
Bezpečnostní zpráva Policie ČR za  rok 2013
Na posledním jednání ZO předložil pprap.. Petr Bařinka, 
který má Polanku na starost, zprávu o bezpečnostní situaci 
v obci za rok 2013. Počet trestných činů i přestupků 
v obvodu PČR Horní Lideč byl v podstatě srovnatelný 
s rokem 2012. Na území obce bylo zaznamenáno 7 
trestných činů (výtržnictví, zanedbání povinné výživy, 
krádež, jízda pod vlivem návykové látky, řízení vozidla 
přes vydaný zákaz řízení) a dále  96 přestupků (nejčastěji 
proti bezp.v dopravě, proti občanskému soužití a proti 
majetku – krádeže). V řešení byly také 3 dopravní nehody. 
Důležitou činností policistů byla také preventivní činnost 
a to jak při obchůzkách a kontrolách v terénu, tak i při 
besedách ve škole a setkávání s obyvateli Polanky. Pprap. 
Bařinka znovu připomněl  potřebu ostražitosti zejména 
vůči  podomým  „prodejcům“ i zdravé všímavosti vůči 
dění i pohybu cizích lidí v obci.  Tak se dá předcházet 
nepříjemnostem v oblasti  osobní  i veřejné bezpečnosti.

Čtvrtletník pro občany Valašské Polanky

Jarní
                 Zpravodaj
Vydává OÚ Valašská Polanka       Číslo 74 vyšlo ve čtvrtek 20. března 2014

Projekt Čistá řeka Bečva II se v Polance rozjel na plno
V průběhu měsíce února letošního 
roku byla konečně zahájena výstavba 
splaškové kanalizace v naší obci, 

která musí být dokončena nejpozději 
do konce června 2015. Stavbu 
realizuje firma UNISTAV Brno a.s. 

a v současné době se buduje hlavní 
páteřní stoka „C“, která se pokládá 
v převážné většině do místních 

komunikací, ale také přes louky 
a pastviny před obcí od Leskovce 
a za obcí směrem na Lužnou a 

přes několik zahrad v soukromém 
vlastnictví.  Současně s tím se provádí 
výstavba přečerpávací stanice poblíž 
bývalého areálu ZD na obecním 
pozemku, který slouží jako točna pro 
sběrné vozy, obslužné a zásobovací 
vozy občanům, kteří zde bydlí.
V průběhu měsíce března bude dán 
k dispozici touto zhotovitelskou 
firmou Harmonogram prací, který 
bude obsahovat informace o tom, 
kdy a kde se plánuje v obci budovat 
jednotlivé kanalizační stoky. Podle 
něho se budeme moci alespoň 
předběžně řídit tak, aby se každý občan 
dozvěděl, kdy asi se předpokládá, 
že se bude kopat u jeho nemovitosti. 
Tento harmonogram bude k dispozici 
na webových stránkách obce: 
www.valasskapolanka.cz
                        pokračování na straně 2

www.valasskapolanka.cz

Kompostujete? Kompostujeme!!
Letos budeme už druhým rokem provozovat naši 
komunitní kompostárnu. Loňský rok byl vyhodnocený 
jako vcelku úspěšný. I když se pracovníci obce touto 
technologií zpracování biomasy zabývali teprve první 
rok - který navíc byl nedostatkem srážek nepříznivý, 
podařilo se nám zpracovat potřebné  množství materiálu 
tak, abychom splnili podmínky dotovaného projektu. 
Mnoho občanů využilo možnosti uložit posečenou 
trávu i drobné ořezy na meziskládkách a jeví se, že 
ubylo skládek černých – zejména na březích Senice. 
Vzniklý kompost byl použitý pro terénní úpravy ploch 
zeleně v obci. Bohužel se našli také škodolibci, kteří  na 
skládky dovezli  i materiál, který naše technika nedokáže 
zpracovat,  nebo sem evidentně nepatří - desky, pařezy, 
matrace z posteli i železný šrot. Určitě tedy patří dík Vám 
všem, kdo s námi zodpovědně  kompostujete. Věříme, že 
se nám bude podobně dařit i letos.       místostarosta 
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Pokračování ze strany 1
O postupu prací Vás budeme 
informovat na webových stránkách 
obce a místním rozhlasem. Pokud 
budete potřebovat vysvětlit své 
dotazy, případně požadavky, obracejte 
se v pracovní dobu na telefonní linky 
obecního úřadu a po pracovní době 
na můj mobilní telefon: 724 179 047.  
Že se jedná o velmi náročnou stavbu, 
která sebou ponese jistě mnoho 
konfliktních situací, je již nyní 
zřejmé. Prosím Vás však o trpělivost a 
porozumění nejen s prováděcí firmou, 
ale i s případnými požadavky na mne, 
které se budu samozřejmě snažit co 
nejrychleji zprostředkovat k Vaší 
spokojenosti. A jak se nyní provádí 
přípravné práce, než nastoupí bagry? 
V prvé řadě se v terénu oprávněným 
zeměměřičem vytyčí, podle 
projektové dokumentace s platným 
stavebním povolením,  dřevěnými 
kolíky trasa vedení kanalizace a 
místa, kde budou osazeny šachty. 
Současně s tím se vytyčí také tzv. 

odbočky k jednotlivým rodinným 
domkům a ostatním nemovitostem, 
které budou odkanalizovány 
domovními kanalizačními přípojkami 
(DKP). Také ty jsou vytyčeny 
dřevěným  červeným kolíkem. Tento 
dřevěný kolík vyznačuje místo, kde 
bude umístěna plastová napojovací 
šachtička pro dotčenou nemovitost 
(měla by být vždy za plotem na Vašem 
pozemku), do které si pak budete 
přepojovat  své septiky, jímky apod. 
Pokud se stane, že tento červený kolík 
pro napojovací  šachtičku není podle 
projektu Vaší domovní kanalizační 
přípojky, kterou  byste měli již mít 
doma od stavebního úřadu k dispozici 
(tzv. Územní souhlas k provedení 
domovní kanalizační přípojky) 
a nebo, pokud byste chtěli její 
umístění případně nějak posunout, 
neváhejte a volejte mi na můj mobilní 
telefon.  Přijedu k Vám a pokusíme 
se dohodnout případné směrové 
umístění, které následně vyjednám 
s hlavním stavbyvedoucím  prováděcí 

firmy. Napojovací šachtičky se 
budou pro majitele nemovitostí 
zdarma budovat pouze tam, kde 
dnes fyzicky stojí dům. V naší obci 
jsou ale také stavební pozemky, 
na kterých se prozatím nenachází 
žádná stavba. Ať už na Suláčově, na 
Podevsí, na Závodí apod. K těmto 
pozemkům se napojovací šachtičky 
pro budoucí nemovitosti nebudou 
budovat, protože se jedná z pohledu 
EU o neoprávněný náklad (cca 10 
tis. Kč na jedno odbočení) a na ně 
nám dotaci nevyplatí. Pokud se 
ale majitel pozemku rozhodne, že 
by tam chtěl napojovací šachtičku 
přesto vybudovat, je možné to zařídit, 
ale musí si stavební práce spojené 
s jejím pořízením zhotovitelské firmě 
zaplatit. Také v tomto případě volejte 
na můj mobilní telefon. Přijedu k Vám 
a dojednáme podrobnosti, na základě 
kterých bude i v takovém případě 
napojovací šachta, po podpisu smluv 
a po zaplacení zálohy, vybudována.
                                               starosta

Upozornění na možná rizika bezpečnosti spojená se stavbou kanalizace 
Práce se zvýšeným ohrožením života 
nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 
k nařízení vlády č.591/2006 Sb.
Na základě provedené analýzy 
rizik byly pro fázi realizace stavby 
i d e n t i f i k o v á n y 
č i n n o s t i 
p ř e d s t a v u j í c í 
zvýšenou míru 
rizika z hlediska 
bezpečnosti a 
ochrany zdraví při 
práci:
• dle přílohy č. 

