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Maškarní bál 
byl opět skvělý
TJ Sokol Valašská Polanka opětovně 
uspořádal  Maškarní bál, kterého se 
zúčastnilo okolo 200 lidí. K poslechu 
hrála kapela SHOWBAND. 
Příští rok se všichni můžete těšit na 
pyžamový bál. 
Tato akce by se samozřejmě nemohla 
uskutečnit bez pomoci sponzorů, kteří 
do tomboly věnovali pěkné ceny. 
Všem srdečně děkujeme a moc si je-
jich podpory vážíme. Jména sponzorů 
uvádíme na prostřední dvoustraně  
Zpravodaje                Aleš Černotík
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Závěrečné vyúčtování hospodaření obce za rok 2008 

 Jak jste již mnozí zaregistro-
vali, od nového roku všichni majitelé psů 
při zaplacení poplatku obdrží mosaznou 
známku na obojek , která má  evidenční 
číslo a nápis Valašská Polanka. Tímto se  
velmi zjednoduší identifikace zaběhlých 
psů.
 V současné době se nám s ros-
toucím počtem psů v obci množí i stížnosti 
či připomínky občanů na znečišťování 
veřejných prostranství psími výkaly. 

Chceme proto požádat vás všechny,  abyste 
při venčení svých čtyřnohých kamarádů  
uklidili výsledek vykonání jejich tělesné 
potřeby ( je celkem jasné, že oni sami 
to nezvládnou a obec na pořízení takové 
úklidové služby nemá dostatek financí). 
 Udělejte to prosím v zájmu 
udržení čistoty v obci a také z ohledu-
plnosti vůči těm, kdo půjdou za  vámi 
sledujíc přitom oblohu.       

Děkujeme OÚ

Výzva všem majitelům psů: uklízejte!!!

 Hospodaření obce a hlavně 
příjmovou část rozpočtu obce ovlivnila 
špatná situace na trhu s pilařskou kulati-
nou, která byla zaviněna vichřicí Elza v 
březnu loňského roku. 
 Tato vichřice napáchala velké 
škody na lesních porostech i v okolí a 
ovlivnila tak cenu dřeva do té míry, že se 
začal hroutit trh se dřevem, který byl již 
tak špatný  po vichřici Kiril v r.2007. 
 Těžbu dřeva jsme byli nuceni 

zastavit z důvodu nízké ceny dřeva  a  
pro jeho špatný odbyt. Vznik další pláno-
vané finanční rezervy z prodeje tohoto 
majetku ve výši 1 mil.Kč pro realizaci 
připravovaných projektů v nejbližších 
letech se tak nepodařilo splnit.
 Špatné rozpočtové příjmy nejen 
naší obce byly umocněny dále po té, co se 
začalo mluvit o finanční krizi v Americe. 
Finanční krize se v průběhu roku 2008 
rozšířila také do Evropy a přerostla 

závěrem roku do krize nejen finanční, ale 
až k všeobecné hospodářské recesi. To 
mělo pak dále koncem roku 2008 vliv na 
nesplnění předpokládané výše daňových 
příjmů, které nám na obecní účet zasílá 
finanční úřad, čili ministerstvo financí.
Propad plánovaných daňových příjmů 
v loňském roce zaviněný hospodářskou 
krizí činil 400 tis.Kč.

Pokračování na straně 4

Pozvánka 
Starosta svolal na čtvrtek 
12.3.2009 v 19,00 hod do zasedací 
místnosti OÚ zasedání zastupitel-
stva obce
1/ Úvod
2/ Jmenování zapisovatele jed-
nání a ověřovatelů zápisu
3/ Zpráva o výsledku hospodaření 
obce a o inventarizaci majetku 
obce k 31.12.2008
4/ Projednání návrhu rozpočtu 
obce na rok 2009
5/ Různé, včetně diskuse, závěr
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 Součástí přípravy rozpočtu 
obce na rok 2009 bylo rovněž vypsání 
výběrových řízení na zhotovitele oprav 
dvou místních komunikací, které plánu-
jeme s pomocí dotací provést.
 Zastupitelstvo obce Val.
Polanka rozhodlo na svém zasedání dne 
29.1.2009 o tom, že výzva k podání na-
bídky na předložení cenové nabídky na 
opravu obou komunikací bude zaslána 
následujícím firmám :
1/ Stavby silnic a železnic a.s., Louky 
2/ OPEN TERRA s.r.o., Vsetín
3/ REPONT s.r.o., Hrachovec 
 Dále bylo na tomto zasedání 
ZO rozhodnuto o tom, že jediným 
kritériem pro vyhodnocení nabídek 
bude nabídková cena.
 Následně jmenoval staros- 
ta hodnotící komisi, která byla 
složena, v souladu se platným zněním 
"Metodického pokynu pro zadávání 
obecních zakázek" z členů zastupitel-
stva obce, kterými byli: 

Kozubík Jan, Polanský Jaromír, Šeliga 
František, Kašpar Jaromír a Machač 
Stanislav.

*****************
Na opravu  MK "Parhůn" na 
p.č.2384/3 a p.č.2369/3  ve Val.Polance   
byly následně doručeny cenové na-
bídky těchto firem takto :
Cenové nabídky :
1/ REPOINT  - 673.089
2/ OPEN Terra  - 639.196
3/ SSŽ a.s. - 882.215
třetí nabídka však byla ze soutěže 
vyřazena, protože byla doručena po ter-
mínu a neměla požadované náležitosti
 Hodnotící komise doporučila 
starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo 
s fy.OPEN Terra Vsetín, protože je-
jich nabídka byla pro obec cenově 
nejvýhodnější.

*****************
 Na opravu MK "Veřečné" na 
p.č.3297/1 a p.č.3295 ve Val.Polance 
byly doručeny nabídky od firem: 

1/ REPONT  - 437.031
2/ OPEN Terra  - 428.920
Firma SSŽ a.s., Zlín svou cenovou 
nabídku na opravu této komunikace s 
omluvou nepodala.

*****************
 Výše uvedená hodnotící 
komise doporučila starostovi obce 
uzavřít smlouvu o dílo s fy.OPEN Terra 
Vsetín, protože jejich nabídka byla pro 
obec opět cenově nejvýhodnější.
 Výsledek výběrových řízení 
na opravu těchto cest byl zapracován 
do návrhu rozpočtu obce na rok 2009 
s tím, že ve smlouvách o dílo na jed-
notlivé cesty s vítězným uchazečem je 
uvedeno, že nebudou-li obci přiděleny 
dotace na provedení plánovaných 
oprav, o které bylo požádáno, bude 
možné bez sankcí od plnění smlouvy 
o dílo odstoupit nebo jejich platnost 
prodloužit i pro rok 2010.
 starosta

Výběrová řízení na letošní opravy místních komunikací 

Díky grantu EU pro obce Hornolidečska  máme čtyřkolku
 Mnozí z Vás jste jistě zaregis-
trovali, že naše obec zahájila pravidelnou 
běžnou zimní údržbu našich chodníků. 
Tuto činnost jsme mohli zahájit díky 
pořízení nového stroje.
 Zaměstnanci obce začali již 
koncem roku 2008 provádět pluhování 
chodníků užitkovou čtyřkolkou. 
Samozřejmě, při kalamitních stavech 
jsou osvědčené stroje UNC pana 
Kolínka a pana Kročila nenahraditelné. 
Při běžném množství sněhu však tento 
stroj stačí. 
 Dle technického průkazu to-
hoto stroje se jedná o motorku, ovšem  
se dvěma hnanými nápravami, jejichž 
pohon lze přepínat ze 2x4 na 4x4 a zpět 
podle potřeby. Motorka je vybavena 
krytou kabinou, která je upravena pro 
dvojmístnou osádku a místo řídítek je  
namontován praktický volant. 
 Za kabinou je umístěna malá 
sklopná korbička, která uveze až 250 
kg. Motor o obsahu 500 ccm dává 
tomuto stroji dostatečný výkon při 
relativně nízkých provozních nákladech 
pro potřeby, které od něj očekáváme. 
 Sněhová radlice, kterou jsme si 
pro zimní údržbu chodníků přikoupili, 
se výškově nastavuje pomocí mechan-
ického elektrického navijáku, který je 

příslušenstvím tohoto stroje. Za tuto 
čtyřkolku je možné zapojit rovněž au-
tomobilový přívěsný vozík, který již 
2 roky vlastníme a používáme také 
za obecní osobní automobil zn.Fabia. 
Přepravní kapacita čtyřkolky se tak s 
jeho připojením dostatečně zvyšuje.
 Mimo tuto zimní údržbu 
chodníků předpokládáme, že bude do-
brým pomocníkem našim zaměstnancům 
také při údržbě veřejného osvětlení a 
svodní na místních komunikacích. 
 Při údržbě veřejné zeleně ve 
vegetačním období se zrychlí převozy 
sekaček na trávu, mulčovače či 

křovinořezů na jednotlivá pracoviště. 
Předpokládáme, že bude dobrým po-
mocníkem také v obecních lesích a to 
při dopravě pracovníků na jednotlivá 
pracoviště v lesních porostech. 
 Při tzv.pěstební činnosti v lese 
pak zajistí zásobování pracovníků sa-
zenicemi, morsuvinem apod. Sdružení 
obcí Hornolidečska nám pak dalo za 
úkol za úspěšně vyřízenou dotaci na 
její pořízení, pečovat s pomocí té-
to čtyřkolky také o průjezdnost tzv.
Hornolidečské magistrály, která vede 
rovněž po katastru naší obce.
 Třináct těchto univerzál-
ních užitkových čtyřkolek pořídilo 
pro své členské obce Sdružení obcí 
Hornolidečska prostřednictvím 
MAS Hornolidečska a to na základě 
úspěšně vyřízené dotace z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venko-
va - osa IV LEADER. 
 Vítězná nabídka ceny  jedné 
čtyřkolky z výběrového řízení na jejich 
dodavatele činila 165 tis. Kč s tím, že 
dotace na její pořízení z výše uvedeného 
fondu činila 85% a naše obec za tuto 
čtyřkolku zaplatila pouze 25 tis. Kč.

starosta



Přehled o výkonu matriční agendy 2008

Nevypalujte trávu
Sbor dobrovolných hasičů ve Valašské 
Polance kvůli prevenci upozorňuje na 
přísný zákaz vypalování suché trávy.  
Neuposlechnutí výše uvedeného zákazu je 
kvalifikováno jako přestupek proti zákonu 
a může být pokutováno.

 Právě v sobotu uplynul rok od 
chvíle, kdy jsme slavnostně otevřeli naši 
dílnu nazvanou Kutírna lidových řemesel. 
Během školního roku se zde každý týden 
vyučují keramické kroužky pro mladší i 
starší děti a také pro veřejnost. 
 Kutírna je příležitostně 
využívána pro výuku na 1. i 2. stupni a 
tvořily zde i děti z naší mateřské školy. 
Kromě těchto pravidelných činností se v 
Kutírně konají příležitostné akce zaměřené 
na nejrůznější tvoření. Např. zdobení 
velikonočních kraslic nejrůznějšími tech-
nikami, pletení karabáčů, výroba  zvířátek 
ze sena, tkaní hadrových koberců na 
stavu a pletení ošatek a zvonečků z 
pedigu. V době letních prázdnin jsme 
nabídli rodičům s malými dětmi tvoření 
z keramické hlíny. 
 Protože je velký zájem o 
všechny tyto akce, rozhodlo vedení školy 
rozšířit stávající prostory o další míst-

nost. V novém prostoru vznikne také 
optimální místo pro stav, který základní 
škole věnoval pan Miroslav Smýkal. 
Chceme poděkovat za tento sponzorský 
dar jemu a také paní Anně Smýkalové za 
materiál ke tkaní, a že nás této technice 
naučila. Naše poděkování také patří paní 
knihovnici Aleně Kozubíkové za spolu-
práci.
 Pro zájem veřejnosti budeme 
pořádat "Tvořivá odpoledne", kde se mo-
hou zájemci seznámit s různými výt-
varnými a rukodělnými technikami. Pro 
jaro a léto 2009 jsou v plánu tyto akce: 
již 3.lekce pletení z pedigu, decoupage 
(ubrousková technika), keramičení 
pro rodiče a děti předškolního věku. 
Přesný termín akcí bude vždy zveřejněn 
s předstihem na plakátech a v hlášení 
obecního úřadu.  

