0  mzdy prac.OÚ v .zdrav.a soc.pojišt ní     1 200,0  
Všeob. ambulantání pé e         100,0  odm ny na dohody o provedení práce         50,0  
Projek ní práce a st. povolení na zdrav.st .         100,0  Výdaje z fin.operací        248,0  
Odborné lé ebné ústavy          10,0  splátka úrok  z úv r        241,0  
Fin.p ísp vek Nemocnici Vizovice          10,0  služby pen ž.ústav           7,0  
Lékárna            5,0  Ostatní innosti        126,0  
revize, opravy kotle            5,0  SOV - lenský p ísp vek           1,0  
Bytové hospodá ství         105,0  SOH - lenský p ísp vek         68,0  
zálohy voda, elekt .          34,0  SMS R - lenský p ísp vek           2,0  
opravy v bytech, t sn ní oken apod.         50,0  Mikroregion Vsetínsko- lenský p ísp vek           3,0  
pojišt ní,revize          21,0  MASH - lenský p ísp vek           1,0  
Ve ejné osv tlení         470,0  MS Val.Polanka - dar na krmivo pro zv         10,0  
elektrická energie         420,0  ZO SV dar na lé ení v el a na innost kroužku         15,0  
vým na žárovek, nát ry VO          50,0  P ísp vek Okresnímu sdružení hasi MS           2,0  
Poh ebnictví         730,0  Spolek pro obnovu venkova - lenský p ísp.           2,0  
práce hrobník  a prac.p i výrob  obrub          70,0  SMO VM - lenský p ísp vek           2,0  
služby-odvoz odpadu, nosné lešení          50,0  Ostatní dary         20,0  
elekt ina            3,0  VÝDAJE v r.2008 CELKEM    17 308,0
Projek ní práce na kolumbáriu         107,0  
Výstavba kolumbária         500,0  

P íjem v roce 2008 CELKEM      15 679,00  
Výdej v roce 2008 CELKEM      17 308,00  
Rozdíl je FINANCOVÁNÍ :        1 629,00  
splátka jistiny         - 524,00  
finan ní prost edky z minulých let       2 153,00  
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Rozpo et rok 2007
V Ý D A J E  ( v tis. K  ) ástka P  Í J M Y  ( v tis. K  ) ástka
Lesní hospodá ství         286,0     I. DA OVÉ  P ÍJMY  CELKEM      9 770,0     
Komunikace v .zimní údržby, opravy         564,0     II. NEDA OVÉ  P ÍJMY  CELKEM      2 730,0     
Ostatní záležitosti pozemních komunikací            6,0     Lesní hospodá ství         482,0     
Provoz ve ejné silni ní dopravy          69,0     Silnice            3,0     
Odvod a išt ní odpadních vod          65,0     Základní školy         150,0     
Úpravy drobných vodních tok          18,0     Místní knihovna            1,0     
P edškolní za ízení - MŠ         283,0     Ostatní záležitosti kultury          46,0     
Základní škola -     12 194,0     Zájmové innosti v kultu e/provoz KD/         553,0     
Místní knihovna         259,0     Ostatní záležitosti kultury           23,0     
Ostatní záležitosti kultury         100,0     Ostatní t lovýchovná innost            2,0     

innost registr.církví a nábož.spol.          30,0     Bytové hospodá ství         362,0     
Rozhlas a televize          37,0     Ve ejné osv tlení          50,0     
Vydávání obecního zpravodaje          28,0     Poh ebnictví         127,0     
Provoz KD         956,0     Komunální služby a územní rozvoj         561,0     
Ostatní innosti v kultu e          86,0     sb r a svoz PDO          17,0     
Sportovní za ízení v majetku obce         402,0     Vyúžívání a zneškod ování.odpad          68,0     
Ostatní t lovýchovná innost         156,0     innost místní správy          46,0     
Všeob. ambulantání pé e-PD lék.d m         150,0     Obecné p íjmy z fin.operací          71,0     
Odborné lé ebné ústavy, lékárna          13,0     Fin.vypo ádání min .let         168,0     
Bytové hospodá ství         182,0     III. KAPITÁLOVÉ  P ÍJMY           77,0     
Ve ejné osv tlení         438,0     IV. DOTACE CELKEM    11 676,0     
Poh ebnictví         112,0     Dotace na výkon státní správy, školství          648,0     
Územní plánování         227,0     neinvesti ní dotace ze SR/CzechPoint/          50,0     
Územní rozvoj digitální mapy ZK            3,0     VPP         191,0     
Komunální služby         582,0     p ísp vek obcí na neinvesti . výdaje ZŠ         669,0     
Svoz a sb r NO          64,0     neinvesti ní dotace od KÚ ZK           21,0     
Svoz a sb r TKO         747,0     z toho: dotace lesy          15,0     
Pé e o ve ejnou zele         528,0     zásahy SDH mimo obec            6,0     
Požární ochrana         316,0     investi ní  dotace od KÚ ZK         125,0     
Místní zastupitelské orgány      1 561,0     investi ní  dotace ze SR /MF/sport.areál       9 972,0     

innost místní správy      2 311,0     P ÍJMY  V  ROCE  2007  CELKEM    24 253,0     
Výdaje z fin.operací         267,0     
Ostatní finan ní operace/platba dan  /         225,0     P íjem v roce 2006 CELKEM        24 253,00     
Ostatní innosti         109,0     Výdej v roce 2006 CELKEM        23 374,00     
VÝDAJE v r.2007 CELKEM     23 374,0     Rozdíl je FINANCOVÁNÍ t .8 : -          879,00     