5 k NV č. 591/
2006 Sb. práce 
v y s t a v u j í c í 
z a m ě s t n a n c e 
riziku poškození 
zdraví nebo smrti 
sesuvem uvolněné zeminy ve 
výkopu o hloubce větší než 5 m

• dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 
Sb. práce související s výskytem 
biologických činitelů podle 
zvláštních předpisů

• dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 
Sb. práce spojené s montáží a 
demontážní těžkých konstrukčních 
dílů.

• dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 

Sb. práce vykonávané v ochranných 
pásmech energetických vedení 
popřípadě zařízení technického 
vybavení

• dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 
Sb. studnařské práce, zemní práce 
prováděné protlačováním nebo 

mikrotunelováním.
• probíhající práce za provozu na 

veřejných pozemních komunikacích 
a v jejich těsné blízkosti.

• probíhající práce kde hrozí zvýšené 
ohrožení života 
nebo poškození 
zdraví jiných 
osob-veřejnosti. 
( O b č a n é 
dotčených obcí ).
•  rizikové 
faktory pracovního 
prostředí: hluk, 
prach a vibrace
• Práce, při 
kterých hrozí pád 
z výšky nebo do 
volné hloubky. 

Zabezpečení výkopů proti pádu 
osob do volné hloubky. Zábradlí, 
poklopy, pevné zábrany. 

• Zemní práce, provádění výkopových 
prací - zajištění stěn výkopů proti 
sesutí zeminy.

Žádáme občany, aby dodržovali tyto pokyny:
• Nevstupovat do nebezpečného prostoru stavebních strojů (bagry, nakladače, 

jeřáby). Riziko vážného poškození zdraví při střetu se stavebním strojem.
• Dodržovat bezpečností značení, výstražné signály, upozornění a pokyny 

pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru
• Nevstupovat do výkopu.
• Neodstraňovat a nemanipulovat s pevnými zábranami a zábradlím kolem 

výkopů. Riziko pádů do výkopu.
• Dbát zvýšené pozornosti na pozemních komunikacích. Riziko střetu se 

stavebními stroji a nákladními vozidly.
• Upozornit na tato nebezpečí děti.                                              DĚKUJEME
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Po projednání návrhu rozpočtu obce na 
rok 2014 na zasedání ZO Val.Polanka 
dne 13.3. 2014 byl rozpočet obce 
na rok 2014 schválen v následující 
podobě: Rozpočet obce na rok 2014 
je navržen jako schodkový. 

Přijmy a výdaje 
Naše obec roku 2015 včetně bude 
ještě splácet nejen úvěr z roku 2001, 
pořízený na výstavbu středotlakých 
rozvodů zemního plynu a vodovodu 
v obci, včetně plynofikace obecních 
kotelen, ale nyní již také v loňském 
roce pořízený investiční úvěr ve 
výši 15 mil. Kč z části čerpaný 
na zateplení ZŠ Val. Polanka. Pro 
rok 2014 je rozpočtováno také 
další čerpání smluvně zajištěného 
investičního úvěrového rámce a to 
pro další investice naplánované na 
letošní rok. Dle skutečného výsledku 
daňových příjmů z roku 2013 jsou 
naplánovány daňové příjmy i pro 
rok 2014. Parlament ČR uzákonil 
od 1.1. 2013 nová pravidla pro 
přerozdělování dotací z tzv. RUD. 
Díky tomuto novému zákonu jsme do 
obecní pokladny v roce 2013 získali 
oproti roku 2012 téměř o 2,5 mil. Kč 
více. I přes to, že naopak obec přišla 

o 1 mil. Kč, které posílaly spádové 
obce na provoz základní školy a „v 
čistém“ si tak obec polepšila cca o + 

1,5 mil. Kč, stále jsou to peníze, díky 
kterým může naše obec nejen budovat 
plánovanou splaškovou kanalizaci, 
ale jsme schopni realizovat i další 
investiční akce, které naše obec 
nezbytně potřebuje. Pro rok 2014 
a další léta je nutné rovněž počítat 
s tím, že od 1.1. 2014 vrátilo 
zastupitelstvo obce místní koeficient 
daně z nemovitostí zpět na původní 
hodnotu a tím pádem se sníží příjmy 
obce na dani z nemovitostí o cca 
750 tis. Kč/ za rok. Zvýšený výtěžek 
vybraný na dani z nemovitostí 
v letech 2012 a v roce 2013 byl použit 
na úhradu nákladů za zpracování 377 
ks domovních kanalizačních přípojek 
majitelů nemovitostí v zastavěné části 
obce. Výdaje obce na jednotlivých  
kapitolách respektují běžné tzv. 
mandatorní výdaje obce v kontextu 
s plánovanými investicemi. Příjmy 
z prodeje pilařské kulatiny jsou 
plánovány pouze ve výši výdajů 
spojených se správou a s pěstební 
činností v obecních lesích.

Opravy a údržba cest
Na kapitole místní komunikace, včetně 
zimní údržby a oprav – se v letošním 
roce plánují výdaje spojené hlavně s 
jejich zimní údržbou. Součástí nákladů 
na údržbu komunikací je i nákup 
posypového materiálu a náhradní díly 
na malotraktor. Vzhledem k tomu, 

že se v letošním roce bude budovat 
splašková kanalizace předpokládá se, 
že se bude provádět jen nejnutnější 

údržba komunikací (výtluků a děr), 
protože většina komunikací bude 
rozkopaná realizací projektu ČŘB II.

Výdaje kraji a mikroregionu
Také v letošním roce přispějeme 
Zlínskému kraji (ZK) na zajištění 
dopravní obslužnosti autobusovou i 
železniční dopravou v naší obci. Naše 
obec v letošním roce zašle ZK 120 
tis, Kč což je v přepočtu na jednoho 
občana 85 Kč. Mimo měření kvality 
odpadních vod vytékající z 8 vyústí 
jednotné kanalizace do Senice  budou 
na této kapitole realizovány rovněž 
výdaje související s dokončením 
projektů na domovní kanalizační 
přípojky ve výši cca 500 tis. Kč a 100 
tis. Kč se již počítá na nákup potrubí 
na DKP pro občany. Mikroregionu 
Vsetínsko, který je investorem 
stavby splaškové kanalizace i v naší 
obci zašleme v letošním roce 2,52 
mil. Kč jako investiční příspěvek na 
realizaci této akce. Také na letošní 
rok rezervujeme částku 10 tis. Kč na 
případné opravy mostků a propustků 
přes vodní toky v naší obci. 