Vychovatelky ZŠ
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Školní Kutírna slaví první narozeniny Společenská 

kronika obce

Činnosti v obecních 
lesích v roce 2008

Těžba dříví úmyslná: 331 m3
Těžba dříví nahodilá:   73 m3
Úklid klestu po těžbě: 410 m3
Zalesňování sazenicemi:    2.000  ks
Odstr. škodících dřevin:  5,59 ha
Vyžínání lesních kultur:  2,37 ha 
Nátěr proti okusu zvěří:  4,55 ha
Plánované příjmy  1.500 000
Skutečné příjmy  569 000
Plánované výdaje  522 000
Skutečné výdaje  243 000
Výtěžek celkem:  326 000       

Majetek obce 
Kontrolní výbor Zastupitelstva 
obce Val.Polanka provedl počátkem 
letošního roku inventarizaci obecního 
majetku k 31.12.2008 s následujícími 
výsledky :
Budovy a stavby             105.661.489
Movité věci          1.125.873
DDHM                2.124.439
Pozemky              7.964.426
Umělecká díla      122.970
Finanční investice     7.297.000
Zásoby PHM            6.206
Zásoby ve zboží        2.954
Zůstatky na účtech obce  1.109.882
Pohledávky obce            155.179
Zúčtovatelné zálohy       214.400
Neinvestiční faktury  53.825
Neuhrazené úvěry             4.692.727
Zástavní právo k úvěrům   8.000.000
Užívání cizího majetku  160.650
Zaplacené zálohy              20.000
Mzdy, odvody  za 12/08    287.643

NAROZENiNy OSLAViLi 
60 let
Jarmila Pavlíková  čp.204
Helena Mollová čp.403
65 let 
František Lukáš čp.165
Alena Staňková  čp.288
70 let 
Miroslav Výchopeň čp.170
Bohuslav Hromada čp.271
Anna Mikušková čp.272
75 let
Marie Žáková  čp.266
Anna Mikušková čp.51
80 let
Josef Němec  čp.45
85 let
Ludmila Prcínová čp.173
86 let
Ludmila Hořelková čp.206 
88 let
Marie Juhaňáková čp.109
93 let
Rozálie Martinková čp. 375 
85 let
Ludmila Hořelková čp.206
87 let
Marie Juhaňáková čp.109
92 let
Rozálie Martinková čp.375

NOVí ObČáNci
Petr Janota   čp.366
Kateřina Rapantová čp.308
Karolína Kovářová čp.323
Valentýna Kovářová čp.181

ZEMřELi
Josef Trčka  čp.339
zemřel ve věku 47 let
Mikušová Zdenka čp.337
zemřela ve věku 55 let
Karel Juráň  čp.222 
zemřel ve věku 67 let  
Rozálie Staňková čp.102
zemřela ve věku 94 let

Zpracovala: Sláčíková Věra

Jarní sběr
Připomínáme občanům, že v sobotu 
2.  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.

Počet matričních zápisů 
za celý matriční úřad:  21 
narození      1 
sňatky      4
úmrtí    16
Uzavřených manželství bylo u úřadu 1
Uzavřených manželství církevních   3
Počet opisů matričních dokladů: 11 
Počet žádostí o výpis z rejstř .trestů  69

Počet polož. vidimace a legalizace 549
Počet rozhodnutí k círk.   3 
Počet určení otcovství  1
Zápis do matriky - rozvody 1
Počet žádostí o vydání OP  198
Počet přijatých žádostí 
o potvrzení občanství k l.OP 17 
Počet žádostí o potvrzení občanství  11

Sláčíková Věra
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Pokračování ze strany 1

 Paradoxně nám další "díru" 
do rozpočtu obce v roce 2008 udělalo 
úspěšné vyřízení dotace od MF ČR na 
opravu sociálních zařízení v základní 
škole a na opravu zastřešení spojovací 
chodby. Od 1.1.2008 se musí totiž každý 
zřizovatel školy, který na opravu školy 
obdrží dotaci od státu, podílet na těchto 
opravách min.10% z celkových nákladů. 
 V našem případě to znamenalo, 
že k celkově přidělené dotaci od MF ČR 
ve výši 9.311 tis.Kč jsme museli zaplatit 
v loňském roce za opravy zde provedené 
z rozpočtu obce 1.595 tis.Kč, protože 
celkově jsme za práce související s op-
ravami školy zaplatili 10.906 tis.Kč. 
 Tyto opravy školy nebylo 
možné neprovést, vloni jsme obdrželi 
rozhodnutí Krajské hygienické stanice 
o tom, že pokud tak do konce roku 
2010 neučiníme, budou muset provoz 
naší ZŠ k 31.12.2010 ukončit. Vůči 
tomuto rozhodnutí jsem napsal odvolání 
k Ministerstvu zdravotnictví ČR, ovšem 
ministerstvo rozhodnutí KHS potvrdilo. 
 Náklady související s úhra-
dou vlastního podílu na opravách ZŠ 
jsme zaplatili z rezerv, které měla obec 
vytvořené z prodeje plynárenského 
potrubí do vlastnictví RWE. Původně 
však měla být tato finanční rezerva 
použita na realizaci připravovaného 
největšího projektu obce v posledních 
letech, kterým je výstavba splaškové 
kanalizace v rámci projektu Čistá řeka 
Bečva II etapa. Z tohoto důvodu bu-
deme muset v budoucnu na výstavbu 
kanalizace zajistit vyšší úvěr, než jsme 
půcodně předpokládali,.
 O tom, že se z našeho pohledu 
jedná o diskriminační opatření vůči 
zřizovatelským obcím spádových škol 
je zbytečné psát. Žádal jsem  totiž 
ministra financí o zproštění naší obce 
z této povinné finanční spoluúčasti na 
opravě školy, ale vyhověno nám nebylo 
i přesto, že z celkového počtu 293 žáků 
ZŠ ve školním roce 2009-2010 je žáků 
z Valašské Polanky pouze 127. Zde je 
zjevné, že náš obecní rozpočet těžce do-
plácí na skutečnost, že byla v naší obci 
postavena tak velká škola, jejímž kon-
strukcím a vybavení dochází životnost.  
Škola neodpovídá novým hygienickým 
požadavkům, požadavkům na úsporu 
energií, bezpečnostním požadavkům.

 V loňském roce jsme museli 
rovněž řešit jednu mimořádnou událost, 
kterou byl požár jeviště v areálu 
tanečního kola, bez kterého si kulturně 
společenský život v naší obci neumíme 
představit. Proto jsme jeviště opravili 
nákladem 110 tis.Kč k čemuž jsme 
museli v průběhu loňského roku provést 
úpravy původně schváleného rozpočtu 
obce. Byl zrušen nákup dataprojektoru 
a promítacího plátna, koupili jsme míň 
stolů a židlí do kulturního domu než 
se původně plánovalo a využili jsme 
také skutečnosti, že se část plánovaných 
finančních prostředků vyčleněných 
na zimní údržbu komunikací ušetřila, 
protože v loňské zimě toho sněhu k úk-
lidu - na rozdíl od průběhu letošní zimy 

- tolik nebylo. 
 V rozpočtu obce je k 31.12.2008 
zůstatek v plusu proto, že v loni nebyly 
provedeny některé plánované platby : 
stále se ještě v loňském roce nezačalo 
platit za investiční přípravu projektu 
II etapy ČŘB  a  hlavně jsme nemuse-
li zaplatit některé plánované výdaje. 
Těmito výdaji byly např.: náklady spo-
jené z dokončením rozvodů NN a VO 
na Podevsí, které fy.ČEZ posunula až 
na rok 2009;  nebo nebyly dokončeny 
a odevzdány objednané projektové do-
kumentace na autobusové zastávky do 
Veřečného a na návsi před kulturním 
domem, včetně PD k ÚR na rekonstruk-
ci kulturního domu, jejichž vyřízení 
stavebně správních povolení se zdrželo 

Závěrečné vyúčtování hospodaření obce za rok 2008 

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ZČ      2.013.442
Daň o osob SVČ                           277.300 
Daň z FO z kapitálových výnosů         174.822
Daň z příjmů právnických osob        2.993.226
Daň z příjmů za obec                          101.800
 DPH           4.040.117
Poplatky za znečišťování ovzduší            5.000
Poplatek za likvidaci odpadu               473.595
Poplatek ze psů               27.950
Poplatek za užívání veř. prostranství      37.150
Poplatek ze vstupného                1.300
Poplatek z VHP                    60.000
Odvod výtěžku z VHP              14.340
Správní poplatky               73.320
Daň z nemovitostí             239.674
Dotace na volby                    30.000
Dotace - státní správa a školství           657.187
Ostatní dotace ze SR               168.621
Dotace na ZŠ od obcí               946.630
Dotace od ZK na SDH                  55.000
Dotace na opravu WC v ZŠ od SR   9.311.000
Dotace na kolumbárium Lužná            600.000
Z hospodaření v lesích                568.635
Odvod zřizovatele ZŠ             230.000
Činnost obecní knihovny                 2.788
Poskytování služeb a výrobků                5.187
Zájmová činnost v kultuře                   359.880
Kultura (DVD, knihy o obci)                 16.450
Bytové hospodářství                383.112 
Pohřebnictví                 175.134
Územní plánování                    10.000
Územní rozvoj                  3.249
Komun. služby (nebytové prostory)     598.603
Platby organizací za likvidaci odpadu    16.500
Recyklace odpadů od EKOKOM          60.449
Činnost místní správy (kopírování)          1.254
Příjmy z úroků na účtech obce          49.850
                                                 
celkové příjmy v roce 2008          24.779.000 
Celkem:
Celkové výdaje v roce 2008       25.243.000
Celkové příjmy v roce 2008       24.779.000 
Rozdíl byl hrazen z rezerv na účtech obce.