Výsledky inventarizace majetku, závazk  a pohledávek obce k 31.12.2007
1. Dlouhodobý hmotný majetek : nad 40.000    93 302 002,00 K
2. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí      1 138 149,00 K
3. Drobný dlouhodobý majetek:                od 3.000 do 40.000,-      1 835 365,00 K
4. Drobný dlouhodobý nehmot. majetek:od 7.000 do 60.000,-         413 259,00 K
5  Dlouhodobý nehmotný majetek          :  nad 60.000,-         744 241,00 K
6. Pozemky      7 942 604,00 K
7. Um lecká díla         122 970,00 K
8. Finan ní investice- / v nominální hodnot  akcie VAK/      7 297 000,00 K
9. Materiálové zásoby              4 834,50K
10.Zboží /DVD Hornolide ska/              5 980,00K
11.Z statky na ú tech     2 152 981,31 K
12.Neuhrazené neinvesti ní faktury           22 362,90 K
13.Neuhrazené investi ní faktury                          -     
14.Neuhrazené úv ry      5 251 106,10 K
15.Zástavní právo k poskytnutým úv r m      5 251 106,00 K
16.P j ka od KÚ/real. projektu Obv.zdrav.st .V.Polanka/           40 000,00 K
17.P edem uhrazené nájmy  /lékárna, Hájek/           87 441,30 K
18. Mzdy a odvody 12/07         241 904,00 K
19.Pohledávky obce         446 865,10 K
20.Nedokon ené investice:      2 900 945,00 K
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 Zastupitelstvo Obce Seninka 
provedlo koncem loňského a počátkem 
letošního roku architektonickou soutěž 
na návrh a PD na novou rozhlednu na 
Vartovni. Do soutěže se se 
svými návrhy přihlásili 4 
architekti, ze kterých byl 
vybrán návrh ing. arch. 
Bergmanna.
 Záměr real-
izace  stavby rozhledny 
je v plánu rozvoje obce 
Seninka do roku 2013.
 Rozhledna je 
navržena ve formě věže 
na kruhovém půdorysu 
(vzhled válce) o výšce 
29,5 m. 
 Charakteristický 
vzhled vychází z in-
spirace přírodních forem, 
jako jsou kmeny stromů, 
stébla trávy apod.  
 Stvol věže je 
tvořen rastrem nos-
ných prvků ze čtyřech 
směrech. Tato struktura, 
v místě vzájemným křížením propojena 
spojovacími prvky, vytváří samonosný 
plášť, obal, vyrůstající z pevné kamenné 
podlože. 

 Důležitá je i barevnost jednot-
livých prvků: svislý a vodorovný rastr je 
šedě stříbrný - je tedy proti obloze ztlu-
men, na rozdíl od diagonálních spirál, 

které se v prudkém stoupání 
vinou  vzhůru k nebi v 
podzimních teplých 
barvách , červenohnědé a 
žlutě okrové.
 Rozhledna má 
výškově tři části: spodní 
kamennou část s výškou 
cca 5,4 m, vlastní věž 
s patry po 2,4 m a vr-
cholovou část s vyhlíd-
kovou plošinou ve výšce 
27 m krytou plochou 
střechou.
 V kamenné podloži je 
umístěn vstup s možností 
prodeje občerstvení. 
Obvodová plášťová struk-
tura je tvořena z  prefab-
rikovaných ocelových 
segmentů z ocelového ple-
chu nebo pásoviny, žárově 
zinkované a následně 

barevně upraveny vypalovacími barvami 
(komaxit).  Schodiště je ocelové, 
stupně a podesty jsou s pororoštových 
mříží.
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Na Vartovně bude stát nová rozhledna

 Základní škola dokončuje pro-
jekt “Kutírna”. Jde o místnost, která v 
těchto dnech vzniká v prostorách pod 
jídelnou základní školy, kde dříve byla 
kotelna. Slavnostní otevření, na které 
jste všichni srdečně zváni, se uskuteční 
v pátek 7. března ve 14.30 hodin. 
 Na tento projekt, jehož nák-
lady činí sto čtyřicet tisíc korun, vedení 
školy spolu s vychovatelkami školní 

družiny zajistilo grant z nadace VIA 
ve výši sedmdesát tisíc korun. V dílně, 
do níž se bude vcházet po schodišti ve-
dle cihlového  školního komínu, bude 
umístěna pec na vypalování keramick-
ých výrobků. O tom, jakým způsobem 
bude moci dílnu využívat i veřejnost, 
bude vedení ZŠ i obce brzy informo-
vat.