Stavební úpravy základní školy
V letošním roce budou také 
zahájeny práce na stavebních 
úpravách učebnových pavilonů ZŠ 
Val.Polanka.
                   pokračování na straně 4

Komentář k rozpočtu obce na rok 2014

Předpokládané příjmy obce v roce 
2014 v tis.Kč : 
1/ Daňové příjmy  obce(RUD):  14.242
z toho např.:
-   daň z nemovitostí :             400,-
- poplatek za odpady:               480,-
- poplatek za psy:                        34,-
2/ Nedaňové příjmy obce:             2.192
z toho např.: 
- nájem ze ZS:                          178,-
- z prodeje pilařské kulatiny:    500,-
- nájem nebytové hospodářství:518,-
- nájem byty:                           409,-
- nájem KD:                           295,-
3/ Dotace obci :                           1.627
z toho např.:
- Dotace na výkon st. správy:   585,-
- Převody z rozpočtov. účtů:    900,-
4/ Zapoj. zůst.. na úč. obce z 2013:551
(účty u ČNB, ČS a Hypoteční banky)
5/ Čerpání úvěru na real. investic:6.700
(dle schválen. rozpočt. výhledu obce)
6/ Splátky dl. přijatých půjč. prost -746
CELKEM            :27.566,-
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Těmito úpravami by mělo být 
docíleno efektivnější využití 
stávajících prostor ZŠ, přestěhováním 
MŠ do ZŠ. Z čerstvě vyrobené 
projektové dokumentace, na základě 
které proběhne výběrové řízení na 
zhotovitele stavby jsme zjistili, že 

tyto stavební práce jsou naceněny na 
celkových bezmála 21 mil. Kč. Z toho 
je zřejmé, že tuto investici musíme 
z finančních důvodů etapizovat tak, 
abychom mohli pro realizaci tohoto 
investičního záměru požádat o dotace 
z grantů, které budou v příštím 
plánovacím období 2014+ vyhlášeny, 
protože bez nich nemáme dostatek 
finančních prostředků na jeho 
celou realizaci. V tomto roce tedy 
předpokládáme, že se stavebně upraví 
učebnové pavilony pro přestěhování 
školního klubu a školní družiny, 
opraví se střecha mimoškolního 
pavilonu, do které již nyní zatéká, 
provedou se kanalizační přípojky ZŠ 
do nové splaškové kanalizace, včetně 
osazení tzv. LAPOLU (lapače tuků) a 
opraví se vstupní schody do jídelny 
a zpevněné plochy na příjezdové 
komunikaci pro zásobování školní 
kuchyně. Další stavební úpravy 
mimoškolního pavilonu, které 
umožní zřídit ve II. NP mimoškolního 
pavilonu mateřskou školu a učebny 
ZUŠ budou zahájeny až v případě, 
že na ně bude získána dotace stejně 
tak jako na stavební úpravy suterénu 
mimoškolního pavilonu, kde mají 

vzniknout nové prostory pro obecní 
knihovnu, informační středisko, 
hudebnu, kutírnu a muzeum obce.

Provozní náklady našich škol
I v letošním roce se z rozpočtu obce 
budou hradit provozní náklady ZŠ 
a MŠ. V případě mateřské školy 

se jedná o 352 tis. Kč. Pro ZŠ 
vyčlenilo ZO z rozpočtu obce na krytí 
provozních nákladů celkem 2.052 tis. 
Kč. Z toho 1.944 tis. Kč tvoří nárok 
ZŠ na prostředky z RUD, což činí 
při 246 žácích ZŠ provozní náklady 
v přepočtu na 1 žáka ve výši 8.000,- 
Kč/rok a dále 52 tis. Kč na pojištění 
budov ZŠ. Na provedení maleb 
v učebnách po zateplení ZŠ v roce 
2013 zbývá 58 tis. Kč. Po provedeném 
zateplení budov ZŠ v roce 2013 by 
mělo dojít oproti předcházejícímu 
roku k úspoře za spotřebu zemního 
plynu k vytápění  až o 50%. 

Příspěvky a dary
Provozní náklady místní knihovny 
pro rok 2014 rozpočtujeme pro rok 
204 částkou o 30 tis. Kč vyšší, když 
zde plánujeme proúčtovat dotaci, o 
kterou jsme koncem loňského roku 
požádali  na pořízení nové výpočetní 
techniky a něco bude stát rovněž již 
zmíněné přestěhování knihovny do 
prozatímních prostor v Domě služeb 
Valašská Polanka.
Také v letošním roce přispěje obec 
svými finančními příspěvky a dary na 
činnost našich občanských sdružení, 

která vytváří pestrý společenský 
život v naší obci. Veřejnou finanční 
podporu obce ve výši 70 tis. Kč TJ 
Sokol použije na opravu budovy 
šaten, kde dokončí výměnu střešních 
oken v šatnách a na vybourání 
nepotřebného komína v klubovně. 
Letos  by měla TJ Sokol Val.Polanka 
obdržet vratku z proúčtované dotace  
z MAS Hornolidečska v roce 2013 
ve výši cca 200 tis. Kč, na kterou jim 
obec v roce 2013 přispěla potřebnými 
finančními prostředky. Takto získané 
peníze předpokládáme, že zůstanou 
na účtu tohoto občanského sdružení a 
že je použijí na svou další činnost.
SDH v loňském roce téměř celou 
veřejnou finanční podporu určenou na 
jejich činnost investovala do nových 
podlah v garážích a tak se v letošním 
roce předpokládá, že hasiči svou 
veřejnou finanční podporu ve výši 
120 tis. Kč tentokrát již využijí na 
posílení svých zdrojů k realizaci 
činnosti tohoto občanského sdružení. 
Dar ve výši 15 tis. Kč plánujeme 
zaslat na činnost nejen Mysliveckému 
sdružení, ale také pěveckému sboru 
Polanka i našim včelařům.

Obecní budovy a veřejné osvětlení
V rozpočtu obce se pak  nesmí 
zapomenout na úhradu nákladů 
spojených s provozem obecních 
budov, kterými jsou: Obecní byty; 
Zdravotní středisko; DS; OÚ a 
KD, kde plánujeme v letošním roce 
opravit terasu nákladem 270 tis. Kč. 
Rozpočet obce na letošní rok počítá 
u veřejného osvětlení nejen s náklady 
za spotřebovanou elektrickou energii, 
ale také s údržbou osvětlovacích 
těles. V rámci rozšiřování sítě 
bezdrátových rozhlasů počítáme stále 
s tím, že občané neslyšící veřejný 
rozhlas obdrží, na základě jejich 
žádosti,  smluvně do užívání domácí 
rozhlasový přijímač veřejn. rozhlasu.
 
             Poplatky za odpady             
I pro letošní rok zůstaly poplatky 
za odpady ve stejné výši jako 
v předcházejících letech, to je 350 
Kč/občana/rok.   pokrač. na straně 5

Komentář k rozpočtu obce na rok 2014
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Pokračování ze strany 4 
Sdružení firem RUMPOLD a Valašská 
Kloboucká TS, starající se již třetím 
rokem o naše odpady, realizuje tyto 
služby za ceny vzešlé z výběrového 
řízení v rámci celého Hornolidečska, 
které nám umožňují ještě i letos 
poplatek za odpady nezvyšovat.

Územní rozvoj
Také v letošním roce pamatujeme u 
kapitoly „komunální služby a územní 
rozvoj“ na zajištění finančních zdrojů 
pro potřebné výkupy pozemků a s tím 
související zeměměřičské práce, které 
bude obec v budoucnu potřebovat 
(např. pro cyklostezku B-V-V nebo 
pro realizaci projektu výstavby 
Natura centra či na výstavbu nového 
stavebního obvodu Závodí  II).

Údržba zeleně
V rámci kapitoly „údržba zeleně“ 
předpokládáme i v letošním roce 
zřízení cca 8 pracovních míst pro 
naše občany, kteří jsou v současné 
době evidováni Úřadem práce jako 
uchazeči o zaměstnání. S jejich 
pomocí se budeme starat nejen o 
čistotu veřejných prostranství a 
údržbu obecního majetku, ale i o 
provoz komunitní kompostárny.  
Výdaje spojené se zajištěním výkonu 
státní správy a samosprávy, včetně 
zajištění požární ochrany na nám 
svěřeném území v rámci VJPO III IZS 
ZK, jsou nav. na úrovni roku 2013. 