Rozpočtové výdaje:
 Pěstební činnost v lesích            243.191
 Opravy MK                737.851
Provoz veřejné silniční dopravy             69.526
Ostatní v silniční dopravě             273.200
Pitná voda  pro SO Suláčov                  58.000
Odpadní vody  Veřečné Podevsí          108.280
Úpravy drobných toků                         2.600
Příspěvek na provoz MŠ            325.000
Příspěvek na provoz ZŠ                    2.128.000
Oprava WC v ZŠ chodby               10.890.851
Činnost obecní knihovny                     302.593
Činnost kulturní komise                      115.077
Oprava pomníku padlých                 6.000
Provoz VR vč. Údržby a popl.            146.169
Vydávání obecního zpravodaje              28.693
Provoz KD a areálu TK                  1.177.395
Komise pro obč. záležitosti             131.808
Sportovní zařízení v majetku               35.070    
Činnost sportovní komise                   18.000
Příspěvek na činnost TJ Sokol            190.000
Dar nemocnici Vizovice                     10.000
Nebytové hospodářství                    254.460
Bytové hospodářství                       134.210
Provoz a údržba VO                           293.237
Pohřebnictví                                      163.772
Výstavba kolumbária                      1.453.656       
SME na přípojky NN Suláčov             113.000 
Změny ÚP NSÚ Val.Polanka č. 13        66.316
Komunální služby                             390.000
Sběr a svoz nebezpeč. odpadu              89.013
Sběr a svoz komun. odpadu             572.721
Péče a vzhled o veřejnou zeleň            516.018
Požární ochrana                       278.295
Příspěvek na činnost SDH                   151.600
Činnost zastupitelských orgánů        1.334.126    
Volby do zastupitelstva ZK                   30.000
Činnost a provoz místní správy         1.794.671
Splátka úroku úvěru plynvoda             255.726
Daň z příjmu placena obcí                  101.800 
Příspěvky a dary              280.255
Splátka jistiny úvěru vodaplyn            558.379
Zůstatek na účtech k 31.12.2008      1.109.882    
celkové výdaje v roce 2008       25.243.000
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 N á v r h 
rozpočtu obce 

na tento rok je výrazně ovlivněn ne-
jistotou v plánování očekávaných 
daňových příjmů, které se odvíjí od 
výkonu ekonomiky ČR. Museli bychom 
umět věštit z křišťálové koule, abychom 
správně nastavili daňové příjmy naší 
obce. Nikdo  neví, jak velký bude dopad 
hospodářské recese na daňové příjmy 
naší obce. 
 Dále pak se obec  s účinností 
novely zákona o DPH č.302/2008 Sb. 
od 1.1.2009,  mimo stále trvající nízké 
ceny pilařské kulatiny a problémy s jejím 
prodejem, dostala s příjmem z prodeje 
dřeva do kategorie příjmů, které budou 
spolu s pronájmem nebytových prostor 
a s poskytováním služeb, zahrnuty do 
sledování jejich celkového obratu za 
období  v délce 12  po sobě jdoucích 
měsíců finančním úřadem a auditory. 
Pokud za toto období přesáhneme obrat 
1 mil. Kč stane se naše obec plát-
cem DPH, což by velmi zkomplikovalo 

vedení účetnictví naší obce a také by 
došlo ke zdražení některých služeb. 
 Proto je příjmová část rozpočtu 
obce v položce "lesní hopodářství" 
omezena na 450 tis.Kč tak abychom se 

s celkovým obratem obce nedostali přes 
1 mil.Kč alespoň do doby, než bude 
ukončena realizace projektu výstavby 
nového zdravotního střediska. Zde js-
me, jako příjemci dotace, vedeni jako 
neplátci DPH a změna tohoto statutu v 
průběhu čerpání této dotace od EU by 
byla dost velkým účetním problémem.
 Z těchto důvodů zastupitelstvo 
muselo snížit předpokládané daňové 
příjmy obce, v porovnání se skutečností 
z roku 2008, o 5,5 % s tím, že spolu se 
stanoveným limitem příjmů za těžbu 
dřeva z obecních lesů nám příjmová 
část rozpočtu nenaplňuje potřebné 
prostředky na všechny projekty, které 
chtělo zastupitelstvo obce v tomto 
volebním období realizovat. 
 Bude-li vývoj daňových příjmů 
pro obecní pokladnu nepříznivý, bu-
deme muset v roce 2009 rozpočtové 
příjmy, ale i výdaje obce pečlivě sledo-
vat a následně je případně korigovat. 

Komentář k návrhu obecního rozpočtu na rok 2009
Předpokládané příjmy 

obce v roce 2009 
(podrobné údaje na úřední desce před 
OÚ i adrese : www.valasskapolanka.cz)
Položky
- Daňové příjmy:  9 958 000
- Nedaňové příjmy:  2 199 000
-Dotace na výkon  
státní správy a školství:  651 000
- Příspěvky obcí 
na provoz ZŠ:    936 000
- Příspěvky obcí 
na opravy v ZŠ:   102 000
- Příspěvek SOH na 
stavbu zdravotního stř:  100 000
- Zůstatky z r.2008: 1 109 000
- Přijetí krátkodobého 
překlenovacího úvěru:  601 000
- PříJMy cELKEM :    15 656 000

Návrh výdajů obce v roce 2009
(podrobné členění výdajů je vyvěšeno na úřední desce)

Lesní hospodářství           200 000    
Komunikace vč.zimní údržby, opravy 635 000    
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 60 000    
Ostatní záležitosti v silniční dopravě          21 000    
Provoz veřejné silniční dopravy   150 000    
Odvod a čištění odpadních vod       1 137 000    
Úpravy drobných vodních toků           30 000    
Předškolní zařízení - MŠ           350 000    
Základní škola           2 329 000    
Místní knihovna            305 000    
Ostatní záležitosti kultury           139 000    
Rozhlas a televize            70 000    
Vydávání obecního zpravodaje           30 000    
Zájmová činnost v kultuře KD vč.TK 1 243 000    
Ostatní činnosti v kultuře            70 000    
Sportovní zařízení v majetku obce           20 000    
Ostatní tělovýchovná činnost          200 000    
Odborné léčebné ústavy              5 000    
Bytové hospodářství           140 000    
Stavba Zdravotního střediska          800 000    
Veřejné osvětlení            370 000    
Pohřebnictví            140 000    
Výstavba a údržba míst.inž.sítí          150 000    
Územní plánování            60 000    
Územní rozvoj digitální mapy ZK             4 000    
Komunální služby           451 000    
Svoz a sběr NO             90 000    
Svoz a sběr TKO            700 000    
Péče o veřejnou zeleň           550 000    
Požární ochrana            405 000    
Místní zastupitelské orgány       1 500 000    
Činnost místní správy        2 186 000    
Výdaje z fin.operací           857 000    
Ostatní činnosti            259 000    
VÝDAJE v r.2008 cELKEM      15 656 000  

 Díky všeobecnému nedostatku volných finančních 
prostředků rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že se do 
výdajů obce na letošní rok zařadí pouze aktivity, které bu-
dou spojeny s možným čerpáním dotací z různých grantů. 
Samozřejmě mimo provozní náklady a údržbu majetku obce 
(veřejné osvětlení, místní rozhlas, komunikace, budovy obce 
apod.), kterou je nutno  provádět i bez dotačních peněz. 
 Rozpočet obce ovlivní také skutečnost, že jsme 
požádali spádové obce základní školy o finanční příspěvky 
nejen na opravy, které u nás  byly provedeny již v loňském 
roce, ale také na projekty, které v letošním roce naše obec 
připravuje.  Do vydání tohoto čísla Zpravodaje však nemáme 
k dispozici odpovědi dotčených obcí na naše žádosti. Přitom 
se jedná o záležitosti přesahující svým významem hranice naší 
obce. Žádost o finanční příspěvky jsme zaslali Lužné na dofi-
nancování kolumbária na místním hřbitově a dále na poskytnutí 
příspěvků od obcí Ústí, Lužná, Leskovec, Seninka, Prlov a 
Pozděchov  na plánované opravy v základní škole, které by se 
měly v letošním roce provést. Jde o zpracování ze zákona pov-
inného energetického auditu a provedení výměny všech ventilů 
na radiátorech ÚT za nové, termoregulační ventily. 
 V neposlední řadě jsme tyto obce požádali také o 
poskytnutí jejich finančních příspěvků na výstavbu nového 
zdravotního střediska, které budou navštěvovat také jejich 
občané. Na základě odpovědí od žádaných obcí se také dost 
výraznou měrou může náš letošní rozpočet změnit. 
 Skutečný výsledek těchto jednání pak bude zohledněn 
na veřejném zasedání ZO, na kterém bude konečný návrh 
rozpočtu obce na rok 2009 schválen. Čím vyšší budou 
příspěvky obcí na společné projekty, tím nižší až nulová může 
být výše krátkodobého překlenovacího úvěru, jehož přijetí v 
průběhu roku 2009 vedení obce plánuje.

Výdaje rozpočtu

Přijmy rozpočtu
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  Pokračování ze strany 5
 
 Mimo tzv. mandatorní výdaje, 
které není možné měnit a mezi které patří: 
veškeré náklady související s provozem 
obecních budov (plyn, voda, elektřina, re-
vize, údržba komunikací VO, MR), nák-
lady související se zajištěním chodu obec-
ního úřadu (kancelářské potřeby, provoz a 
správa počítačové sítě, mzdy zaměstnanců 
obce včetně těch, které souvisí s činností 
zastupitelstva obce, zajištění provozu 
výjezdní jednotky hasičůatd.) plánujeme 
na jednotlivých tzv.kapitolách tyto výdaje:
1/ Lesní hospodářství
 V letošním roce musí být 
povinně ze zákona zpracován nový les-
ní hospodářský plán na nové decenium. 
Ostatní náklady jsou spojené se správou 
lesa, s pěstební činností, s platbami za 
těžbu pilařské kulatiny apod.
2/ Komunikace, včetně zimní údržby, 
provoz veřejné silniční dopravy
 Průběh letošní zimy nárokuje 
vyšší finanční prostředky na pluhování 
sněhu z místních komunikací a chodníků 
oproti předcházejícím dvěma rokům. 
 Mimo běžnou opravu výtluků a 
děr na obecních cestách bude v letošním 
roce dokončen a odevzdán projekt 
na výstavbu lávky přes řeku Senici v 
Dolansku, projekt na autobusové zastávky 
pro Veřečné a na návsi před KD. 
 V lednu tohoto roku by-
la dokončena a odevzdána rovněž PD 
a na výstavbu komunikace na Parhůně. 
Tato nová cesta  propojí dvě původně 
slepé obecní lesní cesty a zprůjezdní tak 
hřebenovou cestu na lesní svážnici na 
tzv.Liščáku, která je ve vlastnictví LČR 
s.p. Přípravu tohoto projektu umožnil pan 
Fojt ze Vsetína a paní Mišunová Marie z 
Branišovic, kteří potřebné pozemky pro 
výstavbu 230 mb dlouhé komunikace obci 
darovali. Na realizaci tohoto projektu jsme 
na této kapitole vyčlenili 140 tis.Kč s tím, 
že se jedná o vlastní 22 % podíl na celko-
vých nákladech stavby, které budou činit 
celkem cca 640 tis. Kč. O dotaci ve výši 
78 % z RN, která činí 500 tis.Kč, jsme 
požádali MAS Hornolidečska a to z gran-
tu EU na podporu venkovských regionů 
LEADER. Nebude-li naší žádosti o dotaci 
vyhověno nebudeme tuto cestu v letošním 
roce provádět a naši žádost zopakujeme v 
roce 2010. 
 Na letošní rok plánujeme rovněž 
opravu místní komunikace ve Veřečném 

