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Dokončení projektu výstavby  
splaškové kanalizace se ve 
Valašské Polance blíží ke konci. 
Do uzávěrky tohoto Zpravodaje 
chybělo v naší obci dokončit cca 
10 ks domovních kanalizačních 
přípojek, 150 mb kanalizačních stok 
(pro nový stavební obvod Závodí II)  
a jeden překop přes řeku Senici na 
Podevsí. Vedení stavby konstatovalo, 
že do konce března tohoto roku 
budou, vyjma vícepráce na 
prodloužení kanalizační stoky do 
nového stavebního obvodu Závodí 
II, dokončeny všechny výkopové 
práce na pokládání kanalizačního 
potrubí v naší obci tak, aby se mohlo 
od dubna přistoupit k dokončovacím 
pracím na soukromých pozemcích 
i na veřejných plochách (opravy 
oplocení, zpevněných ploch, jemné 
terénní úpravy včetně rozprostření 

ornice a osetí travním semenem atd.). 
Od dubna 2015 by měly být zahájeny 
práce také na opravách komunikací. 
Vedení stavby v tuto chvíli 
nepřipouští žádné porušení smluvních 

ujednání, a tak všichni přepokládáme, 
že do konce července by mělo být 
v naší obci hotovo a mělo by být 
požádáno o kolaudaci tohoto díla.

Pokračování na straně 4

Výstavba splaškové kanalizace v naší obci finišuje

Rozpočet obce na rok 2015 je 
navržen opět jako schodkový. 
Do konce roku 2015 budeme 
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 Základní školy Val. 
Polanka, na revitalizaci návsi, na 
opravu komunikací, či plánované 
přestěhování mateřské školy. Pro 
rok 2015 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 
2014 jsou naplánovány daňové 
příjmy i pro rok 2015.
Výdaje naší 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. 
   Pokračování na straně 2

Třetí rok kompostování
Naše komunitní kompostárna  bude letos 
v provozu už třetí rok. Je potěšitelné, 
že stále více lidí tento systém likvidace 
trávy a ořezů využívá a většina 
z uživatelů už také na určené plochy 
odkládá opravdu to, co tam patří. Na 
začátku sezóny bychom letos chtěli 
meziskládky v obci vybavit kontejnery, 
kde bude možno sypat posečenou trávu 
a drobné zbytky zeleně (nikoliv ořezy 
a větve, které je před zpracováním 
nejprve potřeba zeštěpkovat!), čímž 
se usnadní manipulace při odvozu na 
kompostovací  plochu. Děkujeme Vám 
předem za zodpovědnou spolupráci.  

Starosta
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Komentář starosty k rozpočtu obce na rok 2015
Pokračování ze strany 1
V letošním roce se plánují výdaje 
spojené se zimní údržbou. Součástí 
nákladů na údržbu komunikací jsou 
i náklady na znovuobnovení cesty na 
paseky ve Veřečném, pořízení PD a 
stavebního povolení na nový most do 
SO Potůčky ve Veřečném.

Provoz obecních budov
V rozpočtu obce se  nesmí zapomenout 
na výdaje k úhradě nákladů spojených 
s provozem obecních budov, kterými 
jsou obecní byty, zdravotní středisko, 
DS a OÚ. U KD plánujeme v letošním 
roce opravit balkón nad terasou, obnovu 
podlahovin v místnosti vedle jeviště 

a opravu dešťových svodů. V areálu 
tanečního kola chceme nejpozději do 
dožínek provést nové stoly a lávky.
Příspěvek na dopravu a kolaudace

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 kraji 140 
tis, Kč což je v přepočtu na jednoho 
občana 100 Kč. Mimo měření kvality 
odpadních vod vytékající z 8 vyústí 
jednotné kanalizace do Senice, budou na 
této kapitole realizovány rovněž výdaje 
související se zajištěním kolaudace 

dešťových kanalizací realizovaných 
v roce 2014 do SO Podevsí II a na 
Suláčově. Dále se zde plánují výdaje 
na provedení napojení obec. objektů 
na kanalizaci a výdaje spojené 
s pořízením kanal. potrubí, které 
bude zdarma přidělováno majitelům 
nemovitostí k provedení napojení 
jejich nemovitostí na splaškovou 
kanalizaci po její kolaudaci.