Revitalizace návsi
Nedílnou součástí plánu rozpočtu obce 
na tento rok jsou rovněž investice, 
s jejichž realizací počítá smluvně 
zajištěný investiční úvěrový rámec u 
České spořitelny a.s.. Mezi ně patří 
již vzpomínané zahájení stavebních 
úprav budov ZŠ pro přestěhování 
MŠ s předpokládanými náklady ve 
výši 2,4 mil. Kč a  výstavba dešťové 
kanalizace do stavebních obvodů 
Suláčov a Podevsí II ve výši 4,2 mil. 
Kč. V letošním roce máme přislíbenou 
dotaci z EU na realizaci stavby 
„Revitalizace návsi obce Valašská 
Polanka“ (RN cca 8 mil. Kč před 

výběrovým řízením na zhotovitele 
stavby) a z úvěru by byla následně 
čerpána částka ve výši 1 mil. Kč jako 
vlastní podíl k přidělené dotaci. Po 
vydání stavebního povolení požádáme 
o podpis smlouvy na přidělení  dotace 
a v druhé polovině letošního roku 
bychom stavební práce na úpravě 
návsi před kulturním domem zahájili.  
Plánujeme, že „Revitalizace návsi“  
bude dokončena v prvním pololetí 
roku 2015 a jejím cílem je uvést 
toto veřejné prostranství, které bude 
v letošním roce rozkopané výstavbou 
splaškové kanalizace, do lepšího a 
bezpeč. stavu než je v současné době. 

Závodí II a NATURA CENTRUM
V roce 2014 plánujeme rovněž 
dokončení projektových dokumentací 
a vyřízení stavebních povolení na:
a) výstavbu místní komunikace do 
nového stavebního obvodu Závodí  
II, kde vznikne 6 nových stavebních 
parcel a také prodloužení splaškové 
kanalizace do tohoto staveb. obvodu
b) prodloužení přípojky vodovodu, 
plynovodu, splaškové kanalizace 
a přípojky NN pro realizaci stavby 
NATURA CENTRA, které bude 
novým zázemím pro naše myslivce 
a včelaře.

Další chystané projekty v obci
Pro následující plánovací období 
2014 - 2020, kdy se připravujeme 
na možnost získat další dotace 
z kohezních fondů EU, by se měla 
v letošním roce dokončit PD a zajistit 
vydání územního rozhodnutí na 
výstavbu Cyklostezky Bečva – Vlára 
– Váh na území členských obcí 
Hornolidečska. Zde předpokládáme, 
že po výstavbě splaškové kanalizace 
by mohla být v případě přidělení 
dotace z EU tato stavba realizovaná 
nejpozději do konce roku 2020 
stejně tak, jako připravovaný projekt 
výstavby Domu sociálních služeb 
Hornolidečska ve Val.Polance, který 
by měl vzniknout z budovy dnešní 
mateřské školy.
Rozpočet obce na rok 2014 i plán 
práce na rok 2014 je náročný a stavby, 

které se v letošním roce zahájí, budou 
délkou své výstavby v převážné 
většině přesahovat až do roku 2015. 
Věříme však, že koncem roku 2015 
bude vše dobudováno tak, aby bylo 
možné tyto investice nejen řádně 
vyúčtovat a zkolaudovat, ale i užívat.

Komentář k rozpočtu obce na rok 2014

Běžné výdaje                             tis. Kč
Lesní hospodářství                          500
Komunikace vč.zimní údržby         350
Ost. zál. pozemních komunikací      15
Provoz veřejné silniční dopravy     120
Ost.záležitosti v silniční dopravě     10
Odvod a čištění odpadních vod      600
Úpravy drobných vodních toků       10
Provozní náklady MŠ                     352
Provozní náklady ZŠ                     2052
Provoz knihovny                             400
Záležitosti kultury                           100
Provoz veřejného rozhlasu               60
Obecní zpravodaj                             43
Provoz kulturního domu               1150
Činnost komise pro obč. zálež.       100
Sportovní zař. v majetku obce        130
Tělovýchovná činnost                     160
Provoz zdravotního střediska          350
Péče o staré občany                           60
Bytové hospodářství                       150
Nebyt. hosp., provoz DS a HO       550
Veřejné osvětlení                             400
Pohřebnictví                                    179
Územní plánování                           227
Územní rozvoj digitál. mapy ZK        6
Komunální služby a územní roz.      60
Svoz a sběr NO                                 40
Svoz a sběr TKO                             450
Sběr a svoz ost.odpadů                   200
Využívání a znešk. Ost.odpadů         30
Péče o veřejnou zeleň                     500
Ochrana obyvatelstva                        30
Požární ochrana                              290
Místní zastupitelské orgány          1500
Činnost místní správy+soc.fond   2000
Výdaje z finančních operací            244
Finanční vypořádání min. let            10
Převody vlastním rozp.  účtům       900
Odvod DPH                                    400
Ostatní činnosti – přísp. a dary       176

Investiční výdaje
splaškové kanalizace Bečva II      2520
splátka za přístavbu zbrojnice        669
Výstavba dešťové kanalizace       4200
Stavební úpravy ZŠ pro MŠ         2400
Výstavba SO ZÁVODÍ II               200
Revitalizace návsi                         2353
Přípojky pro Natura centrum          200



Vedení obce Val.Polanka ve spolupráci 
se Státním pozemkovým fondem 
ČR zahájilo práce na provedení tzv. 
POZEMKOVÝCH ÚPRAV v naší 
obci. Od dob vrácení do užívání 
zemědělských pozemků majitelům 
zemědělským družstvem Valašské 
Kotáry nebyly vypořádány všechny 
vlastnické vztahy k pozemkům s jejich 
majiteli. V současné době se například 
v terénu stále v mnohých případech 
jezdí po komunikacích nacházejících 
se na soukromých pozemcích a naopak 
obecní komunikace byly do užívání 
vráceny obci v nepoužitelném stavu, 
díky čemuž je dnes problematický 
přístup na pozemky, který byl po 
těchto komunikacích v minulosti 
samozřejmý.
V následujícím textu je vysvětleno, co 
vlastně pozemkové úpravy obnáší.
Pozemkové úpravy jsou chápany 
jako nástroj vytváření podmínek pro 
racionální uspořádání vlastnických 
vztahů k zemědělským a lesním 
pozemkům s ohledem na hospodaření 
a na potřeby krajiny. Realizace 
společných zařízení v rámci 
těchto úprav znamená nové polní 
cesty, rybníky, zeleň v krajině 
a omezení eroze. Realizátorem 
pozemkových úprav jsou jednotlivé 
pozemkové úřady (Pobočky Státního 

pozemkového úřadu), které také 
hradí veškeré náklady. Mnozí 
vlastníci se stále nemohou ujmout 
vlastnických práv a řádně pozemky 
užívat. Každá obec se při plánování 
rozvoje či rekonstrukcí často potýká 
s nedořešenými majetkovými vztahy, 
které jí neumožňují své záměry 
realizovat. Jedinou cestou k nápravě 
tohoto stavu jsou pozemkové úpravy, 
které řeší komplexně celé území a ve 
veřejném zájmu se jimi prostorově 
a funkčně uspořádávají pozemky, 
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se 
jejich přístupnost, vyrovnání hranic 
a vytvoření podmínek pro racionální 
hospodaření vlastníků půdy. Cílem 
pozemkových úprav je zejména:
Ø upřesn. vlastnict.(výměra, poloha)
Ø zpřístupnění pozemků vytvořením 
sítě polních cest
Ø možnost scelení pozemků a jejich 
bezplatné vytyčení v terénu
Ø možnost rozdělení spoluvlastnictví
Ø úprava tvaru pozemků
Ø zvýšení tržní ceny pozemků
Ø možnost zahájení užívání svých 
pozemků (před pozemkovou úpravou 
nepřístupných)
Ø opatření pro stabilizaci a 
zlepšování stavu životního prostředí 
a vodního režimu v krajině, plánování 
protierozních a vodohospodářských 