Škola slavnostně otevírá novou “Kutírnu”

NARozeNINy oSLAVILI 
60 let
Jana Káčerová  čp.302
Jiřina Strbačková  čp.23
Bohumil Mikuš  čp.188
Jiřina Baranová  čp.375
Milada Baranová čp.285
65 let 
Anežka Jeřábková čp.293
Jaroslav Mikuš  čp.176
70 let 
Marie Vaculíková čp.297
75 let
Marie Mišunová čp.132
80 let
Drahomíra Žáková čp.224
85 let
Ludmila Hořelková čp.206
87 let
Marie Juhaňáková čp.109
92 let
Rozálie Martinková čp.375

NoVÍ oBčÁNcI
Nela Juhaňáková čp.109
Sára Orságová  čp.88
Jakub Dančák  čp.212

SňATKy
Jan Holec   čp.159 

zeMřeLI
Vojtěch Hyžák  čp.247 
ve věku 69 let

JUBILeA
Zlatou svatbu oslavili v rodinném 
kruhu manželé Ludvík a Marta 
Zelíkovi čp. 257
Diamantovou svatbu oslavili v 
rodinném kruhu  manželé  Josef  a 
Terezie Juřicovi čp. 298

zpracovala: Sláčíková Věra

Policie ČR - obvodní oddělení Horní Lideč 
nám podalo Zprávu o bezpečnostní sit-
uaci na katastrálním území obce Valašská 
Polanka za rok 2007. Z ní předkládáme 
následující:
 V průběhu roku 2007 byla v 
naší obci spáchána následující trestná a 
přestupková činnost.
U většiny těchto trestných činů se podařilo 
zajistit pachatele a zahájit proti nim trestní 
stíhání).

3x krádež - včetně vloupání
1x neoprávněné držení platební karty
2x ohrožení pod vlivem návykové látky
1x řízení motorových vozidel bez 
řidičského oprávnění
8x přestupek proti majetku
22x přestupek  proti občansk. soužití
16x přestupek v dopravě
Celkem 47 přestupků.
 Ve zprávě nejsou zahrnuty ne-
hody, které řeší Dopr. ins. Vsetín.

Největší problémy působí přestupky proti 
občanskému soužití  konané zpravidla pod 
vlivem alkoholu a to bohužel i mladistvý-
mi osobami. Dále jsme upozorňováni na 
nebezpečí "nájezdů falešných podomých 
prodejců", kteří zneužívají  důvěřivosti 
zejména  starších občanů.Rovněž alar-
mující je akutní nedodržování pravidel 
silničního provozu cyklisty, kteří při 
setmění a v noci  jezdí bez osvětlení.             

Místostarosta

Podrobná zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2007 
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 Obracíme se na vás s  žádostí 
o vyjádření Vašeho názoru ve věci, která 
se zásadním způsobem dotýká práv naší 
obce a rozpočtu naší obce. 
 V nedávné době se díky 
iniciativě zejména zástupců  malých ob-
cí ( dnes Sdružení místních samospráv 
České republiky,  jehož je  Obec Valašská 
Polanka členem) podařilo přimět politiky 
navýšit rozpočty všech obcí ČR.   
Naše obec by měla již v letošním roce 
získat nově navíc cca 650 tis. Kč, zákon 
již začal platit od 1.1.2008. 
 Všem nám jde o společný cíl 
- financovat rozvoj naší obce, tedy starat 
se o správu obecního majetku, pečovat o 
místní spolky, školu, udržovat obec tak, 
aby se nám v ní  co nejlépe žilo. 
 Základem snahy SMS ČR je 
snižovat rozdíl mezi příjmy největších 
měst a nejmenších obcí v ČR, kdy stále 
platí, že za občana Prahy dostává Hlavní 
město několikanásobně více prostředků 
od státu než naše obec za naše občany. 
Chceme tedy přimět vládu a Parlament, 
aby příjmy státního rozpočtu byly 
rozdělovány spravedlivěji.
           V této situaci, kdy na obci zá-
pasíme o každou korunu našeho rozpočtu, 
se pražští zastupitelé rozhodli pořádat v 
roce 2016 letní olympijské hry. Jednalo 
by se o jednu z největších investic v 

moderní historii naší země. Samotné 
odhady organizátorů Olympiády hovoří 
o přímých nákladech 134 miliard Kč (tj. 
134 000 000 000 Kč) a dalších 400 mld. 
mají stát infrastrukturní investice. Jen pro 
představu - zhruba takovou částku stát 
ročně směřuje všem obcím a městům.  