Provozní náklady ZŠ a MŠ
I v letošním roce se z rozpočtu obce 
budou hradit provozní náklady ZŠ 
a MŠ. V případě mateřské školy se 
jedná o 360 tis. Kč. Provozní náklady 
ZŠ jsou 2036 tis. Kč vč. pojištění 
budov. V letošním roce plánujeme 
instalaci sněhových zábran na 
střechu mimoškolního pavilonu ZŠ 
a očekáváme výsledek naší již druhé 
žádosti o dotaci na zřízení MŠ ve II.NP 
MŠP ZŠ. Prozatím nám dotace MŠMT 
ČR přislíbena nebyla, byť máme 
ošetřeno zajištění vlastního podílu 
k přidělené dotaci z úvěrového rámce. 
v I.Q 2015 proběhne tzv. závěrečné 
vyúčtování akce zateplení budov ZŠ, 
na základě kterého budeme předkládat 
výsledky úspor MŽP ČR, které 
rozhodne o tom, jestli jsme podmínky 
dotace splnili a bude nám dotace 
přidělena beze sankčních srážek.
Příspěvky sdružením na činnost

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 podporou obce 
ve výši 200 tis. Kč pro TJ Sokol 
předkládáme, že klub část použije 
na dokončení výměny oken budovy 
šaten. Druhou část takto získaných 
peněz má na svou další činnost. 
SDH v tomto  roce předpokládá, 
že hasiči svou veřejnou finanční 
podporu ve výši 143 tis. Kč využijí 
na posílení zdrojů k realizaci vlastní 
činnosti občanského sdružení. Dar 
ve výši 15 tis. Kč plánujeme zaslat 
na činnost nejen Mysliveckému 
sdružení, ale i našim včelařům. 10 
tis. Kč také pošleme pěveckému 
sboru Polanka. Pokrač. na straně 3

Předp. příjmy obce v r. 2015 v tis.Kč:
1/ Daňové příjmy  obce(RUD):   14.600
z toho např.:
       -   daň z nemovitosti:            450,-
       - poplatek za odpady:         480,-
 - poplatek za psy:  30,-
2/ Nedaňové příjmy obce:             1.900
z toho např.: 
 - nájem ze ZS:             178,-
 - nájem nebyt. hospod.:     518,-
 - nájem byty:             409,-
 - nájem KD             295,-
3/ Dotace obci:                  3.820
z toho:
 - Dotace na výk st. správy: 585,-
 - Dotace na rev návsi:     3.235,-
4/ Zapojení zůstatku na účtech obce z 
r.2014:   507 z celkových 2.914 tis. Kč
(účty u ČNB, ČS a Hypoteční banky)
5/ Čerpání úvěru na real. investic: 1.775
(dle úvěr. rámce na opravu komunikací)
6/ Splátky dlouhodobě přijatých 
půjč.prostředků                     801,-
CELKEM PŘÍJMY        22.562,-