opatření – snížení rizika sesuvů, 
záplav, odplavení ornice …
Ø převedení většiny pozemků pod 
navrženými společnými zařízeními 
do vlastnictví obce, což vede ke 
zjednodušení jejich budoucí realizace 
ze státních prostředků
Pro zájemce o provedení 
pozemkových úprav je na obecním 
úřadě připraven k vyzvednutí formulář 
žádosti. Pozemkový úřad Vsetín 
uvítá každou další žádost vlastníka 
zemědělských pozemků o pozemkové 
úpravy a zodpoví Vám každý Váš 
dotaz. Vy za žádost o pozemkovou 
úpravu, ani následná jednání, nic 
platit nebudete. Touto žádostí pouze 
projevujete zájem. Pokud pozemková 
úprava začne, bude následovat osobní 
jednání projektanta s vlastníky 
pozemků. Budou projednány jejich 
požadavky a projektant se bude 
snažit splnit jejich zadání. Proto 
Vám doporučuji, abychom využili 
tuto jedinečnou příležitost, jejímž 
výsledkem budou nejen přístupné a 
jasně vytyčené pozemky pro nás a 
naše potomky, ale i parcely připravené 
pro přístupové cesty, cyklostezky, 
rybníky či jiná vodohospodářská 
opatření, biokoridory, protierozní 
prvky chránící nejen zemědělskou 
půdu.                                     starosta
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Pozemkové úpravy v naší obci

Nabídka na prodej nemovitosti ve Valašské Polance
Zastupitelstvo obce Val.Polanka 
rozhodlo dne 6.2. 2014, že z vlastnictví 
obce odprodáme nemovitosti tomu 
zájemci, který za ně dá nejvyšší 
cenovou nabídku.
Jedná se o nemovitosti v místní části 
obce zvané „Stará Obecnice“, které 
se nachází v lokalitě situované mezi 
státní silnicí č. I/57 a potokem Senice.  
Jde o rovinatý terén, kde je možný 
příjezd po zpevněné komunikaci, 
je zde možné se napojit na veřejný 
vodovod a zemní plyn. 
Po dokončení stavby splaškové 
kanalizace zde bude možné se napojit 
na veřejnou splaškovou kanalizaci 
ukončenou v ČOV. 
Obec Val. Polanka  nabízí k prodeji 
rodinný dům čp.177 na p.č.st.416, 

včetně příslušenství a pozemků 
p.č.st.416 o výměře 89 m2, 
p.č.1162/8 zahrada o výměře 242 
m2 a p.č.1162/23 o výměře 791 m2 
přičemž minimální prodejní cena  
byla stanovena Zastupitelstvem obce 
Valašská Polanka na min. 670 tis. Kč 
vč.DPH. 
Zájemce o koupi  těchto nemovitostí  
musí podat svou žádost do zasedání 
ZO, které o podané žádosti následně 
rozhodne.
Žádosti zasílejte na adresu :
Obecní úřad Valašská Polanka čp.270
756 11 Valašská Polanka 
a to poštou nebo doručením osobně na 
podatelnu OÚ Val.Polanka.
Žádost o koupi této nemovitosti musí 
obsahovat následující údaje:

- jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé 
bydliště 
- telefon či e-mailovou adresu žadatele 
o koupi nemovitostí
- cenovou nabídku za nemovitosti 
celkem 
Pro prodej jsou stanoveny tyto 
podmínky:
- nemovitosti budou prodány tomu 
žadateli, který nabídne nejvyšší 
cenovou nabídku
-  kupní smlouvu na prodej nemovitostí 
podepíše starosta obce až následně 
po té, kdy bude finanční částka jako 
kupní cena  připsána na účet obce Val. 
Polanka převodním příkazem. 
Zastupitelstvo obce Val.Polanka 
si vyhrazuje právo neprodat tuto 
nemovitost nikomu.                starosta
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Dva z našich spoluobčanů se 
v poslední době zasloužili o propagaci 
naší obce i regionu Valašska. Naše 
gazděna - Marie Juřicová a Jarek 
Kašpar - obecní správce v pořadu 
TV Barrandov Zpěvníček Daniely 
Magálové představili resp. představí 
naše valašské speciality. Paní 
Juřicová v krátké ukázce (záznam 
je ke zhlédnutí na you tube) upekla 
valašské vdolky (frgály). Jarek Kašpar, 
coby jeden z našich „kyselicových  
specialistů“ zase v kuchyni u Juřiců 
na kopečku vařil tuto oblíbenou 
valašskou polévku. Pořad by se měl 
vysílat poslední březnovou neděli na 
TV Barrandov krátce po 12. hodině. 
O Polance se mluvilo také v Českém 
rozhlase Brno, která je nejstarší a 
nejposlouchanější regionální stanicí 
Českého rozhlasu, slavící letos 90 
let vysílání. Na svých vlnách (u nás 
- Vsetín 89,5 a Zlín 97,5) přináší 

posluchačům spoustu zajímavých 
relací zaměřených na široké 
společenské i kulturní dění  především 
v moravských regionech a v rámci 
vybraných pořadů i v konkrétních  
obcích.  
V pondělí 17.2. byla Marie Juřicová   
(„z kopečka“) aktérkou živého 
vysílání. V krátkém vstupu si 
s redaktorkou Marcelou Antošovou 
popovídala  tak trochu o životě a pak 
nadiktovala recept na valašské masné 
tlučeňáky.  V průběhu celodenního 
vysílání pak měli možnost o Polance 
a dění v obci pohovořit i starosta a 
místostarosta a všem polančanům 
také dvakrát zahráli pěknou písničku.
Určitě je zajímavé si někdy takovou 
stanici naladit a zjistit, že se i 
poslechem  lze stát členem velké 
„Moravské rodiny“(jak zněl název 
jednoho z pořadů). 
            Kulturní komise obce

Noc kostelů
Myšlenka otevřít kostely v noci 
vznikla před devíti lety ve Vídni, kde 
také v roce 2005 proběhla první Noc 
kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. 
V roce 2009 se touto zahraniční 
zkušeností inspirovali pořadatelé v 
České republice a poprvé pozvali 
širokou veřejnost na noční program 
do několika otevřených kostelů. 
Zájem návštěvníků o první ročník 
Noci kostelů povzbudil zástupce 
z mnoha dalších kostelů, a tak se 
již v následujícím roce konala Noc 
kostelů v celé České republice.

V loňském roce se do Noci kostelů 
v České republice zapojilo více než 
1300 kostelů, ve kterých připravili 
pořadatelé pro návštěvníky na 8 
000 programů. O mimořádném 
zájmu veřejnosti o program 
Noci kostelů svědčí i více než 
450 000 návštěvnických vstupů 
zaznamenaných během večera a noci. 
Na Slovensku bylo v rámci Noci 
kostolov otevřeno několik desítek 
kostelů. Noc kostelů „Kirikute  öö“ 
se konala také v Estonsku.
Při svém letošním prvním zasedání se 
pastorační rada naší farnosti rozhodla 
do této akce zapojit a v našem farním 
kostele pro Noc kostelů připravit 
doprovodný program.  Bohužel je 
toho v porovnání s jinými farnostmi 
málo, co se o historii kostela sv. 
Jana Křtitele dá doložit, také 
nemůžeme nabídnout žádné velké 
architektonické zajímavosti. Přesto 
bychom chtěli nabídnout všem, kdo 
sem navečer a v noci přijdou možnost 
zažít něco ne zcela obvyklého anebo 
možnost   jenom na chvíli se ponořit 
do ticha  ztemnělého kostela.
Noc kostelů se bude konat v pátek 
23. května 2014.