k RD čp.72, 73, 240 a 284 s tím, že jsme 
v rozpočtu obce na její realizaci uvolnili 
131 tis.Kč, což činí 31 % vlastního podílu 
na celkových nákladech ve výši 429 tis.
Kč. O 69% dotaci ve výši 298 tis.Kč jsme 
požádali kraj z jeho programu na obnovu 
venkova. 
 Také u tohoto projektu platí, že  
nebude-li naší žádosti vyhověno, nebu-
deme opravu komunikace provádět a zno-
vu o dotaci požádáme v roce 2010. Projekt 
a stavební povolení na opravu této cesty 
jsme vyřídili již v roce 2008. 
 Podle toho, jak se budou vyvíjet 
příjmy se v průběhu roku 2009 rozhod-
neme, zda se pustíme do těžby štěrku ze 
Senice, který budeme potřebovat v roce 
2010 na podsypové vrstvy komunikace ve 
stavebním obvodu Suláčov. 
 V letošním roce bude také 
dokončeno osazování nových dopravních 
značek na místních komunikacích. 
 Platba Zlínskému kraji za tzv.
dopravní obslužnost (finanční příspěvek na 
autobusové spoje projíždějící naší obcí) je 
v roce 2009 stejná jako v roce 2008, to je 
50 Kč/občana, to je celkem 70 tis. Kč.
3/ Odvod a čištění odpadních vod :
 Projekt Čistá řeka Bečva 
II etapa se v letošním roce s největší 
pravděpodobností již rozjede alespoň ve 
své přípravné investorské části.. Ještě stále 
se však nepředpokládá, že by se v letošním 
roce mělo začít stavit. V současné době byl 
projednán v radě Mikroregionu Vsetínsko 
následující harmonogram přípravy :
- do konce března 2009 podáme žádost o 
dotaci z EU prostřednictvím MŽP ČR
- v červnu 2009 bude zahájeno výběrové 
řízení na zhotovitele projektové dokumen-
tace pro stavební povolení na jednotlivé 
stavby splaškové kanalizace a zajištění 
stavebního povolení na tyto stavby s ter-
mínem 03/2010
- koncem září, začátkem října 2009 bychom 
se měli dozvědět, jestli bylo naší žádosti 
vyhověno a v jaké výši lze předpokládat 
% dotace
- Pokud bychom dotaci nezískali použijeme 
zpracovanou projektovou dokumentaci, 
včetně stavebního povolení, pro žádosti 
o dotace z jiných grantů. Bude-li naší 
žádosti o dotaci vyhověno bude koncem 
roku 2009 vypsáno další výběrové řízení 
na zpracovatele tendrové dokumentace a 
následně v 03/2010 pak výběrové řízení na 
zhotovitele.
- Zahájení stavebních prací se předpokládá 

v posledním čtvrtletí roku 2010 !
Pro zaplacení zpracování dokumentace 
pro  stavební povolení, včetně inženýrské 
činnosti a na náklady spojené s výběrovými 
řízeními plánovanými na v letošní rok jsme 
v rozpočtu obce vyčlenili 1.137 tis. Kč s 
tím, že v případě úspěšně vyřízené dotace 
nám po dokončení stavby kanalizace bude 
část odpovídající přidělené dotaci následně 
vrácena. 
 Tuto částku, kterou musíme do 
našeho rozpočtu začlenit a mít k dispozici, 
stanovilo vedení Mikroregionu Vsetínsko 
a její skutečnou výši samozřejmě ovlivní 
výsledky jednotlivých tendrů.
 Na této kapitole se rovněž plánuje 
realizace projektu  "Prodloužení vodovod-
ního řadu ve Veřečném". Prováděcí projek-
tovou dokumentaci včetně vodoprávního 
povolení jsme zajistili z rozpočtu loňského 
roku. S vedením společnosti VaK Vsetín 
a.s., která v naší obci vlastní a provozuje 
veškeré  veřejné vodovodní potrubí, jsme 
následně vyjednali, že v průběhu jarních 
měsíců  tohoto roku výstavbu plánovaného 
vodovodu zajistí tato společnost na vlastní 
náklady. Touto stavbou se vyřeší zoufalý 
nedostatek pitné vody ve stávajících stud-
ních rodinných domů čp.140, 175, 187 a 
265 a také se zde s touto stavbou připraví 
rozvody vody pro další  plánované nov-
ostavby rodinných domů.
4/ Úpravy drobných vodních toků :
 Na této kapitole plánujeme 
vyčištění průtočného profilu koryta po-
toka od propustku na Podevsí u RD paní 
Mikušové Marie až do řeky Senice.  Již 
vzpomínaný propustek je již téměř celý 
zanesen naplavenou zeminou a hrozí zde 
jeho ucpání .
5/ Provoz mateřské školy a ZŠ
 Provozní náklady těchto škol se 
odvíjí od cen energií přičemž se zde pro rok 
2009 očekává mírné navýšení v porovnání 
s loňským rokem. Součástí provozních 
výdajů jsou také běžné náklady související 
s drobnou údržbou obecního majetku. V 
MŠ je nutné provést opravu přístřešku nad 
vstupní rampou a výměnu vodovodních 
baterií. 

Pokračování na straně 7

Komentář k návrhu obecního rozpočtu na rok 2009



Dorost

15.kolo 22.3. 15.00
Zub í - Pr.Be va
Zašová - Podlesí 
Kel  - Hov zí
V.Mez.B - Poli ná
H.Lide  - V.Polanka 
Choryn  - Lou ka
V.Karlovice B – V.P íkazy 

16.kolo 29.3. 16.00
Poli ná - Zašová 
Choryn  – V.Karlovice B 
V.P íkazy - Zub í
Pr.Be va - Kel
Hov zí - V.Mez.B 
Podlesí – H.Lide
V.Polanka - Lou ka

17.kolo 5.4. 16.00
Choryn  - V.P íkazy 
V.KarloviceB – V.Polanka 
H.Lide  - Poli ná
V.Mez.B – Pr.Be va
Kel  - Zub í
Lou ka – Podlesí 
ZZaaššoovváá -- HHoovv zzíí

18.kolo 12.4. 16.30
Poli ná - Lou ka
V.P íkazy - Kel
Zub í – V.Mez B 
Pr.Be va - Zašová 
Hov zí – H.Lide
Podlesí . V.Karlovice B 
V.Polanka - Choryn

19.kolo 19.4. 16.30
Choryn  - Podlesí 
V.KarloviceB - Poli ná
H.Lide  - P.Be va
V.MezB - Kel
V.Polanka –V.P íkazy 
Lou ka - Hov zí
Zašová - Zub í

2200..kkoolloo 2266..44.. 1166..3300
Kel  - Zašová 
Poli ná - Choryn
V.P íkazy – V.MezB 
Zub í – H.Lide
Pr.Be va – Lou ka
Hov zí – V.KarloviceB 
Podlesí – V.Polanka 

21.kolo 3.5. 16.30
Choryn  - Hov zí
V.KarloviceB – P.Be va
H.Lide  - kel
Podlesí – V.P íkazy 
V.Polanka - Poli ná
Lou ka - Zub í
Zašová – V.Mez B

22.kolo 10.5. 16.30
V.Mez B – H.Lide
Kel  - Lou ka
Poli ná - Podlesí 
V.P íkazy - Zašová 
Zub í – V.Karlovice B 
P.Be va - Choryn
Hov zí – V.Polanka 

23.kolo 17.5. 16.30
Poli ná - V.P íkazy 
Choryn  - Zub í
V.Karlovice B - Kel
H.Lide  - Zašová 
Podlesí - Hov zí
V.Polanka – P.Be va
Lou ka – V.Mez B 

24.kolo 24.5. 16.30
V.Mez B – V.KarloviceB 
Kel  - Choryn
V.P íkazy – H.Lide
Zašová - Lou ka
Zub í – V.Polanka 
P.Be va - Podlesí 
Hov zí - Poli ná

25.kolo 31.5. 16.30 
Poli ná – P.Be va
Choryn  – V.Mez B 
V.Karlovice B - Zašová 
Hov zí – V.P íkazy 
Podlesí - Zub í
V.Polanka - Kel
Lou ka – H.Lide

26.kolo 7.6. 16.30
H.Lide  – V.KarloviceB 
V.MezB – V.Polanka 
Kel  - Podlesí 
V.P íkazy - Lou ka
Zašová - Choryn
Zub í - Poli ná
P.be va - Hov zí

14.kolo 14.6. 16.30
Poli ná - Kel
Choryn  - H.Lide
V.KarloviceB - Lou ka
V.P íkazy – P.Be va
Hov zí - Zub í
Podlesí – V.Mez B 
V.Polanka - Zašová 

Výjimky
Kel  – SO/ÚZM 
V.Mez.B – SO/ÚZM-UT 
H.Lide  – SO/UZM 
V.K.+Kar.B – Ne/ÚZM 
Choryn  – SO/ÚZM 
Poli ná – SO/ÚZM 

15.kolo 21.3.10.00
Bylnice - Mladcová 
Chval ov - Louky 
Vlachovice – V.Polanka 
Zašová - Hulín 
V.Klobouky - Malenovice 
Slavi ín - Hov zí
D.Be va – V.Karlovice 

16.kolo 29.3. 10.00
Mladcová – D.Be va
V.Karlovice - Slavi ín
Hov zí – V.Klobouky 
Malenovice - Zašová 
Hulín - Vlachovice 
V.Polanka - Chval ov
Louky - Bylnice 

17.kolo 4.4. 10.00
Louky - Mladcová 
Bylnice – V.Polanka 
Chval ov - Hulín 
Vlachovice - Malenovice 
Zašová - Hov zí
V.Klobouky – V.Karlovice 
Slavi ín – D.Be va

18.kolo 12.4. 10.00
Mladcová – Slavi ín
D.Be va – V.Klobouky 
V.Karlovice - Zašová 
Hov zí - Vlachovice 
Malenovice - Chval ov
Hulín - Bylnice 
V.Polanka - Louky 

19.kolo 19.4. 10.00
V.Polanka - Mladcová
Louky - Hulín 
Bylnice - Malenovice 
Chval ov - Hov zí
Vlachovice – V.Karlovice 
Zašová – D.Be va
V.Klobouky - Slavi ín

20.kolo 25.4. 10.00
Mladcová – V.Klobouky 
Slavi ín - Zašová 
D.Be va - Vlachovice 
V.Karlovice - Chval ov
Hov zí - Bylnice 
Malenovice - Louky 
Hulín – V.Polanka 

2211..kkoolloo 33..55.. 1100..0000
Hulín – Mladcová 
V.Polanka – Malenovice 
Louky – Hov zí
Bylnice – V.Karlovice 
Chval ov – D.Be va
Vlachovice – Slavi ín
Zašová – V.Klobouky

22.kolo 9.5. 14.15
Mladcová - Zašová
V.Klobouky - Vlachovice 
Slavi ín - Chval ov
D.Be va - Bylnice 
V.Karlovice - Louky 
Hov zí – V.Polanka 
Malenovice - Hulín 

23.kolo 17.5. 10.00
Malenovice - Mladcová 
Hulín - Hov zí
V.Polanka – V.Karlovice 
Louky – D.Be va
Bylnice - Slavi ín
Chval ov – V.Klobouky 
Vlachovice - Zašová 

24.kolo 24.5. 14.15
Mladcová - Vlachovice 
Zašová - Chval ov
V.Klobouky - Bylnice 
Slavi ín - Louky 
D.Be va – V.Polanka
V.Karlovice - Hulín 
 Hov zí - Malenovice 

25.kolo 31.5. 10.00
 Hov zí - Mladcová 
 Malenovice – V.Karlovice 
 Hulín – D.Be va
 V.Polanka - Slavi ín
 Louky – V.Klobouky 
 Bylnice – Zašová 
 Chval ov - Vlachovice 

26.kolo 7.6. 13.30
 Mladcová - Chval ov
 Vlachovice - Bylnice 
 Zašová - Louky 
 V.Klobouky – V.Polanka 
 Slavi ín - Hulín 
 D.Be va - Malenovice 
 V.Karlovice – Hov zí

14.kolo 14.6.10.00
Hulín – V.Klobouky 
Bylnice – Chval ov
Louky – Vlachovice 
Hov zí – D.Be va
Malenovice – Slavi ín
V.Polanka – Zašová 
Mladcová – V.Karlovice