Předp. výdaje obce v r. 2015 v tis.Kč:
Běžný provoz  
Podpora ostatních prod. činností    500,-
Komunikace vč.zimní údržby      2325,-
Ostatní záležitosti pozem. kom. 15,-
Provoz veřejné silniční doprav      140,-
Ostatní záležitosti v sil. dopravě 10,-
Odvod a čištění odpadních vod      879,-
Úpravy drobných vodních toků 10,-
Provozní náklady mateřské školy  360,-
Provozní náklady základní školy 1920,-
Provoz knihovny             400,-
Záležitosti kultury             100,-
Provoz veřejného rozhlasu 60,-
Obecní zpravodaj               35,-
Provoz kulturního domu              1200,-
Činnost komise pro občan. zálež.  100,-
Sportovní zař. v majetku obce 80,-
Tělovýchovná činnost             260,-
Provoz zdravotního střediska         400,-
Péče o staré občany               60,-
Bytové hospodářství             150,-
Nebyt. hosp., provoz DS a HO      500,-
Veřejné osvětlení             500,-
Pohřebnictví                            150,-
Územní plánování             100,-
Územní rozvoj digitální mapy ZK 6,-
Komun. služby a územní rozvoj 50,-
Svoz a sběr NO                              40,-
Svoz a sběr TKO                            500,-
Sběr a svoz ost.odpadů             150,-
Využívání a znešk. komun. odpadů  
Využívání a znešk. ost.odpadů 36,-
Péče o veřejnou zeleň                     400,-
Ochrana obyvatelstva               30,-
Požární ochrana                            323,-
Místní zastupitelské orgány         1500,-
Činnost místní správy+soc. fond 2120,-
Výdaje z finančních operací          400,-
Finanční vypořádání minulých let 17,-
Převody vlastním rozpočt. účtům   0,-
Odvod DPH                            200,-
Ostatní činnosti - příspěvky a dary214,-
Celkem - provoz                        16240,-

Investiční výdaje - závazný ukazatel 
 Přísp. MV na fin.. ČŘ Bečva II   2520,-
TZ - sněhové zábrany objekt  ZŠ  116,-
Výstavba SO ZÁVODÍ II             600,-
Revitalizace návsi           1500,-
Výstavba příp. pro Natura cent.    600,-
Pořízení PD a SP na most ve Veřeč185,-
Celkem investiční výdaje            5521,-

Financování
Zapojení zůst. na BÚ ke konci r.    507,-
Úvěr u ČS a.s.                          1775,-
Uhr.splátky dlouhodob.přijatých 
půjč.prostředků                            801,-
CELKEM VÝDAJE        22.562,-
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Pokračování ze strany 2
Rozpočet obce na letošní rok počítá u 
veřejného osvětlení nejen s úhradou 
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 veřejného 
rozhlasu.

Nový územní plán
V průběhu letošního roku by měly 
být ukončeny práce na pořízení 

nového územního plánu obce. Včas 
bude veřejnosti oznámen termín tzv. 
veřejného projednání návrhu nového 
územního plánu, na které budou 
všichni občané pozváni. Teprve 
následně může být územní plán, po 
připomínkování občany, dokončen do 
tzv. čistopisu, schválen zastupitelstvem 
obce a uveden do života obce (bližší 
údaje k tvorbě nového ÚP najdete 
v samostatném článku).

Komunální služby
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).

Zajištění požární ochrany
Výdaje spojené se zajištěním výkonu 
státní správy a samosprávy, včetně 
zajištění požární ochrany na nám 
svěřeném území v rámci VJPO III 
IZS ZK  jsou navrženy na úrovni roku 
2014. 

Údržba zeleně
V rámci kapitoly „údržba zeleně“ 
předpokládáme i v letošním roce 
zřízení cca 10 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 o provoz 
komunitní kompostárny, ale také o 
drobnou údržbu obecního majetku. 

Poplatky za odpady
I pro letošní rok zůstaly poplatky 
za odpady ve stejné výši jako 
v předcházejících letech, to je 350 Kč/
občana/rok. Sdružení firem RUMPOLD 
a Val. Kloboucká TS, starající se 
již čtvrtým rokem o naše odpady, 
realizuje tyto služby za ceny vzešlé 
z výběrového řízení v rámci celého 
Hornolidečska. V průběhu tohoto roku  
bude provedeno nové výběrové řízení, 
na základě kterého bude vybrána firma, 
která se nám bude na Hornolidečsku 
starat o odpady další 4 roky. Na sběrná 
místa kom. kompostárny chceme osadit 
sběrné kontejnery, které zjednoduší 
manipulaci a převoz biologicky 
rozložitelného odpadu (BRKO) na 
kompostárnu.