O Polance se mluvilo v televizi i rozhlase

V letošním roce bychom chtěli 
uskutečnit nápad jednoho z členů 
kulturní komise -  a to poznávací (a 
také  tak trochu koštovací) pochod 
okolím Valašské Polanky. Záměr 
napodobit jihomoravské burčákové 
pochody byl doplněný myšlenkou 
poznávání krajiny kolem naší obce 

– protože možná mnohý z polančanů  
ani neví, co má za humny.  A tak 
bychom chtěli v neděli 1. června 
vyrazit na pochoďák v trase Paradon, 

Veřečné, Parhůn, taneční kolo. 
Po cestě budou připraveny jak 
občerstvovací stanice, tak informační 
tabule o krajině a přírodě našeho 
regionu. Souběžně s pochodem bude 
na tanečním kole a blízkém okolí 
probíhat dětský den s „pohádkovým 
lesem“  a dalším programem pro 

děti. Věříme, že se nám  pořadatelům            
(KuK, polanští hospodští, farnost, aj.) 
vše podaří připravit a snad i založit  
novou tradici této akce v Polance.

Kulturní komise chystá „Pivní“  pochod a dětský den
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Kalendář kulturně-sportovně-společenských akcí 
na rok 2014

So -11. ledna Výroční schůze  SDH
So - 18. ledna Obecní valašsky bál
Ne -26. ledna Výroční schůze včelařů
Čt - 30.ledna Soutěž miss, missák ZŠ
So - 1. února Maškarní ples - TJ Sokol
Ne -2. února Dětský karneval – KDU-ČSL
So - 1.března Masopustní zábava-končiny - SDH
15. března Josefovská zábava – TJ Sokol
Čt - 27. března Koncert  ZUŠ  KD
19.nebo 20. 4. Velikonoční zábava - TJ Sokol KD
3. května Slet  (pálení) čarodějnic Paradon
11. května Oslava - Den matek  - KuK KD
17.května Jarní turistický zájezd  -  SpK
23. května Noc kostelů – farnost, KuK kostel
24.-25. května Dědek cup – tenisový turnaj - SpK Paradon
1. června Dětský den , pohádkový les

a Poznávací („pivní“) pochod  - KuK
Areál TK

6. června Polanský žabák - SpK Areál ZŠ
8. června Pohárová soutěž hasičů - SDH Areál TK
12. června Závěrečný koncert ZUŠ KD
21.  června Pouťová zábava – TJ Sokol Areál TK
22. června Pouťové odpoledne – TJ Sokol Areál TK
7.-13.července Tenisový turnaj– čtyřhra - SpK Paradon
21.-27. července Tenisový turnaj– dvouhra - SpK Paradon
17. srpna „Obecní den“ Areál TK
23. srpna Táborák SDH Areál TK
20. září Branný závod mladých hasičů - SDH Areál TK
27. září Valašský duatlonek - SpK Paradon
4. října Podzimní  turistický zájezd na 

Slovensko -  SpK
18. října Hodová zabíjačka – KuK, SDH

Hodová zábava – TJ Sokol
KD

23. listopadu Beseda s důchodci  - KuK KD
30. listopadu Zvonečkový průvod - KuK KD
6. prosince Mikulášská zábava -TJ Sokol KD
23. prosince Živý Betlém - KuK
26. prosince Štěpánská zábava – TJ Sokol KD
30. prosince Pinpongový turnaj - SpK KD
Změna   termínů, popř. zrušení akce vyhrazena jednotlivými 
pořadateli. Podrobně budete informováni plakáty.

Čarodějný podvečer v Paradóně
Čarodějný podvečer v Paradóně aneb 
Staré čarodějnice vymizely, ale pěkná 
tradice je tu pro radost našich dětí

Ve středu 30. 4. 2014 v 16:30 
pořádáme pro náš čarodějnický dorost 
(ogary aj cérky) tradiční slet. Že sa 
budú měť na co těšit, je jisté!
Sraz je v 16:30 u KD – je to ten 
barák bez kuřích noh s rozviklanýma 
oknama, co stojí uprostředka obce.
A na co sa teda možete těšiť?

• sraz u KD není enom tak, už od 
začátku začnú čarodějnické lekce

• celú cestu bude měť naša 
čarodějnická mládež plné ruky 
práce, ale určitě teho neolutuje 
(budú-li adepti šikovní, aj odměnu 
dostanú)

• v Paradonu budem v čarování 
pokračovať…

Co vzíť ze sebú?
• sváteční čarodějnický šat (je to naša 

noc, tož sa mosíme vystrojiť)
• špekáčky (ať nám nevyhrává 

v břuchu)
• dorost, kerý si eště není jistý v létání 

sám, si vezme posilu
                        Ogaři a cérky, těšte sa!

Kultura v roce 2014
Omlouváme se všem, kteří jste 
v Zimním zpravodaji marně 
vyhlíželi kalendář  kulturních akcí 
2014. Některé větší nebo nové se 
stále „utřepávaly“ a tak se nakonec 
seznam do tisku nedostal.  Spoustu 
kulturních událostí už tento rok  
máme za sebou. Obecní Valašský bál, 
sokolský Maškarní bál, lidovecký 
Dětský karneval , školní Miss a 
Missák  i hasičské Končiny–všechny 
byly opět perfektně připravené, 
veselé a hojně navštívené. V tomto 
zpravodaji už kalendář akcí najdete, 
o některých nových se dočtete  něco 
víc a věříme, že se na některých 
s vámi i potkáme. 

Nechcete se podívat 
do Nitry?

Krásné jarní počasí přímo láká 
na výlety. Klub důchodců pořádá 
v květnových dnech zájezd do 
Nitry, kde mimo jiné  navštívíme i  
„našeho“  pátera Josefa  Berece. 
Přesný termín tohoto zájezdu bude 
v brzké době upřesněn, ale přesto 
- pokud máte zájem se účastnit, 
prosím nahlaste se na obci u 
Marušky Martinkové, či  u Lidky 
Grycmanové. Doufáme, že se nás 
sejde dostatečné množství, aby se 
zájezd mohl uskutečnit a potěšit tak 
našeho, vždy obětavého kněze.
                                 Klub důchodců

Pronájem 
nebytových prostor 
K pronájmu jsou od 1.4. 2014 
k dispozici nebytové prostory 
v minulosti sloužící v kulturním 
domě jako ordinace dětského lékaře. 
Jedná se o tři samostatné místnosti, 
které je možné pronajmout všechny 
najednou, nebo každou místnost 
samostatně. Případní zájemci o 
pronájem těchto nebytových prostor 
se mohou se svými žádostmi obracet 
písemně na adresu obecního úřadu 
Valašská Polanka, kde je možné 
sjednat také prohlídku těchto 
nebytových prostor.
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Škola ve Valašské Polance si volila svou miss a missáka
Škola ve Valašské Polance volila 