 Obáváme se proto, že Olympiáda 
nasměruje podstatnou část veřejných 
zdrojů na Prahu, na konání Olympiády. 
Navrhli jsme kolegům v Praze, aby si 
hry pořádali jen, pokud si je Praha sama 
zaplatí, a nechť si klidně případný zisk z 
Olympiády ponechá. V opačném případě 
máme za to, že pokud na hry mají být 
použity peníze nás všech a hrozí zadlužení, 
musí o nich  rozhodnout všichni občané. 
 Tuto naši výzvu však pražští 
zastupitelé ve čtvrtek 24.1.2008 odmít-
li. Nechtějí, aby o konání her rozhodli 
sami občané celé země. Přitom již ale 
organizátoři Olympiády oznámili, že 
požádají vládu o poskytnutí garancí na 
konání olympijských her ve výši několika 
desítek miliard! O těchto garancích má 
hlasovat vláda zřejmě na počátku roku 
2009. Do té doby je vhodné vládě přednést 
názor občanů z regionů (obcí).
         Pražští zastupitelé nechtějí, aby o 
využití takto velkých prostředků našeho 
státu jsme rozhodovali i my. Jsme však 

přesvědčeni, že jde také o naše peníze 
a i my máme právo rozhodovat, zda 
je chceme dát na hry či investovat do 
vzdělávání či například  na reformu pen-
zijního systému .
 Je třeba uvést fakta, jaké nák-
lady vykázalo Řecko při LOH 2004 v 
Athénách. Řekové plánovali na athénské 
hry vynaložit 3,9 mld. dolarů. Náklady 
však přesáhly 10 mld. dolarů. Původně se 
předpokládalo, že řecké zadlužení se díky 
Olympiádě bude pohybovat kolem 3% 
HDP, po hrách však vládní představitelé 
oznámili zvýšení tohoto veřejného dluhu 
na neuvěřitelných 5,3%! Mezinárodní 
agentura proto Řecku snížila ohodnocení, 
což přineslo další zdražení úvěrů. Rovněž 
se ani nedostavil očekávaný rozvoj turis-
tiky.
        Protože jsme přesvědčeni, že 
Olympiáda bude naši zemi stát významné 
prostředky, chceme znát i Váš názor v této 
věci. Bylo by jistě krásné sledovat spor-
tovní klání v Praze, ale je třeba se také ptát, 
kolik nás třítýdenní hry budou stát. Jestli 
si Olympiádu odhlasují všichni občané, 
nechť se pak koná. V opačném případě 
by vláda neměla z našich společných 
peněz dotovat akci, jejíž značný prospěch 
zůstane pouze v Praze. 

Má podle vás smysl pořádat v Praze olympijské hry?

zde odstřihněte

Olympiáda v Praze?
Otázka pro vaši odpověď ( zakroužkujte svůj názor) :

Souhlasíte s tím, aby vláda ČR 
poskytla  finanční garance na konání 

Letních olympijských her v Praze? 

ANO    -    NE

anketní  lístek

Olympiáda v Praze?
Otázka pro vaši odpověď ( zakroužkujte svůj názor) :

Souhlasíte s tím, aby vláda ČR 
poskytla  finanční garance na konání 

Letních olympijských her v Praze? 

ANO    -    NE

anketní  lístek

"U počítače s  Krakonošem"
            Další záležitostí se kterou se na vás obracíme, je projekt "S Krakonošem u 
počítače". Tento je zaměřen na vzdělávání obyvatel na venkově s cílem nabídnout jim 
příležitost zvyšovat si kvalifikaci a to formou bezplatných kurzů, které by probíhaly 
přímo v naší obci.  Druhotným, ale neméně významným cílem je setkávání 
obyvatel vesnice při užitečné činnosti a vytváření soudržnosti a přátelství.   
 Při jednáních s tvůrci a garanty tohoto projektu nám bylo sděleno, že by se 
vybrané kurzy mohly rozběhnout už v druhé polovině roku 2008. Abychom zjistili, 
zda má význam se touto problematikou vůbec zabývat, dostává každá domácnost v 
naší obci 2 ks dotazníků, kde můžete potvrdit svůj zájem o účast v některém nebo i 
více kurzech tohoto projektu. Tyto dotazníky jsou přiloženy ke Zpravodaji.

Zapojte se, prosím
Chcete-li se zúčastnit výše uvedené 
ankety o Olympiádě v Praze   a  vy-
plnit dotazník projektu "U počítače 
s Krakonošem", učiňte tak prosíme 
nejpozději do 13.3.2008 a to 
odevzdáním přiložených lístků, resp. 
dotazníku na obecním úřadě nebo v 
obchodech Jednota či Grinis-Koloniál.
Předem vám děkujeme za účast v 
anketě a odevzdané anketní lístky.  