Investice
Nedílnou součástí plánu rozpočtu obce 
na tento rok jsou rovněž investice, 
s jejichž realizací počítá smluvně 
zajištěný investiční úvěrový rámec. 
Mezi ně patří již vzpomínaný příspěvek 
obce MV na splaškovou kanalizaci ve 
výši 2,52 mil. Kč. V letošním roce 
chceme dokončit realizaci stavby 
„Revitalizace návsi obce Valašská 
Polanka“ a zkolaudovat ji. Dále 
chceme otevřít stavební obvod Závodí 
II, vybudováním splaškové kanalizace, 
provizorně zde zpevnit komunikaci, 
provést rozvody VO a NN. Dále pak 
chceme v rámci přípravy projektů 
na čerpání evropských dotací zajistit 
stavební povolení na Natura Centrum a 
prodloužit k němu STL plyn a  veřejný 
vodovod, když splašková kanalizace 
již k němu byla provedena v loňském 
roce. Pro následující plánovací 
období 2015 - 2020 se připravujeme 
na možnost získat další dotace 
z kohezních fondů EU. V letošním 
roce by se měla dokončit PD a zajistit 
vydání územního rozhodnutí na 
výstavbu II. etapy Cyklostezky Bečva 
– Vlára – Váh na území členských obcí 
Hornolidečska a to pro obce Lidečsko 
až Val.Příkazy, když pro I. etapu této 
cyklostezky od Ústí do Lužné již 
vydání ÚR bylo vydáno a nyní zde 
budeme pracovat na zajištění PD pro 
stavební povolení a vydání stavebního 
povolení. 

Dům sociálních služeb
Přestěhováním provozu MŠ Val. 
Polanka do základní školy bude 
uvolněna budova MŠ pro přípravu a 
realizaci projektu vzniku tzv. „Domu 
sociálních služeb Hornolidečska“, na 
který máme k dispozici již vydané 
územní rozhodnutí. To by měly 
být podkladem pro žádost o dotaci 
na realizaci také tohoto projektu 
v časovém období od roku 2016 do 
roku 2020.
Rozpočet obce na rok 2015 i plán práce 
na rok 2015 je náročný. Jeho hlavním 
tématem však bude snaha o úspěšné 
dokončení realizace projektu ČŘB II, 
čemuž budou podřízeny veškeré kroky 
a aktivity vedení obce.          Starosta

Komentář starosty k rozpočtu obce na rok 2015
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Pokračování ze strany 1
Jakmile bude kanalizace zkolaudována 
bude možné následně přistoupit 
k napojování objektů na kanalizaci 
přes napojovací šachty, které jsou 
současně s kanalizací vybudovány.
Budoucí správce kanalizace, 
Vodovody a kanalizace Vsetín, 
a.s. zavedl pravidla, které je nutné 
dodržet tak, aby nebyly v budoucnu 
s napojováním nemovitostí problémy. 
Bližší údaje jsou uvedeny v jiném 
článku tohoto Zpravodaje. Důležité 
však je dodržet tyto 3 hlavní 
podmínky:
1. stoka do, které se nemovitost 
napojuje musí mít kolaudační 
souhlas.
2. občan provede výkopové práce 
a položí potrubí domovní přípojky. 
Před zasypáním převezme VaK 
Vsetín a.s.
3. současně občan vyřídí smlouvu s 
VaK na vypouštění splaškových vod.
V případě dřívějšího napojení 

nemovitosti na kanalizaci zaplatí 
občan vyčištění potrubí před 
kamerovýmí zkouškami a převzetím 
kanalizace VaK Vsetín a.s. od stavby. 
Také se vystavuje postihu dle zákona 
o Vodovodech a kanalizacích.
Již v minulosti slíbilo vedení 
obce občanům, že pro napojení  
nemovitostí na kanalizaci budou 
občanům k dispozici trubky, kterými 
se na kanalizaci budou smět připojit. 
Výdejní místo pro tento materiál 
bude zřízeno ve dvoře za Domem 
služeb, kde bude mít své výdejní 
místo zaměstnanec obce, který 
bude vydáváním potrubí pověřen. 
Potrubí bude zdarma vydáno těm 
občanům, kteří se smluvně zavážou, 
že napojení na kanalizaci provedou 
ještě v letošním roce a to samozřejmě 
za předpokladu, že bude kanalizace 
zkolaudována.
Co se týká kolaudace kanalizačních 
stok, tak zde je nutné vědět ještě 
jednu skutečnost a to, že vedení 