MISSky  a MISSáky
Ve čtvrtek 30. ledna jsme měli  v naší 
škole trochu jiný program, než  jiné 
dny. Žádné učení a známkování, 
soutěžili jsme o titul MISS a MISSák 
školy. Letos se tato soutěž konala už 
posedmé. Celý týden před tímto dnem 
jsme všichni hlasovali ve vedlejších 
kategoriích MISS a MISSák sympatie 
a také MISS a MISSák internet.  
Letos už podruhé se k nám přidali 
i kamarádi ze školy v Pozděchově, 
kteří vyslali 2 své soutěžící. Celkem 
se přihlásilo 12 děvčat, z toho 8 
z 1.stupně a 4 z 2.stupně a 6 chlapců. 
Všichni se poctivě připravovali 
na soutěž a trénovali svou volnou 
disciplínu. Kromě této byly ještě další 
3 disciplín a to karnevalový kostým,  
módní přehlídka ve společenském 
úboru a rozhovor s porotcem. 
Vítězkou soutěže s právem užívat 
titul MISS školy se stala Nikola 
Brhlová z 8. ročníku, na 2.místě se 
umístila Hanka Žůrková ze 6.B a třetí 
skončila Petra Bajzová také ze 6.B. 
V kategorii 1.stupně, tzn. od 1.do 
5.třídy,  zvítězila Markétka Slováková 
ze 3. třídy, jako druhá se umístila Sára 
Bučková z 1.třídy a třetí skončila 
Eliška Nováková ze 4.třídy.
V kategorii chlapců zvítězil Dominik 
Kovalčík z 9.A, na druhém místě se 
umístil Rosťa Jeřábek z 5. třídy a 
třetí byl Kuba Karásek také z 5.třídy. 
Tituly MISS a MISSák sympatie, 
které  vzešly  z hlasování všech žáků 
a zaměstnanců obou škol, získala také 
Nikola Brhlová  a Dominik Kovalčík. 
Na internetu probíhalo hlasování, ve 
kterém nejvíce hlasů získala Hanka 

Žůrková a Jakub Karásek a tím získali 
titul MISS a MISSák internet.
Ocenění bylo opravdu hodně a všichni 
vítězové dostali cenu a to především 
díky sponzorům – Obecní úřad 
Val.Polanka, paní Alena Kozubíková, 

Renata Poláchová, Štěpánka Daňková, 
Magda Kovářová, pan František 
Buček, Josef Grycman ml.,Jaromír 
Polanský a Martin Šeliga. Všem  
upřímně děkuji za jejich finanční 
podporu.Věřím, že jsme se všichni 
dobře bavili a užili si tento den. 
Gratulaci si zaslouží nejen vítězové, 
ale všichni soutěžící za jejich odvahu 
a snahu, protože všichni byli úžasní!
                                Zdenka Polanská

Scénické čtení s Lukášem Hejlíkem
Dne 26. února se udála věc dlouho 
očekávaná. Do naší školy dorazil 
Lukáš Hejlík i se svým kolegou 
Alanem Novotným, aby nás formou 
scénického čtení seznámili s obsahem 
vybraných knih a aby možná děti 
trochu nastartovali k tomu, že i 
čtení může být zábava. Děti z 1. 

stupně překvapily herce svými 
pohádkovými převleky a herci je 
za to vtáhli do děje knížek Janneca 
Leviho - Dobrodružství strýčka 
Ludvíka. Žáci 2. stupně viděli vtipně 
podaný životopisný příběh Usaina 

Bolta. Myslím, že žákům i učitelům 
se představení líbila a většina z 
nich získala také fotku a autogram 
známého herce. Marcela Koňaříková

Tančírna 2014
Jako každým rokem, tak i letos se děti 
z naší školy účastní taneční soutěže 
Tančírna. Tuto soutěž pořádá vsetínská 
Základní škola Trávníky. Zároveň 
probíhá soutěž o nejoblíbenější video, 
které jednotlivé soutěžící skupiny 
mohou vkládat na webové stránky TV 
Beskyd. Pokud chcete podpořit děti 
z naší obce, pak můžete hlasovat na 
stránkách TV Beskyd v sekci soutěž 
– Tančírna 2014. Hlasovat můžete 
každý den a to od 21. 3. – 1. 4.2014. 
Předem děkujeme za všechny děti, 
které svým hlasováním podpoříte.
   Jitka Sedláčková a Marie Sádlíková

Jménem Charity Vsetín, Vám chci poděkovat za podporu 
Tříkrálové sbírky 2014 a zároveň informovat  o výtěžku 
koledování ve Vsetíně a jednotlivých obcích. Díky 
koledníkům se podařilo předat radost a vánoční poselství 
mnoha lidem a rodinám.  Celkový výtěžek činí:800 805,00 
Kč. Z Tříkrálové sbírky 2014 bychom rádi podpořili osoby 
se zdravotním handicapem, rodiny jednotlivce v tíživé 
životní situaci, půjčovnu kompenzačních pomůcek, 
projekt mobilní hospicové péče. Děkuji Vám za pomoc 
při zajištění Tříkrálové sbírky 2014, Věra Dulavová - 
ředitelka, Lenka Vašků - koordinátorka

Tříkrálová sbírka 2014 v Polance a okolních obcích:

STŘELNÁ              33 687,00
VALAŠSKÁ SENICE             16 096,00
FRANCOVA LHOTA             46 856,00
HORNÍ LIDEČ             51 200,00
LIDEČKO              85 020,00
LUŽNÁ              24 300,00
POZDĚCHOV              18 658,00
VALAŠSKÁ POLANKA            42 722,00
SENINKA                7 005,00

Poděkování za podporu tříkrálové sbírky
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Jménem všech žáků a učitelů pobočky 
ZUŠ Vsetín ve Valašské Polance zvu 
všechny na Benefiční koncert, který 
pořádáme již pátým rokem. O 
přínosu této akce svědčí dopis, který 
ZUŠ Vsetín obdržela od mluvčí 
vsetínské nemocnice Ing. Lenky 
Plačkové. Z dopisu cituji: „Předně 
bych chtěla uvést, že Vsetínská 
nemocnice a.s. si velmi cení 
aktivity, která se úžasně rozvíjí již 
pátým rokem. Krásná a potěšující je 
již sama myšlenka akce, že zdravé 
děti pomáhají svým nemocným 
vrstevníkům, pomáhají jim 
zpříjemňovat pobyt v nemocnici. 
Úžasné jsou ale také částky, 
které se daří vybírat. Finanční 
prostředky jsou vždy do poslední 
koruny investovány do zlepšení 
a zpříjemnění nemocničního 
prostředí. A přináší nám to velkou 
radost. Jak jsem rychle spočítala, 
za uplynulé čtyři ročníky nám bylo 
předáno 42.694 Kč. Úžasné. První 
rok výtěžek přispěl k zakoupení 

monitoru dechu. V dalším roce pak 
k pořízení lůžkovin bez alergenů, což 
je v dnešní době velmi potřebné. Dále 

pak k úhradě nových multifunkčních 
stolků, židlí a dalšího vybavení. 
Vloni jsme přidali k vybrané částce 

z dalších sponzorských darů deset 
tisíc korun a koupili pět televizorů 
s příslušenstvím, které jsou přímo 

na pokojích a dělají dětským 
pacientům ohromnou radost. 
Ještě nám jich zbývá pár 
doplnit, a také pořídit několik 
zbývajících multifunkčních 
stolků. K těmto účelům bude 
použita částka v letošním roce. 
Chceme poděkovat všem mladým 
umělcům, kteří se představí 
na benefičních koncertech a 
benefičních prodejích, i učitelům, 
kteří je připravují. Celé škole 
pak za to, že na nás nezapomíná, 
i když by finanční prostředky 
sama potřebovala. Učí tím mladé 
umělce dávat umění další rozměr, 
a to lidskost, pomoc, charitu, 
kterou dnešní svět a my všichni 
velmi potřebujeme.“Tolik citace 
z dopisu a my všichni z pobočky 

se těšíme, že společně s našimi žáky 
tuto akci podpoříte.                              
  Zdeňka Machačová

Základní umělecká škola pořádá již V. Benefiční koncert

Oslavy sv. Floriána
Každoročně hasiči uctívají svého 
patrona sv. Floriána. Při této 
příležitosti se 4.května 2014 koná 
Mše svatá v místním kostele. Sbor ve 
Valašské Polance tuto památku uctívá 
společně s hasiči z Lužné. Vzpomeňte 
společně s námi i na všechny zemřelé 
hasiče z naší farnosti.