Dětský karneval 
pomáhá potřebným
 Velké množství zejména 
malých dětí přišlo do kulturního domu 
i se svými rodiči, aby se předvedly v 
maškarních kostýmech a "zařádily" si 
na tanečním parketu, nebo zasoutěžily 
v různých dovednostech. 
 Díky štědrým sponzorům byl 
pro každého účastníka připraven malý 
dárek a bohatá tombola. 
Pořadatelé (MO KDU-ČSL a dobro-
volníci z obce) odeslali z dobrovolného 
vstupného částku 1.500,- Kč jako dar 
pro Nemocnici Milosrdných bratří ve 
Vizovicích.
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 Obec Valašská Polanka ozna-
muje, že v katastrálním území obce bude 
v březnu 2008 zahájena částečná revize 
katastru nemovitostí. Potrvá přibližně 
do prosince 2008. 
 Vlastníci nemovitostí v tomto 
katastrálním územi a jiní oprávnění se 
upozorňují na jejich povinnosti, vyplýva-
jící z ustanovení § 10 odst. 1 katastrál-
ního zákona, zejména povinnost 
a) zúčastnit se na výzvu KÚ jednání nebo 
na toto jednání vyslat zástupce, 
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny 
údajů katastru týkající se jejich nemovi-
tostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku 
a předložit listinu, která změnu dokládá, 
nejedná-Ii se o listiny, které předkládají 
příslušné státní orgány přímo k zápisu do 
katastru nemovitostí, 

c) na vyzvání předložit ve stanovené 
lhůtě listiny pro zápis do katastru. 
 Jednotliví vlastníci nemovitostí 
budou k revizi údajů katastru písemně 
zváni jen v odůvodněných případech. 
 Zaměstnanci katastrálního 
úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou 
oprávněni po oznámení vstupovat a 
vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovi-
tosti; do staveb mohou vstoupit se souh-
lasem jejího vlastníka nebo oprávněného 
uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemo-
vitost prokazují služebním průkazem. 
 Oprávněné osoby jsou pov-
inny šetřit práva a majetek vlastníka a 
oprávněného uživatele nemovitosti a po 
ukončení zeměměřické činnosti uvést 
nemovitost do původního stavu; přitom 
jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily 

hospodaření a užívání nemovitosti. 
 Mohou také, po předchozím 
upozornění, v nezbytném rozsahu 
provádět na vlastní náklad nutné úpravy 
terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty 
překážející zeměměřickým činnostem 
včetně využívání značek bodových polí 
 Podle § 8 odst. 4 zákona o 
zeměměřictví je vlastník nemovitostí 
nebo oprávněný uživatel povinen strpět 
umístění měřických značek na nemovi-
tosti a zdržet se všeho, co by tyto značky 
mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými 
nebo zničít. Kdo poškodí, zničí nebo 
neoprávněně přemístí měřickou značku, 
dopustí se porušení pořádku na úseku 
zeměměřictví a může za to být poku-
tován. 

Na konci roku jsme již jako tradičně 
uspořádali v kulturním domě "Vánoční 
besídku" s jarmarkem.
 Zaplněný sál vytvořil báječnou 
atmosféru všem účinkujícím, stojících 
mnohdy poprvé, na jevišti, před tolika 
obecenstvem.
 Po milém přivítání všech 
přítomných zahájili sváteční odpoledne 
malí muzikanti naší MŠ pod vedením 
p. Machačové hrou na zobcové flétny 
a sklidili svůj první potlesk. Nejmenší 
předškoláčci nás provedli zimní po-
hádkou o zvířátkách hledajících svůj 
domeček, ve které se vyprávělo, zpívalo 
i tancovalo.
V nápaditých kostýmech čertů, 
mrazíků  i sněhových vloček se nám 

představili s pásmem "Jede zima, jede" 
starší předškoláci.Hudebně-pohybové 
ztvárnění zimních radovánek vystřídaly 
vánoční koledy a básně, při kterých se 
mnohé oko zalesklo slzičkou dojetí.
 O pohodovou atmosféru 
přicházejících svátků se zasloužili 
všichni, kteří pomohli tuto akci zajistit.
Velké poděkování patří OÚ, zejména 
pak p..Kozubíkovi a p.Juřicovi za tech-
nické zázemí a přípravy s tím spojené.
 Sváteční odpoledne přineslo 
všem mnoho nezapomenutelných 
zážitků a dojmů.Velmi si vážíme do-
brých vztahů mezi lidmi a těšíme se na 
další podobná setkání v roce novém.  

Děti a učitelky MŠ 

Vánoční besídka MŠ sklidila úspěch

Vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 

 TATRY 2008 
Turisté a milovníci přírody pozor .
18.-21.9. 2008  jedeme do Tater.
Program 1. den - Pieniny Dunajec 
- jízda na pltích, 2. a 3. den - každý 
podle svých sil a možností, 4. 
Chopok a Demanovské jaskyně, 
případně aqua park Poprad. 
Program bude upřesněn před 
odjezdem. Máme hotel Polana 
sami pro sebe. Cena bude o něco 
vyšší (Polana, Dunajec, nafta) 
ale ne o mnoho. Zájem je veliký, 
přihlášky a zálohu 1000 Kč paní 
Janě Tajzlerové co nejdříve, ale 
jen do obsazení zájezdu !!                