stavby bude chtít od všech vlastníků 
pozemků dotčených touto stavbou 
písemný souhlas s kolaudací. V něm 
se bude konstatovat, že vše je 
uvedeno do původního stavu tak, jak 
je uvedeno ve smlouvách o vstupu na 
pozemky.  Pokud Vás tedy navštíví 
stavbyvedoucí a bude chtít takový 
dokument po Vás podepsat, tak si 
pamatujte, že je možné ho podepsat 
pouze tehdy, pokud jste spokojeni 
s tím, jak Vám pozemky po stavbě 
kanalizace opravili. Je jasné, že pokud 
jim takový dokument nepodepíšete, 
nejen že se budou snažit vše uvést do 
takového stavu, abyste byli spokojení, 
ale také se bez takového dokumentu 
kanalizace nezkolauduje.
Věřím, že se vše v letošním roce 
podaří a že při letošních Dožínkách 
2015, na které Vás už tímto srdečně 
zvu. Společně i s občany sousedních 
obcí oslavíme úspěšné dokončení  této 
nejnáročnější investice nejen v životě 
naší obce.                             Starosta

Výstavba splaškové kanalizace v naší obci finišuje

Letos se opět můžeme těšit na dožínky
Letošní rok  je tomu už 120 
let, kdy Polančané a Lužňané 
s velkým úspěchem předvedli 
na  Všeslovanské národopisné 
výstavce v Praze „Valašskou svatbu 
z Polánky a Lužné“.  V době stále 
sílícího národního uvědomění tak 
velkým dílem přispěli 
ke zviditelnění pro 
mnoho lidí neznámého 
„ z a p a d l é h o “  
v a l a š s k é h o 
regionu, který ale 
svou prostotou a 
životností všechny 
návštěvníky pražské 
výstavy doslova a do 
písmene  okouzlil. Z organizačních 
důvodu už naši předkové v Praze 
nemohli předvést valašskou dožatou, 
se kterou se ukázali na Vsetíně v roce 
1892 rovněž s nemalým úspěchem. 
Díky obětavým lidem mnoha 
generací Polančanů i Lužňanů se 
právě  tradice   valašské dožaté 
uchovala až do dnešních let, třebaže 
s lepákem  už umí zacházet málokdo 

a vzácností je dokonce na polích 
zahlédnout i žnoucí kombajn.  I letos 
si v Polance chceme připomenout 
tento  „obřad“, kterým dříve ženci  i 
hospodáři  projevovali svou vděčnost 
a radost nad úrodou i ukončením 

namáhavých prací. Na 
neděli 23. srpna jsou 
tedy naplánovány 
naše „starovalašské 

dožínky. A my opět 
zveme všechny 
d o b r o v o l n í k y , 

tanečníky a 
tanečnice, žničky a 

žence, aby pomohli tuto 
naši tradici zachovat. První zkouška 
proběhne v sále KD v pondělí  
4.května v 19,00 hodin! Všichni, 
kteří máte zájem se zúčastnit nácviku 
pásma dožínek, přijďte na tuto 
zkoušku, kde se dozvíte všechny 
další potřebné informace.  Přihlásit  
se můžete také e-mailem na adresu: 
info@valasskapolanka.cz a nebo 
přímo u starosty či místostarosty obce    