Pohárové soutěže hasičských 
družstev

Již 9.ročník pohárových soutěží 
hasičských družstev proběhne 
8.června 2014 v areálu fotbalového 
hřiště. V ranních hodinách předvedou 
své výkony mladí hasiči a od 12:
30 hodin budou soupeřit družstva 
dospělých. Věříme, že tak jako 
každoročně i v tomto roce bude tato 
soutěž dobře obsazena. Všechny 
příznivce tohoto sportu zveme.

Vypalování trávy a pálení klestu
Blížící se jaro přidělává každoročně 
starosti hasičům. Připomínáme, že 
plošné vypalování trávy je zakázáno 

a za porušení hrozí blokové pokuty. 
Zbytky trávy lze pálit pouze na 
hromadách za určených podmínek. 
Pálení klestí v lese doporučujeme 
hlásit na HZS ZLK, vyhnete se 
tak možným problémům. Všechny 
informace naleznete na stránkách 
www.hzs-zlkraje.cz a je tam možnost 
i emailového ohlášení.

Recyklujte s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů se přihlásil 
k této akci a uzavřel smlouvu s firmou, 
která recykluje elektroodpad. 
Pokud máte doma nepotřebné 
elektrospotřebiče, můžete je po 
dohodě odevzdat hasičům. Jedná se 
o veškeré spotřebiče, které lze šňůrou 
zapojit do zásuvky (mikrovlnky, 
sporáky, lednice, pračky, ždímačky, 
televizory, tiskárny, obrazovky k PC, 
varné konvice, fény, vrtačky a pod.). 

Prezentace hasičské techniky
V úterý 25. března 2014 proběhne 
prezentace hasičské techniky, která 
je určená nejen dětem mateřské 

a základní školy, ale také široké 
veřejnosti. V případě příznivého 
počasí se tato akce uskuteční na 
parkoviště u školy vedle kostela, 
za nepříznivého počasí si můžete 
hasičskou techniku, výstroj a výzbroj 
prohlédnout ve zbrojnici a to od 9,00 
hodin. Na vaši návštěvu se těší hasiči 
z Polanky

Hasiči mají na jaro připraveno spoutu akcí 

Statistika - rok 2013
K 31. prosinci 2013 byl stav 
obyvatel ve Val. Polance 1412. Do 
naší obce se v průběhu loňského 
roku přihlásilo 31 občanů a 28 se  
odhlásilo. Narodilo se 14 dětí, z toho 
9 chlapců a 5 děvčat. Zemřelo 9 
občanů. Bylo uzavřeno 5 manželství 

a 2 manželství byla rozvedena.  

Jarní sběr Dialkonie
Tradiční sbírka šatstva a jiných 
nepotřebných, ale použitelných 

věcí  proběhne  ve dnech  6. a 7. 6. 
2014. Konkrétní informace budou 

plakátovány před akcí.
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Příští týden startují fotbalisté do jarní části sezóny

Myslivecké sdružení Valašská  
Polanka mělo 23. 2. letošního roku  
výroční členskou schůzi, na které 
hodnotili svoji práci za uplynulý 
rok 2013. Podle zprávy revizní 
komise se všechny vytyčené cíle 
podařilo splnit.  1. března tohoto 
roku proběhlo každoroční sčítání 
spárkaté zvěře, které ukázalo, že 
loňský úhyn 22 ks srnčích kusů do 
jisté míry narušuje chov honitby. 
Také proběhla ozdravovací akce srnčí 
zvěře a to léčivem proti nosním a 
krčním střečkům. Březen je měsícem, 
kdy zvěř začíná klást mláďata, proto 
žádáme majitele psů, aby své miláčky 
nenechávali volně pobíhat po přírodě. 
Tak, jak nám předepisuje zákon se 
snažíme chránit zvěř, kterou máme 
svěřenou a děkujeme Vám všem, 
kteří se v přírodě chováte zodpovědně 
a ohleduplně. Všem spoluobčanům 
přejeme do roku 2014 hodně zdraví, 
spokojenosti i pracovních úspěchů.     
                     Výbor MS Val. Polanka

Naši myslivci informují

Přípravka
Nejmladší polanský tým se scházel 
přes zimu v místní tělocvičně a to 
každé pondělí od čtyř do šesti hodin. 
V rámci přípravy odehrál také jeden 
halový turnaj na Hovězí, ve kterém 
skončil pátý. 

Mladší a starší žáci
Žáčci trénují také v tělocvičně, nebo 
na umělce u školy a to každou středu 
od tří do půl páté. Mladší žáci odehrá-
li tři turnaje Zimní fotbalové ligy, ve 
které nakonec skončili šestí z dvaceti 
účasníků. Starší žáci odehráli dva 
halové turnaje v Zašové. Na prvním 
obsadili šesté místo a na druhém byli 
čtvrtí. Ještě před začátkem soutěže 
je naplánován také přátelský zápas s 
Bratřejovem. Cílem mužstva pro jarní 
část je udržet třetí místo a bavit fotba-
lem nejen sebe, ale také fanoušky.

Dorost
Dorost tak jako loni trénuje přes zim-
ní přestávku spolu s A týmem. Většina 
mužstva se zapojila do zimního turna-

je Fastav Cup. Tým by měl v jarní 
části opět spoléhat na bratry Mačko-
vy, Ondru Adámka a Davida Ondru, 
kteří tvoří kostru mužstva.

Muži
U A týmu přes zimu nedošlo k žád-
ným výrazným změnám. Z mužstva 
neodešel nikdo a z hostování v Lužné 
se vrátil Jirka Novák. Tým se pod ve-
dením trenéra Jaroslava Gergely bude 
snažit o lepší výkony, než tomu bylo 
na podzim. Průběžné desáté místo je 
totiž mírným zklamáním. Muži se 

již tradičně zůčastnili zimního tur-
naje Fastav Cup, ve kterém obsadili 
osmé místo z dvanácti účastníků. Už 
tuto neděli je naplánováno první jarní 
kolo. Naši hráči zajíždějí do Lhoty u 
Vsetína, kde se pokusí získat první 
jarní body.

Staří páni
Ani naše legendy přes zimu nezahále-
ly a odehrály turnaj na Hovězí. V ko-
nečném součtu výsledků na ně zbylo 
hezké, byť trochu nepopulární čtvrté 
místo.              TJS Valašská Polanka

Chcete udělat něco pro sebe a své tělo?
Každý zajisté ví, jak důležitý je pro člověka pohyb. Naše tělo by si zasloužilo 
všestranný pohyb každý den. Jenže to je fráze, nad kterou se lze jen pousmát. 
Již děti ve škole jsou nuceni trávit spoustu času klidným sezením a ani 
přechod do práce většinou pohybu nepřidá.  Při jednostranné práci, ať za 
počítačem, tak i při fyzické práci, namáháme jen určité svalové skupiny. 
Cvičení, o kterém je řeč, je dělané na pohodu. 
Můžete přijít, pocvičit si, někdy se i dobře pobavit. Nejde o to, aby člověk 
zvládl všechny cviky, když nemůže, tak prostě necvičí a počká na další cvik. 
Každý má jiné tělo, které je jinak pohyblivé a jen on sám ví, co už je moc.   
Kdy: Každou středu v Kulturním domě (pokud sál není obsazen nějakou 
jinou akcí) v 19:30.
Co vás čeká: Rozehřátí těla cvičením do hudby, dále následuje cvičení 
zaměřené na protažení a posílení svalů a speciální cviky na posilování core 
(břišních a zádových svalů).
Co sebou: Karimatku, pohodlné oblečení, sportovní obuv, pití.
V současné době se nás pravidelně schází kolem deseti, nebojte se a přijďte 
si to třeba jenom vyzkoušet.  Cvičení je pod patronací obecního úřadu a je 
pro Vás zdarma. 
          Těší se na Vás Marie Sádlíková
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