Josef Goldefus 



 Koncem roku 2007 byla 
provedena inventura lesního majetku 
obce ve vztahu k platnému lesnímu 
hospodářskému plánu, který končí v 
roce 2009. 
 Smyslem této inventury byla 
potřeba zjistit, jak je tento majetek obce 
možné využít k zajištění finančních 
prostředků na realizaci projektů 
připravovaných pro čerpání dotací z ev-
ropských strukturálních fondů v pláno-
vacím období let 2008 - 2013.
 Dle platného LHP (lesního 
hospodářského plánu) je do konce roku 
2009 možné vytěžit cca 3.750 m3 dřevní 
hmoty. 
 Z celkové výměry obecního 
lesa cca 70 ha je tak možné pro mýtní 
úmyslnou těžbu využít celkem 7,83 ha, 

ze které se předpokládají tržby ve výši 
5 mil. Kč (za předpokladu, že nebu-
dou ceny dřeva v následujících letech 
nižší než v roce 2007 ). Pokud se také 
výrazně nezvýší cena za těžební práce 
a práce za pěstební činnost (výsadba 
stromků, jejich nátěr proti okusu zvěří, 
vyžínání či zpřístupňování porostů 
apod.) předpokládáme, že by náklady 
na těžbu a přibližování dřeva na skládky 
činily cca 1,5 mil. Kč. 
 Zajištění porostů na holinách 
vzniklých po mýtní úmyslné těžbě 
a následné práce spojené s pěstební 
činností si vyžádají náklady cca dalších 
0,5 mil. Kč. Z toho vyplývá, že pro 
následující 3 roky je možné počítat s 
tím, že do obecního rozpočtu by mohl 
výnos z obecních lesů v letech 2008 a 

2009 činit každoročně okolo 1 mil. Kč 
a to pravděpodobně i v roce 2010.
 V průběhu roku 2009 bude 
zpracován nový lesní hospodářský plán 
na  další období (tzv.decenium) 2010 
- 2019. Věková struktura porostů v 
obecních lesích již v tomto novém de-
ceniu neumožňuje těžbu v  takové výši, 
jak tomu bylo doposud. V převážné 
většině půjde o řešení nahodilých těžeb 
a pěstebních zásahů v mladších po-
rostech. 
 Naší snahou bude, aby  prode-
jem tohoto dřeva bylo finančně pokryto 
provádění pěstební činnosti tak, aby 
nemusela být dotována jinými zdro-
ji, které budou tvořit příjmovou část 
rozpočtu obce v nadcházejících letech.    

starosta

Prodejna 
Chovatel-zahrádkář-krmiva

v Domě služeb oznamuje, že

rozšířila prodej o

ŘEZANÉ KVĚTINY 
Paní Fojtíková 

zve srdečně 

všechny k nákupu.
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Obec připravila plán, jak bude nakládat s lesním majetkem

Nevypalujte suchou trávu
Sbor dobrovolných hasičů ve Valašské Polance kvůli prevenci upozorňuje na přísný 
zákaz vypalování suché trávy.   V  jarních měsících ještě stále někteří z vás trávu 
na svých pozemcích vypalujete. Z této činnosti, jak je známo, často vznikají požáry 
a to i  velkých rozsahů. Upozorňujeme proto, že neuposlechnutí výše uvedeného 
zákazu je kvalifikováno jako přestupek proti zákonu a může být pokutováno.

 Malí a mladí zpěváci z naší 
obce obdrželi od společnosti Lesy 
České republiky  finanční dar 30.000,- 
Kč  v rámci projektu 
 Pěvecký soubor ve Valašské 
Polance. Za tyto finanční prostředky 
doplněné další peněžní částkou, kterou 
na projekt uvolnila Obec Val. Polanka 
bylo nakoupeno hudební vybavení. 
 Jedná se o hudební nástroje, 
ozvučovací  zařízení  (např. reprobed-
ny, keyboard  YAMAHA, any, mixážní 
pult YAMAHA bezdrátové mikrofony 
SOUNDKING  a další) a jednotné 
oblečení (triko, šála). 
 Tyto věci a nástroje byly 
následně  předány do užívání členům 
souboru a již bylo použito také při je-
jich "ostrém" vystoupení na představení 
polanského "Živého Betléma".

 Díky  ochotě a vstřícnosti 
pracovníků  s.p. Lesy ČR, zejména 
pak řediteli KI Zlín Miloši Valentovi, 
který naši žádost zásadním způsobem 
podpořil, byly dány iniciativě našich 
malých zpěvaček a zpěváků nové 

možnosti a prostory k  realizaci jejich 
tvůrčích záměrů.
Věříme, že jejich vystoupení oživí  i 
v dalších letech  kulturně-společenské 
akce v naší obci. 