                          Kulturní komise 

Soutěž o nejlepší vdolek  
Tradice a zvyklosti na Valašsku 
je bohatství, které se udržuje 
díky obětavým lidem. Předává se 
z generace na generaci. Jednou z nich 
je i valašská gastronomie. Když 
zalovíme v paměti a zkusíme najít 
naše starodávná jídla, které dodneška 
hospodyňky rády vaří či pečou, tak 
je fajn, že recepty si stále předávají 
a udržují tak místí speciality při 
životě.  Jednou z nejznámějších a 
nejvyhledávanějších pochutin jsou 
valašské vdolky. Dříve tuto lahůdku 
pekly hospodyňky každý týden. Jen 
když se vdolky nepovedly, srazily, či 
připálily, pak je hanlivě označovaly 
za frgály. V dnešní době už jen 
málokterá hospodyňka pravidelně 
vdolky peče, ale je nasnadě, že by 
bylo velmi pozitivní ukázat, že i u 
nás tradice našich valašských vdolků 
nezapadla a že při troše štěstí je 
zvládne takřka každá hospodyňka 
či mladé děvče. V podstatě tak se 
zrodila myšlenka uspořádat akci o 
ten náš nejlepší vdolek. 
                 Pokračování na straně 7
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Vedení obce Val. Polanka ve 
spolupráci se Státním pozemkovým 
fondem  BY RÁDO 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 vráceny do 
užívání obci v nepoužitelném stavu. 
Díky tomu je dnes problematický 

přístup na pozemky, který byl po 
těchto komunikacích v minulosti 
samozřejmý. Po provedení 
pozemkových úprav by nám stát 
zaplatil např. i nové cesty do 
odlehlých lokalit v obci a nebo 
např. zlegalizoval komunikaci za 
kostelem směrem na Prlov a nebo 
komunikace na Parhůn! Nebojte se 
tedy o pozemkové úpravy požádat  
vyplněním požadovaného formuláře !
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:
- upřesnění vlastnictví co do výměry 
a polohy 
- zpřístupnění pozemků vytvořením 
sítě polních cest
- možnost scelení pozemků a jejich 
bezplatné vytyčení v terénu
- možnost rozdělení spoluvlastnictví
- úprava tvaru pozemků
- zvýšení tržní ceny pozemků

- možnost zahájení užívání svých 
pozemků (před pozemkovou 
úpravou nepřístupných)
- opatření pro stabilizaci a zlepšování 
stavu životního prostředí a vodního 
režimu v krajině, plánování 
protierozních a vodohospodářských 
opatření – snížení rizika sesuvů, 
záplav, odplavení ornice …
- převedení většiny pozemků pod 
navrženými společnými zařízeními 
do vlastnictví obce, což vede 
ke zjednodušení jejich budoucí 
realizace ze státních prostředků.
Bez podaných žádostí majitelů 
pozemků o provedení pozemkových 
úprav není možné tyto práce zahájit. 
Do dnešního dne bylo zaznamenáno 
pouze několik těchto žádostí. Přitom 
je důležité, aby o pozemkové 
úpravy požádalo alespoň 50% 
všech vlastníků pozemků. Jinak do 
toho stát peníze nedá a přitom chce 
zaplatit 100% všech nákladů s tím 
spojených. 
Pro zájemce o provedení 
pozemkových úprav je na obecním 
úřadě, nebo na webových stránkách 
obce, připraven k vyzvednutí 
formulář žádosti. PÚ Vsetín i vedení 
obce 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

Obec chce zahájit práce na provedení pozemkových úprav
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V souladu se zněním zákona schválilo 
zastupitelstvo obce rozpočtový výhled 
na následující období vymezený pro 
roky 2015 - 2018. 
Příjmy z hospodaření s vlastním 
majetkem a s majetkovými právy, 
příjmy z vlastní správní činnosti, 
z výnosů z místních poplatků, 
z peněžitých darů a příspěvků, 
z dotací ze státního a  krajského 