Výjimky:
Vlachovice – Ne/10.00 
Bylnice – Ne/10.00 
Hulín –Ne/10.00 
Hov zí – So/14.15 
D.Be va – Ne/14.15 
V.Klobouky – Ne/13.30 
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Poděkování 
Tímto TJ Sokol děkuje všem 
sponzorům za jejich vstřícnost 
při zajištění darů při pořádání 
Maškarního bálu: Jmenovitě jde 
o tyto sponzory. 
Benzinka Valašská Polanka - Janka 
Blažková, Hotel  Koník Karolinka, 
Pavel Juřica, Stanislav Machač 
- cykloservis, Kovar Leskovec,  
Obec Valašská Polanka, Petr 
Fojtík, Milan Černota,  Restaurace 
pod nádražím - Milan Kovalčík, 
Jan Sívek - výroba topor, ko-
sisek, Laura mode Vsetín, Petr 
Maršálek - ČMRS, Chovatel - 
zahrádkář - p.Fojtíková, Antonín 
Kašpar, Miroslav Smýkal - 
KOVEKO, Restaurace Galánečka, 
PARADON - Pavel Šeliga, PF 
ateliér - Pavel Filgas, Autoservis 
Kurtin, Tošvito Seninka, Fusková  
Jana, Kadeřnictví Renata 
Poláchová, Glass servis Vsetín, 
Pizzerie Pepíno Brňov, Robert 
Basel prodej mobilních telefonů, 
Rally shop - Richard Růžička, 
VHCT Senpol - p. Hanulík, 
Medicentrum Vsetín, Jonhson 
Controls, Radka Kapounová, 
Shott solar, Novosadovi - kožená 
galanterie, Zikmundová Val. 
Polanka, Autoservis Buček, 
Všeobal Vsetín, Tesařství Lukáš 
Trčka, Knězek - požární ochrana, 
Ctibor Švirák Řeznictví, Antonín 
Hromada - prodej brusiva, Fast 
tride vracov, TJ Sokol Valašská 
Polanka, Jana Fusková, Kadeřnictví 
Renata Poláchová, Robert Basel 
- prodej mobilních telefonů, 
Tesařství Lukáš Trčka, Tošvito 
Seninka, Radka Kapounová, Shott 
Solar, Ctibor Švirák Řeznictví.     
A. Černotík

Žáci – jaro 2009

16.kolo 12.4. 14.00
Ústí – D.Be va
Zub í - Choryn
F.Lh. - Hoš álková 
Hov zí - Hutisko 
V.Polanka - Lide ko
V.Byst ice - La nov
17.kolo 19.4. 14.00
V.Byst ice - Ústí 
La nov – V.Polanka 
Lide ko - Hov zí 
Hutisko – F.Lhota 
Hoš álková - Zub í
Choryn  – D.Be va
18.kolo 26.4. 14.00
Ústí - Choryn
D.Be va - 
Hoš álková
Zub í - Hutisko 
F.Lhota - Lide ko 
Hov zí - La nov 
Polanka – V.Byst ice 

19.kolo 3.5. 14.00
V.Polanka - Ústí 
V.Byst ice - Hov zí
La nov – F.Lhota 
Lide ko – Zub í
Hutisko – D.Be va
Hoš álk. - Choryn
20.kolo 10.5. 14.00
Ústí - Hoš álková 
Choryn  - Hutisko 
D.Be va - Lide ko
Zub í - La nov
F.Lhota – V.Byst ice 
Hov zí – V.Polanka  
21.kolo 24.5. 14.00
Hov zí - Ústí
V.Polanka – F.Lhota 
V.Byst ice - Zub í
La nov – D.Be va
Lide ko - Choryn
Hutisko – Hoš álk.
22.kolo 24.5. 14.00
Ústí - Hutisko 
Hoš álk. - Lide ko

Choryn  - La nov 
D.Be va – V.Byst .
Zub í – V.Polanka 
F.Lhota - Hov zí 
12.kolo 31.5.14.00 
Ústí – F.Lhota
Hov zí - Zub í
Polanka – D.Be va
V.Byst ice - Choryn
La nov - Hoš álková
Lide ko - Hutisko 
13.kolo 7.6. 14.00
Lide ko - Ústí
Hutisko - La nov 
Hoš álk. – v.Byst .
Choryn  – V.Polanka  
D.Be va - Hov zí
14.kolo 14.6.14.00
Ústí – Zub í
F.Lhota – D.Be va
Hov zí – Choryn
Polanka – Hoš álk.
V.Byst ice – Hutisko 
La nov – Lide ko 

15.kolo 21.6. 14.00
La nov – Ústí 
Lide ko – V.Byst ice 
Hutisko S. – 
V.Polanka
Hoš álková – Hov zí
Choryn  – F.Lhota 
D.Be va - Zub í
Výjimky:
Hov zí – Ne 10.00 

P ípravka Jaro 
Polanka bude hrát 
své zápasy doma 
vždy v sobotu 
v 10.00 hod. 
15.kolo 12.4. 2009
VKK B– Hrozenkov 
Polanka – VKK A 
P íkazy - Halenkov 
16.kolo 19.4. 2009
P íkazy – VKK B  
Polanka – Halenkov 
Hrozenkov – VKK A 

17.kolo 26.4. 2009
VKK B – VKK A 
Halenkov – Hrozenk. 
P íkazy – V.Polanka 
18.kolo 3.5. 2009
V.Polanka - VKK B 
Hrozenkov – P íkazy 
VKK A – Halenkov 
19.kolo 10.5. 2009
VKK B- Halenkov 
P íkazy – VKK A 
Polanka – Hrozenk. 
20.kolo 17.5.2009
N.Hrozenkov - 
V.K.+Kar.B
VKK A – Polanka 
Halenkov - P íkazy 
11.kolo 24.5. 2009
VKK B– P íkazy 
Halenkov – 
Polanka(So 10.00) 
VKK A – Hrozenkov 

12.kolo 31.5. 2009
VKK A - 
V.K.+Kar.B 
N.Hrozenkov - 
Halenkov
Polanka – 
P íkazy(So 10.00) 
13.kolo 7.6. 2009
VKK B– Polanka 
P íkazy – Hrozenkov 
Halenkov – VKK A 
14.kolo 14.6. 2009
Halenkov – VKK B 
VKK A – P íkazy 
Hrozenk. – Polanka 
Výjimky:
VKK A - hlášenky 
h .Vel.Karlovice 
VKK B – hlášenky  
H išt  Karolinka 
Hrozenkov   – 10.00 
P íkazy – hlášenky 
Halenkov – So 10.00 
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 V základní škole máme ze 
zákona povinnost zpracovat tzv.energet-
ický audit a dále, dle platné legisla-
tivy platné pro úsporu energií, provést 
výměnu ventilů radiátorů ústředního to-
pení za nové termoregulační ventily. 
 Protože se jedná o neinvestiční 
opravy, na které by měly přispívat i 
spádové obce jejichž děti naši školu 
navštěvují, požádali jsme je o finanční 
příspěvky na tuto opravu. 
 Do uzávěrky tohoto zpravo-
daje nemáme výsledky o tom, jak se tyto 
spádové obce k naší žádosti postavily 
a proto rozhodlo zastupitelstvo obce o 
tom, že nebude-li ochota těchto obcí za-
platit požadované finanční příspěvky na 
tyto opravy - nebudou se provádět. 
 Obdrží-li naše obec následně 
pokutu za nesplnění povinností daných 
zákonem, budeme ji pak následně 
vymáhat od těchto obcí, protože ustano-
vení o poskytování finančních příspěvků 
na tyto opravy jsou zakotveny v "Dohodě 
o zřízení a provozu spádové školy". 
 Naše obec jako zřizovatel školy 
musí dále zpracovat projekt, na základě 
kterého by šlo, v případě úspěšně 
vyřízené státní dotace na opravu školy 
od státu, provést výběrové řízení na 
zhotovitele výměny oken v pavilonech 
školy. 
 I v rozpočtu obce na tento rok 
se z těchto důvodů plánuje nařízení 
odvodu investičního fondu ZŠ do 
rozpočtu zřizovatele na pokrytí alespoň 
části těchto plánovaných výdajů.
6/ Záležitosti kultury 
 Podporovat kulturu a kul-
turní činnost v naší obci plánuje obecní 
rozpočet i v roce 2009. Dále budeme 
provozovat obecní knihovnu, kde v 
letošním roce, mimo klasické provozní 
náklady plánujeme nakoupit nových 
knih více než v loňském roce.  
 Naše knihovnice pořádá pro 
děti  mnohé soutěže, kterými se snažíme 
přitáhnout zájem dětí o knihu a čtení jako 
takové. 
 Činnost kulturní komise a 
komise pro občanské záležitosti pak 
vhodně doplňuje pestrý společenský život 
v obci organizací kulturně společenských 
akcí, jejichž vysoká návštěvnost ne-
jen našimi občany vylučuje jakékoliv 
snižování výdajů do této oblasti. 

 Navíc se v letošním roce opět 
po 3 lech připravujeme na organiza-
ci folklorního pásma starovalašských 
dožínek, které nejsou levnou záležitostí.  
 V letošním roce plánujeme jinou 
organizaci silvestrovského ohňostroje. 
Vzhledem k tomu, že zájem občanů a 
poskytnutí příspěvku na jeho provedení 
rok od roku klesá ( v loňském roce se vy-
bralo pouze 7 tis. Kč z celkových 25 tis.
Kč ) plánujeme změnu jeho organizace a 
snížení pořizovacích nákladů na něj. 
 Předpokládáme, že ohňostroj 
bude odpálen ve večerních hodinách, 
tak, aby se jej mohly zúčastnit i malé 
děti a jeho pořizovací náklady se budou 
pohybovat kolem 10 tis. Kč. I nadále 
mohou občané na pořízení ohňostroje 
finančně přispět. 
 Do této kapitoly spadá i péče 
o provoz a údržbu veřejného rozhlasu, 
kde jsme Zlínský kraj požádali o  dotaci 
na jeho napojení na krajský integrovaný 
záchranný systém. Mimo to plánujeme 
umístit další 2 nové vysílací body bez-
drátového rozhlasu. I nadále budou hra-
zeny náklady související s vydáváním 
obecního Zpravodaje, prostřednictvím 
kterého se Vás snažíme podrobně infor-
movat o všem co se v naší obci děje. 
 Občanskému Sdružení Pěvecký 
sbor Polanka, který šíří dobré jméno naší 
obce i základní školy až za hranice naší 
republiky, bude na jejich činnost poskyt-
nut finanční příspěvek.
 Co se týká provozu budov 
sloužících kultuře - zde plánuje obec-
ní rozpočet úhradu nákladů s jejich 
provozem, včetně jejich drobné údržby. V 
průběhu letošního roku bude dokončena 
a odevzdána projektová dokumentace 
včetně vydání územního rozhodnutí, 
která řeší plánované stavební práce na 
přístavbě a modernizaci kulturního domu 
včetně nového dopravně bezpečnostního 
řešení návsi před ním.
7/ Tělovýchovná činnost :
 V této kapitole se i pro rok 2009 
plánuje poskytnutí veřejné finanční pod-
pory našemu  největšímu občanskému 
sdružení, kterým je TJ Sokol Val.
Polanka. 
 Tyto peníze poskytneme 
na podporu jejich  fotbalové činnosti, 
provoz areálu fotbalového hřiště, ale i na 
podporu šachové hry v naší obci. Spolu s 
touto finanční podporou budeme nadále 
hradit náklady spojené s provozem pro-

najaté studny od ČD, ze které se v létě 
zavlažuje tráva fotbalového hřiště. 
 Hradit budeme i činnost spor-
tovní komise, která vhodně doplňuje 
ostatními sportovními aktivitami volný 
čas našich občanů.
8/ Požární ochrana :
 I v letošním roce plánujeme, 
stejně jako v předcházejících letech, 
splnit zákonnou povinnost a  uvolnit v 
dostatečné míře finanční prostředky na 
zajištění akceschopnosti naši výjezdní 
jednotky požární ochrany. Pro doplnění 
její výzbroje a výstroje jsme požádali 
také o dotaci Zlínský kraj. 
 Připravujeme rovněž projekt 
výměny vrat v požární zbrojnici na jehož 
realizaci plánuje občanské sdružení SDH 
Valašská Polanka  požádat o dotaci MAS 
Hornolidečska. Bude-li dotace přidělena, 
budou zde namontována zateplená rolo-
vací vrata. 
 Pro trénink požárních útoků a 
hasičských zásahů jako takových jsme 
již v loňském roce upravili 100 mb 
dlouhou plochu nad  fotbalovým hřištěm, 
která přijde v letošním roce oset travou a 
dostatečně trávník zahustit. 
 Podle vývoje příjmů rozpočtu 
se v průběhu roku ZO rozhodne o tom 
zda pro tuto dráhu nakoupíme mobilní 
buňku, která bude sloužit jako skladiště 
příslušenství této tréningové dráhy a 
nebo, zda bude objednána studie rozšíření 
požární zbrojnice o další garážové stání 
pro  další požární cisternu. Tato nám má 
být v budoucnu přidělena od profesionál-
ního sboru PO, kterému  bude koupena 
cisterna nová. 
 Jakmile bude naší VJPO III 
dodána druhá cisterna, bude stáva-
jící Tatra 148 CAS už v majetku obce 
držena pouze jako historické "veterán" 
auto sloužící převážně pro representaci a 
propagaci požární ochrany v regionu. 
 SDH Val.Polanka bude také v 
letošním roce přidělena veřejná finanční 
podpora na činnost tohoto občanského 
sdružení. Stejně jako TJ Sokol Val.
Polanka vytváří SDH Val.Polanka, mimo 
jiné,  i volnočasové aktivity našim dětem 
a dorostu. Tato činnost si podporu určitě 
zaslouží.