Malí zpěváčci z Polanky obdrželi od lesů ČR peníze na nové nástroje 

Fotografie z událostí a dění v obci
Upřesňujeme internetovou adresu, kde jsou fotografie Vlasti Juřici a 
Radka Sádlíka své fotografie z různých událostí v obci  http://vlasta.
ramok.com. Také další stránky mají velmi kvalitní fotky z různých  akcí 
v Polance a sice http://www.valasskerockovani.com. Pro příznivce 
fotbalu jsou v provozu stránky  http://www.sokolvalpolanka.cz
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 Oznámení o obnově katastrál-
ního operátu přepracováním souboru 
geodetických informací do digitální po-
doby 
 Obec Valašská Polanka podle 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona 
Č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí 
České republiky (katastrální zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na 
základě oznámení Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj katastrálního pracoviště 
Vsetín(dále jen "katastrální úřad") č.j. 
00-3/2008-810, že v katastrálním území 
Valašská Polanka obce Valašská Polanka 
bude zahájena obnova katastrálního op-
erátu přepracováním souboru geodetick-
ých informací do digitální podoby (dále 
jen "obnova katastrálního operátu"). 
 Obnova katastrálního operátu se 
provádí postupně na celém území České 
republiky a je vyvolána potřebou vést 
katastrální mapu i písemné údaje katastru 
nemovitostí v digitální (počítačové) 
podobě. 
 Obnovou katastrálního operátu 
nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva 
k nemovitostem. Vlastníci nemovitostí 
a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se 
upozorňují na tato ustanovení katastrál-
ního zákona: 

********************
1) Součástí obnovy katastrálního operátu 
není zjišťování průběhu hranic pozemků 
v terénu (§ 14 katastrálního zákona). 

********************
2) Při obnově katastrálního operátu se 
a) doplňuje katastrální mapa zobrazením 

hranic zemědělských a lesních pozemků, 
jejichž hranice v terénu neexistují a jsou 
sloučeny do větších půdních celků, a 
to podle zobrazení v mapách bývalého 
pozemkového katastru (§ 13 katastrál-
ního zákona); přitom se tyto parcely 
zpravidla označují novými parcelními 
čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo 
při majetkoprávních převodech k záměně 
parcel, 
a) zavedou do katastru nemovitostí 
výměry parcel vypočtené ze souřadníc 
grafíckého počítačového souboru, pokud 
nebyly v dřívějším období určeny přesněji 
z údajů zjištěných měřením v terénu (§ 
15 katastrálního zákona); výměra parcely 
nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 20 
katastrálního zákona). 

********************
3) Katastrální úřad vyloží na dobu 
nejméně 10 pracovních dnů nový obno-
vený katastrální operát v obci k veřejnému 
nahlédnutí (§ 16 odst. 1 katastrálního 
zákona). 

********************
4) Obec způsobem v místě obvyklým 
oznámí termín a dobu vyložení obno-
veného katastrálního operátu nejméně 
30 dnů před jeho vyložením. Současně 
oznámí, že obnovený katastrální op-
erát nabude platnosti dnem, který určí 
katastrální úřad. Vlastníkům, kteří 
nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, 
zašle katastrální úřad oznámení o těchto 
skutečnostech nejméně 30 dnů před 
vyložením obnoveného katastrálního op-
erátu na jejich adresu zapsanou v katastru 

nemovitostí (§ 16 odst. 2 katastrálního 
zákona). 

********************
5) Vlastníci mohou během vyložení 
obnoveného katastrálního operátu a ve 
lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho 
vyložení, podat námitky proti obsahu 
obnoveného katastrálního operátu. O po-
daných námitkách rozhoduje katastrální 
úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). 
6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu 
o námitkách je možno podat odvolání 
k Zeměměřickému a katastrálnímu in-
spektorátu v Srně (§ 16 odst. 4 katastrál-
ního zákona). 

********************
7) Katastrální úřad vyhlásí platnost ob-
noveného katastrálního operátu, pokud 
ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu 
obnoveného operátu podány námitky, 
nebo bylo o námitkách pravomocně ro-
zhodnuto. Jestliže o některých námitkách 
nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, 
může katastrální úřad vyhlásit platnost 
obnoveného katastrálního operátu pouze 
za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí 
v katastru. Po nabytí právní moci ro-
zhodnutí o námitkách katastrální úřad 
toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 
katastrálního zákona). 

********************
8) Dnem vyhlášení platnosti obno-
veného katastrálního operátu se dosa-
vadní katastrální operát stává neplatným 
a nadále se používá obnovený katastrální 
operát (§ 17 odst. 2 katastrálního záko-
na). 

Zpracování geodetických informací do digitální podoby 

Valašský bál se opět vydařil 
 Dvěma snímky se vracíme k vydařenému Valašskému bálu, který jako již tradičně zaplnil sál kulturního domu. 
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Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu osmi stran, distribuce zdarma 
do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma 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. Další číslo vyjde v červnu 2008. 