rozpočtu, včetně jiných příjmů podle 
zvláštních zákonů. Skutečnost a 
plán plnění daňových příjmů jsou 
uvedeny v tabulce. Tato tabulka 
obsahuje příjmy generované z tzv. 
RUD včetně daně z nemovitostí, 
se kterou si obec dle zákona, v její 
výši a v rámci daných pravomocí 
disponuje sama. ZO Val. Polanka 
od 1.1. 2014 vrátila zpět koeficient 
daně z nemovitostí zpět z „3“ 
na původní úrověň „1“. Proto 
se v letech 2014 - 2015 příjem 
daně z nemovitostí vrátil zpět 
z původních 1.126 tis. Kč na 
450 tis. Kč. 
Pro rok 2015 se předpokládají 
příjmy odvozené od roku 2014, 
to je ve výši  cca 20 mil. Kč. 
V programovém prohlášení 
ZO po komunálních volbách 
v loňském roce bylo dohodnuto, že 
se musí posílit příjmy obce, které by 
byly následně investovány do oprav 
komunikací a chodníků po ukončené 
realizaci splaškové kanalizace 
v naší obci v rámci projektu ČŘB 
II. Od roku 2016 plánujeme zvýšit 
místní koeficient daně z nemovitostí 
z „1“ na „2“. To by mělo zajistit 
zvýšení příjmů obce, které budou 
následně každoročně investovány 
do oprav komunikací. Od 1.1. 
2016 předpokládáme také zvýšení 
místního poplatku za systém sběru a 

třídění komunálního odpadu v naší 
obci. Zde je nutné si uvědomit, 
že se v poplatkové agendě ceny 
neměnily již 5 let. To je důležité 
vědět také proto, že se v průběhu 
letošního roku bude prostřednictvím 
SO Hornolidečska provádět opět 
výběrové řízení na dodavatele služeb 
likvidace odpadů na další 4 roky, 
které dozajista stávající ceny, které 

za tyto služby obce platí, zvýší. 
Zvýší se i proto, že poslední 2 roky 
se prohloubil rozdíl mezi skutečnými 
náklady za likvidaci odpadů a celkově 
vybranými poplatky za odpady: 
zavedení likvidace biologicky 
rozložitelného biologického odpadu 
(BRKO)  v komunitní kompostárně; 
ceny za odpady zvýšily také inflační 
přirážky k cenám dle SOD za 

likvidaci odpadů za posledních 5 
let; zahájena byla rovněž likvidace 
drobného stavebního odpadu pro 
občany zdarma. Proto je od roku 
2016 plánován nárůst příjmů obce na 
kompenzaci zvýšených výdajů takto:
- poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu o cca:  + 100 Kč/občana 
- daň z nemovitostí celkem o cca 
+400 tis. Kč/rok.
Výdaje obce od 1.1. 2016 budou 
oproti předcházejícím letům navíc 
zatíženy splácením úvěrového 
rámce pořízeného na splaškovou 
kanalizaci, na opravu komunikací, na 
zateplení školy, na revitalizaci návsi 

a na přestěhování MŠ do ZŠ. Je totiž 
téměř jisté, že bez posílení příjmů 
z daně z nemovitostí a za poplatky 
za likvidaci odpadů by nám následně 
běžné rozpočtové výdaje obce vysály 
disponibilní zdroje do té míry, že 
by se na obci zastavil jakýkoliv 
investiční rozvoj a ani na další opravy 
komunikací po ukončené kanalizaci 
by nám následně žádné peníze 

nezbyly. Rok 2015 proběhne 
ve znamení dokončení 
velkých investičních projektů 
jako je ČŘB II a Revitalizace 
návsi. V průběhu tohoto roku, 
či roku 2016, se pokusíme 
získat dotaci na přestěhování 
MŠ do ZŠ a dočerpat tak 
celkovou výši úvěru 15 mil. 
Kč, když pro MŠ zde máme 

na tento projekt alokováno 1,5 mil. 
Kč. Pokud se nepodaří tuto alokaci 
z úvěru vyčerpat na MŠ, budeme 
jednat s bankou o prodloužení lhůty 
možné k dočerpání úvěru. Jednou 
z možností také je, že tento úvěr 
nebude v této výši dočerpán. Rok 
2015 pak bude také rokem, ve kterém 
budou z vlastních prostředků obce 

realizovány projekty připravované 
v předcházejících letech. Tyto 
projekty jsou vypsány v tabulce 
výše.
Je nutné připravit také další investiční 
akce obce pro rozvoj obce, kterými 
jsou:
1/Postupná průběžná oprava 
komunikací a chodníků
2/ Stavební úpravy ZŠ Val.Polanka 
- II.etapa (MŠ a ZUŠ ve II.NP)
3/ Stavební úpravy ZŠ Val.Polanka - 
III.etapa (Knihovna,kutírna,hudebna- 
1PP)
4/ Etapová výstavba objektu Natura 
Centra       Pokračování na straně 7