Pokračování na straně 8

Komentář k návrhu obecního rozpočtu na rok 2009
Strana 7 - Rozpočet 2009



Strana 8 - Rozpočet 2009

Pokračování ze strany 7

9/ bytové hospodářství :
 Na letošní rok plánujeme 
dokončit výměnu dřevěných zdvojených 
oken za okna plastová v obytném domě 
čp.165 a vymalování společných pros-
tor ( schodiště a chodby )  podkrovních 
bytů na mimoškolním paviloně ZŠ.
10/ Rozvody NN a veřejné osvětlení :
 Už na rok 2008 jsme měli 
v rozpočtu obce připraveny finanční 
prostředky na provedení  směrových 
úprav el.rozvodů nízkého napětí ve 
stavebním obvodě Podevsí a s tím 
spojené dokončení instalace veřejného 
osvětlení, které má být namontováno na 
nové bet.sloupy NN. ČEZ ale rozhodl 
o tom, že tyto práce provede až v roce 
2009 a proto bylo nutné na tyto práce i 
v letošním roce vyčlenit smluvně stano-
vené finanční prostředky. K této inves-
tici se jako každý rok plánuje také běžná 
údržba stávajícího VO, která spočívá ve 
výměně prasklých výbojek a v nových 
nátěrech sloupů VO. V letošním roce 
chceme vyzkoušet novinku a to : osa-
dit v terénu 1-2 sloupy VO, jejichž 
potřebnou energii ke svícení jim budou 
dodávat solární kolektory přes zde na-
montované baterie. Podobně je tomu 
i u bezdrátového rozhlasu. Jeho bat-
erie však dobíjí el.energie z veřejného 
osvětlení. Následně vyhodnotíme tento 
projekt a zkušenosti s tím spojené pak 
možná uplatníme v dalším rozšiřování 
VO v naší obci.
11/ Pohřebnictví :
Mimo běžné provozní náklady spojené 
se zajištěním provozu hřbitova a hrob-
nických služeb máme v plánu vyrobit 
ocelové bednění pro výrobu betonových 
obrub o rozm.90 x 110 cm sloužících k 
uložení uren do země. 
12/ Územní plánování :
 V letošním roce budou 
dokončeny práce na změně územ-
ního plánu č.13 a zahájeny práce na 
změně územního plánu č.14, které pro 
nás zajišťuje Ing.Arch.Čehovská z 
Olomouce. Současně s pořízením této 
nové územně plánovací dokumentace 
budeme dále spolupracovat se Zlínským 
krajem na vyřešení tzv.dopravního uz-
lu Val.Polanka, který bude spočívat v 
územním upřesnění požadavků ZK na 
osazení dálničního přivaděče k dálnici 
R49 : Vizovice - Pozděchov - Střelná 

a na nová železniční koridor včetně 
železničního trianglu : Vizovice - Val.
Polanka - Lužná - Vsetín.
13/ Péče o veřejnou zeleň :
 Mimo pravidelné kosení a 
údržbu veřejných ploch se v letošním 
roce připravujeme k akci, která byla do 
jisté míry vyvolána tragickou nehodou 
ve Zlíně. 
 ZO rozhodlo o tom, že bude 
provedeno smýcení 2 ks lip a dále 
odlehčení korun 4 ks vzrostlých lip ros-
toucích na obecních pozemcích. Dále 
budeme iniciovat jednání se správci 
toků : LČR s.p. a Povodí Moravy s 
cílem dohodnout s nimi prořezání 
břehových porostů řeky Senice a potoka 
Veřečný, protože se zde v těchto po-
rostech nachází velké množství stromů, 
které ohrožují svým pádem bezpečnost 
kolemjdoucích osob.
14/ Stavba Zdravotního střediska :
 Stěžejním výdajem letošních 
investic je výstavba Spádového zdra-
votního střediska, jehož výstavba byla 
zahájena 16.1.2009. V letošním roce zde 
z vlastních prostředků plánujeme proin-
vestovat 800 tis.Kč s tím, že dalších cca 
7,5 mil.Kč bychom zde měli prostavět z 
přidělené dotace na tuto stavbu. Stavba 
bude dokončena až v červnu příštího 
roce a celkové náklady na tuto stavbu 
budou činit bezmála 17 mil.Kč.
15/ Péče o rozvoj regionu 
Hornolidečska :
 Obdobně jako nákup čtyřkolek 
pro členské obce Hornolidečska v 
loňském roce také v letošním roce 
připravujeme jeden společný projekt, 
kterým je pořízení naučných stezek. 
 Jde o doplňkový projekt 
k projektům  výstavby rozhleden na 
Vartovni v Senince a v Dohňanech na 
Slovensku, jejichž investory jsou tyto 
zmíněné obce. 
 Mimo poskytnutí finančního 
příspěvku obci Seninka na výstavbu 
rozhledny samé, budeme v naší obci 
instalovat 2 informační tabule ( jedna 
na parkovišti u základní školy a druhá 
u pomníku padlých z I. a II. světové 
války ) a také jedno kryté odpočívadlo 
pro turisty na hranici obcí Prlova a Val.
Polanky nad Vrchovskýma. 
 Zmíněné tabule budou infor-
movat veřejnost o hrůzách, které se 
staly nedaleko naší obce na Vařákových 
pasekách za II.světové války a o tom, 

že naše farní kuchařka slečna Aurelie 
Ludwigová, většinu zde zajatých občanů 
dokázala zachránit. 
 Také zde budou umístěny map-
ky, podle kterých bude možné navštívit 
nejen Vařákovy paseky, ale také Juříčkův 
mlýn v Leskovci, rozhlednu Vartovna v 
Senince nebo nově objevené keltské 
hradisko na kopci Klášťov.
16/ Ostatní činnosti :
 V rámci tzv.ostatních činností 
finančně podpoříme, mimo jiné,  činnost 
dalších občanských sdružení v naší ob-
ci. Mysliveckému sdružení Val.Polanka 
plánujeme přispět na nákup krmiva pro 
zvěř v našich lesích a také na podporu 
mysliveckého kroužku pro děti, jehož 
činnost plánují zahájit. 
 Finanční dar bude poskytnut 
také Základní organizaci Českého sva-
zu včelařů Val.Polanka a to na léčení 
včelstev a rovněž na podporu již činného 
dětského včelařského kroužku. 
 Jak už bylo řečeno v úvodu, 
finanční krize, která přerostla v re-
cesi světového hospodářství, bude 
mít určitě vliv na skutečný výsledek 
plnění rozpočtu naší obce v roce 
2009. Věříme však, že je nutné se na 
nejbližší období dívat s optimismem 
a že nebudeme muset přistoupit k 
dramatickým  škrtům v plánovaných 
výdajích nejen letošního rozpočtu, ale 
ani v rozpočtech obce v následujících 
letech.

starosta

Komentář k návrhu obecního rozpočtu na rok 2009

Zpráva o tříkrálové 
sbírce v Polance 

Při Tříkrálové sbírce se letos v Polance 
vybralo 36 tisíc korun, na Vsetínsku 
pak celkem 605 tisíc korun.  
Peníze Charita poskytne na pomoc rod-
inám a jednotlivcům v sociální nouzi 
a rádi bychom dovybavili půjčovnu 
kompenzačních pomůcek polohovací-
mi lůžky a podpořili nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Zrnko ve 
Vsetíně. Finančně podpoříme pro-
jekty Daruj střechu na Haiti, human-
itární projekt Děti ulice v Lopatynu a 
dětský domov v Bortnikách (Ukrajina). 
Touto cestou srdečně děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří vynaložili svůj 
čas i energii během Tříkrálové sbírky, 
všem dárcům za štědrou ruku. 

Věra Dulavová, charita Vsetín



co nového v obecní knihovně ?
Aktuality z místní knihovny se můžete 
dovědět na internetových  stránkách
www.knihovnavalsskapolanka.wz.cz .

******************************

Klub důchodců 
Už dvě setkání klubu důchodců proběhla 
v zasedačce KD. Kromě běžného 
nezávazného besedování a občerstvení se 
také podávaly informace ze  zdravovědy,  
paní učitelka Mikušková vyprávěla, jak 
to kdysi chodilo v naší škole a také se 
prohlížely obecní fotokroniky. Na další 
setkání (17.3.- 15,00 hod) přijala  pozvání 
mluvčí Policie ČR ze Vsetína, která uvede 
zajímavou preventivně-bezpečnostní 
prezentaci pro seniory. Dohodnuto bylo 
též prohlížení starých svatebních fotografií 
- prosíme, přineste, co kdo najdete. Pokud 
budete mít zájem o přivezení a odvoz n a 
toto setkání kontaktujte OÚ.
Těšíme se na Vás (J+M+L)

******************************

Peníze pro Krtka
Dobrovolná sbírka, které jste se mohli 
zúčastnit při loňském živém Betlémě vy-
nesla 7.600 Kč. Tyto peníze byly odeslány 
Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. 
Děkujeme všem, kdo jste přispěli jakou-
koliv částkou. 

******************************

 Třídění odpadů - upozornění !
Firma JOGA přikročila k důslednému 
dodržování systému recyklace a svo-
zu vytříděného odpadu ( v konečném 

důsledku to bude výhodně pro ni i pro 
naši obec - my za kvalitnější třídění 
obdržíme od fy Ekonom větší finanční 
příspěvek) .   Svozové vozidlo  proto již 
bude vyvážet jenom suroviny  vložené do 
pytlů odpovídající barvy a navíc pouze 
do  těch, které si bezplatně odebíráte na 
obecním úřadě. 

******************************

Divadlo
Po dlouhé době přivítají jevištní prk-
na našeho kulturního domu divadelní 
představení. V neděli 15. března do 
Polanky přijedou ochotníci z Lidečka, 
aby se nám představili (a možná nás 
i  inspirovali) s hrou pro děti i dospělé 
Čarodějnická pohádka. Věříme, že přijdete 
zaplnit připravené hlediště.  

******************************

Nalezené kolo.
Už od listopadu 2008 (zůstalo u KD po 
besedě s důchodci) je v úschově OÚ dám-
ské trekové  jízdní kolo.  Případný majitel 
se o něj může přihlásit na obecním úřadě.