Muži
kolo den datum as zápas 
15 NE 23.3. 08 15:00 Val. Polanka - Újezd   
16 NE 30.3. 08 16:00 Prost ední Be va - Val. Polanka
17 NE 6.4. 08 16:30 Val. Polanka - Dolní Be va
18 NE 13.4. 08 16:30 Kel  - Val. Polanka
19 NE 20.4. 08 16:30 Valašské Klobouky -Val. Polanka
20 NE 27.4. 08 16:30 Val. Polanka - Zašová 
21 SO 3.5. 08 16:30 St ítež - Val. Polanka
22 NE 11.5. 08 16:30 Val. Polanka - Lou ka 
23 SO 17.5. 08 16:30 Velké Karlovice B - Val. Polanka
24 NE 25.5. 08 16:30 Val. Polanka - Choryn
25 NE 1.6. 08 16:30 Podlesí - Val. Polanka
26 NE 8.6. 08 16:30 Val. Polanka - Hov zí   
14 NE 15.6. 08 16:30 Zub í - Val. Polanka

Dorost 
15 SO 22.3. 08 15:00 Val. Polanka - Štítná nad Vlá í
16 NE 30.3. 08 10:00 Bylnice - Val. Polanka
17 SO 5.4. 08 16:00 Val. Polanka - Lužkovice 
18 SO 12.4. 08 16:30 Kel  - Val. Polanka
19 SO 19.4. 08 10:00 Valašské Klobouky -Val. Polanka
20 SO 26.4. 08 16:30 Val. Polanka - Zašová 
21 --- 3.5. 08 ---- ----------------volno-------------- 
22 SO 10.5. 08 16:30 Val. Polanka - Vlachovice 
23 SO 17.5. 08 10:00 Hulín - Val. Polanka
24 SO 24.5. 08 16:30 Val. Polanka - Mladcová 
25 NE 1.6. 08 14:15 Malenovice - Val. Polanka
26 SO 7.6. 08 16:30 Val. Polanka - Hov zí 
14 NE 15.6. 08 13:30 Chval ov - Val. Polanka

Žáci
15 SO 5.4. 08 ? Val. Polanka - Val. Byst ice
16 NE 13.4. 08 ? Val. Polanka - Lide ko  
17   20.4. 08 ? -------------volno--------------- 
18 NE 27.4. 08 ? Val. Polanka - Dolní Be va
19 SO 3.5. 08 ? Ju inka - Val. Polanka
20 NE 11.5. 08 ? Val. Polanka - Hov zí 
21 NE 18.5. 08 ? Val. Polanka - Kate inice  
22 NE 25.5. 08 ? Francova Lhota - Val. Polanka
12 NE 1.6. 08 ? Val. Polanka - La nov 
13 NE 8.6. 08 ? Hutisko - Val. Polanka
14 NE 15.6. 08 ? Val.Polanka - Zašová 

P ípravka
 11 SO 19.4. 08 10:00 Val. Polanka - Vigantice 
12 NE 27.4. 08 13:15 Dolní Be va - Val. Polanka
13 SO 4.5. 08 10:00 Val. Polanka - Hutisko 
14 SO 11.5. 08 10:00 Halenkov - Val. Polanka
8 NE 18.5. 08 ?  V.Karlov.+Kar. A - Val.Polanka
9 SO 24.5. 08 10:00 Val.Polanka - V.Karl.+Kar. B 
10 NE 1.6. 08 13:30 Nový Hrozenkov - Val. Polanka

MISS školy 
už počtvrté 

Základní škola uspořádala už čtvrtý 
ročník soutěže MISS a MISSák školních 
lavic. 
Letos se přihlásilo celkem 18 děvčat 
a devět chlapců. Děti soutěží  ve dvou  
kategoriích, zvlášť 1. a 2. stupeň. 
Porota hodnotila celkem pět disciplín: 
módní přehlídku ve sportovním, nočním 
a společenském úboru, volnou disci-
plínu  a rozhovor s porotcem.  
A jak to dopadlo?
Ocenění hlavní soutěže bodované po-
rotou: 
MISS 1.stupně 
1. Iveta Papšíková 
2.Martina Orságová 
3.Amálie Ondráčková 

MISS 2.stupně
1. Karolína Filgasová 
2. Barbora Kročilová 
3. Klára Hanáková   

MISSák 1.stupně
1.Michal Rapant 
2.Daniel Karásek 
3.David Kovář 

MISSák 2.stupně
1. Lukáš Daněk 
2.Marek Janošík 
3.David Mucha 

MISS Internet 1.stupně 
Amálie ondráčková
MISS Internet 2.stupně 
Karolína Filgasová
MISSák Internet 1.stupně 
Rostislav zrník
MISSák Internet
Marek Janošík 
Všichni ocenění dostali drobné ceny, 
za což patří díky všem sponzorům. K 
dobré atmosféře dopoledne přispělo 
také vystoupení žáků 9.tříd, kteří si 
připravili taneční show s naučným 
programem pod vedením naší bývalé 
žákyně Petry Daňkové.                

 zdenka Polanská