******************************

Očkování lišek proti vzteklině
Ve dnech 8. - 17. dubna t.r. bude na území 
naší obce opět probíhat orální vakcinace 
lišek proti vzteklině. Dodržujte, prosím, 
tyto pokyny :
- nedotýkejte se návnad, nepoužívejte k 
výkonu práva myslivosti lovecké psy, 
v případě potřísnění očkovací látkou  
(z plastikového obalu návnady) ihned  
vyhledejte lékaře, poučte své děti.

Valašský  bigbeat fest 2009
Občanské sdružení SÁRA  v Liptále si 
dovoluje Vás informovat  o letním fes-
tivalu konaném v Liptálle 17.7. 09 v 
arealu letního kina. Jedná se o 10. ročník 
tohoto festivalu. Vystoupí kapely Premiér, 
Tublatanka r., Heaven a pražská kapela 
WOHNOUT.Perličkou bude účast RUDY 
Z OSTRAVY, který se skvěle uvedl v 
soutěži X FACTOR. 

******************************

Vznikne myslivecký kroužek
Členové místního mysliveckého sdružení 
se rozhodli, že od nového školního roku 
2009-10 založí v obci myslivecký kroužek 
pro mládež. Další informace o tomto vel-
mi chvályhodném záměru budou podány 
v průběhu roku.

******************************

Policie vyhlásila  
zbraňovou amnestii

PČR v souvislosti s novelou zákoma 
o zbraních upozorňuje, že součástí této 
novely je i ustanovení o zániku trestnosti 
nedovoleného ozbrojování ( tzv.zbraňová 
amnestie ). Cílem této akce je snížení 
počtu ilegálně držených zbraní. Obdobná 
amnestie se uskutečnila již v letech 1996 
a 2003, kdy občané odevzdali vždy na 
3 tisíce kusů zbraní. Lhůta pro zánik 
trestnosti nedovoleného ozbrojování je 
stanovena na dobu od 1.února 2009 do 
31.7.2009. Zbraň je možné předat do 
úschovy kterémukoliv útvaru policie.
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 V průběhu roku 2008 byla 
v obci Valašská Polanka evidována 
orgány Policie ČR následující trestná a 
přestupková činnost :
6 x krádež - včetně vloupání
3 x ohrožení pod vlivem návyk. látky
1 x maření výkonu úř. rozhodnutí
1 x omezování osobní svobody
1 x neodvedení daně
1 x poškozování cizí věci
celkem : 13 trestných činů.
9 x přestupek proti majetku
32 x přestupek proti obč. soužití
28 x přestupek v dopravě
2 x přestupek proti pořádku v územní 
samosprávě
celkem  : 71 přestupků.
 Dále jsou evidovány přestupky 
v dopravě, které byly vyřešeny na místě 
formou blokové pokuty - těchto bylo  

celkem 149. DI Policie byly zpracov-
ávány dvě dopravní nehody, jedna s 
těžkým zraněním, jedna bez zranění. 
Obě se udály z důvodu ovlivnění řidičů 
alkoholem.
 V obci byly šetřeny 4 případy 
náhlého úmrtí - zde nebylo zjištěno 
cizí zavinění a případy byly ukončeny 
uložením.
 Stoupající tendenci má páchání 
majetkových trestných činů - zejména 
krádeží. U většiny se podařilo zjistit 
pachatele a zahájit trestní stíhání. Tady 
je potřeba opět upozornit zejména starší 
občany na "podomé  prodejce", kteří 
pod různými záminkami vnikají do 
domů a v nestřeženém okamžiku odcizí 
peníze či jiné cennosti.
 Nemalým problémem je 
také neukázněnost cyklistů, jezdících 

za soumraku bez řádného osvětlení ( 
často navíc pod vlivem alkoholu) a také 
volně pobíhající psi na komunikacích. 
Obojí může být potencionální příčinou 
závažných dopravních nehod.

Zpracoval prap. František Vaněk, 
OO PČR Horní Lideč  

Dovětek za vedení obce : v současné 
době se s policisty setkáváme v naší ob-
ci častěji. Z důvodu prevence  hlídkují 
u přechodů pro chodce a provádějí také 
náhodné dopravní kontroly. Myslíme 
si, že přítomnost  uniformovaného 
policisty u silnice každého "divokého" 
řidiče přiměje, aby pustil nohu z plynu 
a projel obcí podle předpisů. Proto s 
aktivitou souhlasíme a věříme, že spolu 
se zodpovědným chováním nás všech 
může přispět ke zlepšení bezpečnostní 
situace ve Valašské Polance.

Podrobná zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2008

Krátké zprávy o dění ve Valašské Polance a blízkém okolí



 Novelou zákona o dani z 
nemovitostí získaly obce s účinností 
od 1.1.2008 možnost stanovit obecně 
závaznou vyhláškou osvobození některých 
zemědělských pozemků (mimo zastavěnou 
část obce ) od dani z nemovitostí. 
Zastupitelstvo obce Val.Polanka této 
možnosti nevyužilo a OZV, která by 
vlastníky těchto pozemků z povinnosti 
platit za ně daň z nemovitostí osvobodila, 
nevydalo. Důvodem je to, že většina 
těchto pozemů je v nájmu podnikatelům 
v zemědělství, kteří těmto vlastníkům 
pozemků za jejich užívání platí nájemné, 
a to jim vytváří prostředky na zaplacení 
daně ze zemědělských pozemků.
 Dle §9 novely zákona o dani z 
nemovitostí dochází rovněž ke zrušení 
některých druhů osvobození od daně ze 
staveb. V naší obci se jedná převážně o 
ukončení osvobození od placení daně ze 
stavby - novostavby rodinného domu a 
to po uplynutí 15-ti let po její kolaudaci. 
Díky této novele zákona je možné si 
naposledy uplatnit osvobození z placení  
daně ze staveb v roce 2009.
 Každý vlastník novostavby 
rodinného domu, který využil možnosti 
osvobození z placení daně ze staveb 
s odvoláním se na §9 odst.1 písm.g) 
je osvobozen již jen pro tento rok i 
když celá lhůta pro toto osvobození, 
původně zákonem stanovená, neuběhla. 
Pokud mu toto osvobození končí již v 
letošním roce musí si podat opět tzv.dílčí 
daňové přiznání, ve kterém nahlásí FÚ 
tuto skutečnost a začne platit již i daň ze 
stavby, od které byl původně osvobozen. 
Jinak musí poplatník tuto skutečnost nahl-
ásit v průběhu ledna roku 2010 a platit i 
daň ze staveb od roku 2010.

 Pokud někdo využil osvobození 
od daně ze staveb dle §9 odst.r) na dobu 
5-ti let po provedení změny spočívající ve 
změně systému vytápění RD s přechodem 
z pevných paliv na systém využívající 
obnovitelné energie solární, větrné, geot-
ermální či z biomasy, pak tomuto poplat-
níkovi končí osvobození z placení daně ze 
staveb nejpozději ve zdaňovacím období 
roku 2012.

***************************
 Zákonem č.412/2008 Sb. 
došlo ke změně průměrné základní ceny 
zemědělských pozemků, která je zák-
ladem pro výpočet daně z nemovitostí. 
Z původních 1,36 Kč/m2 byla tato ce-
na v naší obci zvýšena na 1,76 Kč/m2. 
Na základě této skutečnosti bude všem 
poplatníkům automaticky finančním 
úřadem přepočítána jejich nová výše 
daňové povinnosti za rok 2009. 
 Každý daňový poplatník vlast-
nící zemědělské pozemky dostane au-
tomaticky přepočtenou výši daňové 
povinnosti na vědomí tzv.hromadným 
předpisným seznamem zpracovaným 
finančním úřadem, který bude k nahl-
édnutí k dispozici na obecním úřadě 
počátkem května tohoto roku. Doporučuji 
proto zatím neplatit daň z nemovitostí do 
té doby, dokud si každý z Vás neověří ( 
i telefonicky u paní Černotíkové), jakou 
daň máte do konce května tohoto roku 
zaplatit.
 Pokud jste v průběhu roku 
2008 měli jakoukoliv změnu (nákup, 
prodej, dar, dědictví nebo končící os-
vobození placení daně ze staveb), na 
základě které jste tuto změnu museli v 
průběhu měsíce ledna nahlásit tzv."dílčím 
daňovým přiznáním" pak si musel každý 

daňový polatník do této změny započíst 
také toto zvýšení průměrné základní ceny 
zemědělských pozemků. Z tohoto důvodu 
již údaj z tohoto seznamu nebude  pro to-
hoto daňového  poplatníka platný a může 
svou daň z nemovitostí zaplatit po podání 
změnového daňového přiznání ihned.

***************************
 Novelou zákona o dani z nemo-
vitostí, účinného od 1.1.2008, získlaly 
obce možnost stanovit obecně závaznou 
vyhláškou dle §12, místní koeficient daně 
z nemovitostí ve výši 2, 3, 4 nebo 5, jehož 
násobkem se zvýší poplatníkovi původní 
výše daně z nemovitostí. Dnem 1.1.2009 
nabyla účinnosti další novela zákona o 
dani z nemovitostí č.1/2009 Sb., kter-
ou jsou z aplikace místního koeficientu 
vyloučeny zemědělské pozemky druhu "A" 
- orná, chmelnice, vinice,zahrada, ovocný 
sad a "B"-trvalý travní porost ( dříve 
louka, pastvina).
 Zastupitelstvo obce prozatím 
nevyužilo této možnosti a žádný koefi-
cient zvýšení daně z nemovitostí v naší 
obci  prozatím neschválilo, i když tuto 
možnost již využila např.obec Liptál. 
 Zastupitelstvo obce již kon-
cem roku 2007 rozhodlo, že se k využití 
novely tohoto zákona opět vrátíme v 
případě, že naše obec úspěšně vyřídí 
dotaci na výstavbu splaškové kanalizace v 
rámci projektu Čistá řeka Bečva II etapa. 
V souvislosti s realizací tohoto projektu 
bude nutné hledat nové finanční zdro-
je,  kterými získáme prosředky nejen na 
výstavbu nákladné kanalizace, ale také na 
následnou opravu cest a úhradu víceprací, 
kterým se jistě při tak náročném projektu 
nevyhneme.
   starosta
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Důležité: změny v dani z nemovitostí od 1.1.2009

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

PEDIKŮRA - MANIKŮRA -  Plánková Dana, telefon 733 631 960 
po: 7,30 - 11,00  12,00 - 15,00 h
út: 7,30 - 11,00 12,00 - 15,00 h
st: 7,30 - 11,00 12,00 - 16,00 h
čt: ---------------- 12,00 - 18,00 h
pá: 7,30 - 11,00 12,00 - 15,00 h nebo dle objednávky
so:  svatby - dle objednávky

KADEŘNICTVÍ - Daňková Štěpánka, telefon 737 391 283
po: 7,30 - 11,00 12,00 - 15,00 h na objednávku
út: 7,30 - 11,00 12,00 - 16,00 h pánské, dámské, dětské
st: 7,30 - 11,00 12,00 - 15,00 h na objednávku
čt: --------------- 12,00 - 20,00 h na objednávku
pá: 7,30 - 11,00 12,00 - 14,00 h na objednávku
so:    svatby - dle objednávky



Příjemné ohlédnutí za vánočním časem 
  Na sklonku minulého roku uspořádala naše MŠ v sále kulturního domu "Vánoční 
besídku". Slavnostně vyzdobené jeviště a příjemná atmosféra přicházejících 
svátků umocňovaly zážitek všech, kteří se přišli na vystoupení malých předškoláků 
podívat.
   S programem "Sněhové radovánky" nás zavedly nejprve nejmenší děti do říše 
zvířátek i veselých sněhuláků, ti starší pak do výpravné pohádky "O dvanácti 
měsíčkách", se kterou sklidily zasloužený potlesk.
   Velký podíl na přípravě tohoto svátečního odpoledne měli kromě dětí a všech 
zaměstnanců MŠ také rodiče, kteří se zasloužili o překrásné kostýmy a rekvizity 
k pohádce.
   Poděkování patří rovněž p. Juřicovi a p. místostarostovi Kozubíkovi za ochotu, 
přípravu a obsluhu technického zázemí.   Přejme si vzájemně více takto příjemně 
strávených svátečních setkání.                  Děti a učitelky MŠ Valašská Polanka
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 Již tradičně se na začátku února 
v kulturním domě uskutečnil DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ KARNEVAL. 
 Pořádající členové KDU-ČSL v 
sále přivítali 135 ( zatím rekordní počet) 
masek  s doprovodem  (pra)rodičů , 
takže se opět přidávaly stoly a židle, 
aby měli všichni svoje místo. Inspirace 
maminek, tatínků, babiček i dědečků, či 
samotných  dětí při výrobě masek byla 
opět  vynikající a sledovat dění na par-
ketu byl prostě zážitek.
 Chtěli bychom poděkovat 
všem , kdo pomáhali s organizací : 
slečnám Jance, Marušce, Jance, Rozárce 
a  Lidušce, paní Ireně Filgasové za 
perfektně připravený program, 
diskžokejům Mirkovi a Honzovi za do-
brou muziku. 
 Je velmi dobře, že si v dědině 

umíme zábavu "vyrobit" i sami a 
nepotřebujeme k tomu žádné estrádní 
umělce. Za podrobnou fotodokumentaci 
a bleskovou prezentaci na stránkách ht-
tp:/vlasta.ramok.com patří dík Radkovi 
Sedlíkovi.
 Velkou zásluhu na tom, že si 
všechny děti i po vylosování tomboly 
odnesly nějaký dárek mají sponzoři 
akce -  zejména   Janka  Blažková (ben-
zínka Slovnaft) a dále pánové Machač 
(Cykloservis), Šeliga (Paradon), 
Grycman ml. (Obceservis) a také  OÚ 
Val. Polanka. 
 Jsme rádi, že se letošní dětský 
karneval vydařil a těšíme se na další 
setkání s Vámi.

František Šeliga ml.

Na dětský karneval dorazil rekordní počet masek

Mateřská škola
získala prvenství

    S velkou radostí jsme v prosinci 
2008 přijali zprávu o získání 1. mís-
ta v kategorii do 6 let ve výtvarné 
soutěži vyhlášené Alcedem Vsetín 
na téma"Vánoční radovánky".
    Že se dá z  nepotřebných kartónů 
a odpadového materiálu vytvořit 
výtvarné dílo směřující k metám 
nejvyšším ohodnotila i nezávislá od-
borná porota a rozhodla o udělení 
prvenství naší MŠ. Všechny soutěžní 
práce byly po slavnostní vernisáži 
vystaveny ve vsetínském Alcedu v 
Galerii na schodech.
    Získaná ocenění reprezentují činnost 
naší MŠ v širokém okolí a přinášejí 
nám všem společnou radost.
                        Děti a učitelky MŠ 

 V obecní  knihovně proběhlo 
školní kolo literární soutěže v próze a 
poezii "O poklad strýca  Juráša  ",  do 
které se letos zapojilo 19 dětí. 
 Postupně budeme práce dětí 
ve Zpravodaji zveřejňovat. Všechna lit-
erární dílka jsme poslali do krajského 
kola ve Vsetíně a čekáme na vyhodno-
cení.  V minulých letech se již několik 
dětí umístilo i v krajském kole.
 Chtěla bych poděkovat i 
sponzorům této soutěže, kteří poskytli fi-
nance na zakoupení cen pro všechny děti. 
Jsou to : Obecní úřad, paní Smýkalová a 
pan Polanský z firmy KNĚZEK, s.r.o. 
Palkovice, středisko Val. Polanka.  
 Díky těmto sponzorům nikdo 
neoděšel s prázdnou a byla oceněna i 
snaha, s kterou děti tyto práce psaly.

Knihovnice Alena Kozubíková

1. místo poezie

Kamarádky

Mám sestru Janičku,
a dvoubarevnou kočičku,

hrajeme si každý den,
kamarádství je můj sen.
S kočkou si chci hrát, 
a s Janou si povídat.

Vím, že to není navěky
a pak zabalím se do deky,

 a sní si svůj sen,
o kamarádství mém.

My jsme prostě nejlepší,
tak ať nám to vydrží,

i přes malé hádky,
 buďme stále kamarádky.                           

Napsala: Petra Polanská 10 let

Soutěž dětí: O poklad strýca Juráša

S písničkou za seniory 
V neděli 25. ledna jsme byli z Komise 
pro občanské záležitosti poblahopřát  k 
narozeninám p. Hořelkové do Domova 
důchodců v Podlesí. A protože je tam 
více důchodců z naší  obce, vzali jsme 
s sebou také naše  mladé muzikanty, 
kteří atmosféru návštěvy ještě více 
zpříjemnili a zahráli všem babičkám a 
dědečkům spoustu pěkných lidových 
písniček. Jak bylo  hřejivé, když jsem 
viděla radostné úsměvy na jejich 
tvářích z hezké muziky.                 

iva Žáková  



 Na sklonku roku proběhl v 
kulturním domě "Věneček" - závěrečná 
kolona kurzu taneční výchovy žáků 9. 
tříd základní školy ve Valašské Polance. 
 Mladé tanečnice a tanečníci 
(tento ročník to byla výborná parta) 
přítomnému příbuzenstvu a kamarádům 
předvedli všechno, co se v hodinách 
výuky tance naučili a tak se na tanečním 
parketu čačovalo, polkovalo, walzovalo 
… zkrátka všemožně vrtělo . 
 Proběhly také tradiční taneční 
soutěže, rovněž tak si žáci zatancovali 
se svými rodiči . Mladí tanečníci se 
pak odvázali a "rozpumpovali" sál při 
ukázkách tanců 2. poloviny 20. století, 
které s nimi nacvičila (a komentářem 

provedla) Petra Daňková. Velmi zají-
mavé byly ukázky orientálního břišního 
tance v podání Ivety Pašíkové a Veroniky 
Srbové.  A protože to byl věneček jubile-
jní desátý nechyběl ani nádherný dort se 
svíčkami a společný tanec těch, kdo se 
na organizování tanečních podílejí.  
 Velký dík patří obětavé prá-
ci paní učitelky Jitky Sedláčkové, je-
jím pomocníkům Danovi a Petře 
(připomínáme i bezchybné diskžokeje).  
Za podporu a pomoc je potřeba poděkovat 
také vedení ZŠ a kulturní komisi naší 
obce. Doufám a věřím, že se tradice 
taneční výchovy na ZŠ podaří zachovat i 
v dalších letech.                     

místostarosta
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Na konci února jsme s žáky naší školy 
vyrazili na lyžařský kurz. Kromě žáků 
7. ročníků jsme přibrali i žáky čtvrtých 
a pátých tříd. 
Tento krok se týdne ukázal jako velmi 
zdařilý, neboť "MALOŠI" byli velice 
šikovní a sportovně nadšení lyžaři. 
V případě opakovaného zájmu rodičů s 
nimi budeme spolupracovat i nadále.
V Lužné se nás i s instruktory sešlo přes 
padesát - dobrá "partička" na dovádění 
na svahu. Počasí si pro nás přichystalo 
na  každý den něco jiného, děti zažily 
během týdne  všechny jeho rozmary. 
    Začátky nebyly lehké, zvlášť pro 
některé. Nakonec jsme se všichni 
přes všechna nastražená úskalí svahu, 
sněhu, ledu, vázání, hran, vleku, brýlí 
atd. dostali nahoru na kopec  a s tro-
chou štěstí i bezpečně dolů. Získané a 
vylepšené dovednosti zúročili závodníci 
v pátečním slalomu. 
Mezi sedmáky byli nejlepší Pavel Matyáš 

a Hana Hnilicová, u těch menších pak 
Jana Štachová a Adam Zemánek. 
   Všem závodníkům gratuluji a děkuji za 
sportovní přístup. Instruktorům děkuji 
za pevné nervy a obětavost, s kterou se 
vrhali pro některé "lyžaře" do lesa i mi-
mo sjezdovku. Za pomoc kdy  dětem x-
krát pomáhali zapínat a vypínat vázání 
, odsekávat zmrzlý sníh z přeskáčů či 
utírat nosy. Kdo z vás byl někdy s vlast-
ními dětmi lyžovat, zvláště v začátcích, 
ví velice dobře o čem mluvím.
    Na závěr bych chtěla ještě jednou 
všem poděkovat za pohodový a spor-
tovní přístup, rodičům za pomoc při 
převozu lyží , vlekařům za pomoc při 
nastupování dětí na vlek a zkrátka všem 
sportovním příznivcům naší školy. A 
pokud to příroda a zdraví dovolí -  
"Nazdar" někde na svahu i v příštím 
roce.

R.řezníčková, vedoucí lyž. kurzu.

Věneček se mimořádně vydařil, tanečníci se všem líbili

Zlínský vorvaň
Na podzim se naše škola zúčastnila 
soutěžního klání  Zlínský vorvaň ve 
sportovní hale Novesta ve Zlíně. Do 
soutěže se přihlásilo 40 škol z Moravy 
a Slovenska.  I přes nervózní chování 
nejmenovaného pana řidiče, dopravní 
zácpu, bloudění ve zlínských uličkách 
a závěrečnou poruchu autobusu, jsme 
si zachovali dobrou náladu a bojovnost. 
Byli jsme vybaveni mnoha transpar-
enty, bubny,  píšťalkami a skandovali 
"Polanka do toho !".
Výborné výsledky našich dětí zpečetily 
dívky z devátých tříd kostýmovým, 
tanečním i hereckým vystoupením 
Sestry v akci, kterým přivedly porotu 
i diváky do tranzu. Nakonec jsme se 
umístili na výborném 4. místě! 
Účastníci zájezdu: Jirka Matyáš, Peťa 
Polanská, Martin Chvátal, David  
Ondra, Rosťa Zrník a také Monika 
Filgasová.

Vedoucí družstva - Dajka Hladká

Poděkování ředitelky školy
Jménem Základní školy ve Valašské 
Polance se připojuji k poděkování všem, 
kteří  každoročně s tanečním kurzem 
pro žáky devátého ročníku pomáhají jak 
fyzicky, tak finančně. Zároveň Vás chci 
seznámit s nejúspěšnějšími školními 
tanečními páry:

cELKOVé VyHODNOcENí
1. místo  
Jakub Hyžák + Karolína Filgasová
2. místo  
Štěpán Žák + Barbora Čokavcová 
Jakub Ondra + Barbora Kročilová
3. místo  
Vojtěch Kozubík + Pavlína Šeligová
1. místo poroty 
Jakub Ondra + Barbora Kročilová
1. místo netradičního způsobu tan-
cování  
Jakub Hyžák + Karolína Filgasová
1. místo sympatie 
Štěpán Žák + Barbora Čokavcová
Přeji všem tanečníkům, aby je získané 
společenské a taneční dovednosti 
přenesly přes překážky u přijímacích 
zkoušek a případné další životní nást-
rahy.

Naďa  Hajdová, ředitelka ZŠ

Lyžařský kurz: žáci bojovali v Lužné

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně,  distribuce zdarma do každé domácnosti. Tisk  
zajišťuje firma Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články či materiály 
se obracejte na OÚ nebo na Jana Filgase ml., bytem Valašská Polanka 383. Další číslo vyjde v červnu 2009. 