Rozpočtový výhled obce na období 2015 - 2018

Název Skutečnost  
31.12.2011

Skutečnost  
31.12.2012

Skutečnost  
31.12.2013

Skutečnost  
31.12.2014

Výhled    
31.12.2015

Výhled    
31.12.2016

ze záv. čin. 2 067 473  2 174 101   2 782 120   2 928 074   2 900 000   2 900 000
sam. výd. čin.      96 051     231 961        72 901        66 793        60 000        60 000
z kapitál. výn.     188 576     226 054      214 561      361 354      360 000      360 000
DPO  1 971 770   2 214 561   3 227 623   3 459 318   3 450 000   3 450 000
DPH  4 382 124   4 175 453   6 255 343   7 021 325   7 020 000   7 020 000
Daň z nem.     396 441   1 126 522   1 126 522      458 123      450 000      800 000

Celkem  9 102 435 10 143 652 13 679 070 14 294 987 14 240 000 14 590 000

Projekty, které budou realizovány v roce 2015
1/ Nákup kanalizačního potrubí pro DKP občanům a připojení obecních objektů na splaškovou 
kanalizaci
2/ Oprava komunikací po realizaci projektu ČŘB II – tzv. opční část projektu
3/ Projekční a přípravné práce na otevření stavebního obvodu Závodí II
4/ Realizace přípojek NN, vodovod a STL plynovod pro objekt Natura Centra
5/ Náročnější udržovací práce na bud. OÚ, KD, ZŠ a v areálu TK oprava lávek a stolů
6/ Postupné dokončování výstavby infrastruktury pro otevřené stavební obvody pro RD,            
jako jsou hlavně komunikace, chodníky a veřejné osvětlení či místní rozhlas
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Na dožínkách proběhne soutěž o nejlepší valašský vdolek

Pokračování ze strany 6
5/Výstavba BUS zastávek v Dolansku 
pro občany Veřečného
6/Postupné opravy či nová výstavba 
mostů a lávek přes potok Veřečný a řeku 
Senici
7/Přemístění pomníku padlým z I. a 
II.světové války
8/Provedení oplocení místního hřbitova, 
včetně oprav chodníků a vybudování 
zázemí pro likvidaci odpadů ze hřbitova
9/ Zkvalitnění technického vybavení 
na zajištění provozu komunitní 
kompostárny, likvidaci odpadů 
všeobecně, údržbu komunikací, údržbu 
zeleně, pěstební a hospodářskou činnost 
v obecním lese apod.
10/ Výstavba chodníků a autobusových 
zastávek u ČS pohonných hmot Slovnaft 
v návaznosti na kruhovou křižovatku 
silnic I/57 a I/49
Tyto akce však bude  možné realizovat 
pouze vždy v případě úspěšně zajištěné 
dotace, protože jen z vlastních peněz 
bychom zůstali brzo bez finančních 
prostředků. Plánovanými investicemi 
s nadobecním významem jsou pak 
projekty schválené ZO Val. Polanka, 
které se nebudou nikdy opakovat a které 
by se měly realizovat prostřednictvím 
Sdružení obcí Hornolidečska, včetně 
čerpání dotace z EU. Jedná se o realizace 

projektů Cyklostezky Bečva – Vlára 
– Váh a Výstavby Domu sociálních 
služeb Hornolidečska 
Všechny tyto naplánované investice 
však budou korigovány podle výzev 
k podání žádostí o přidělení dotace a 
hlavně podle toho, jakým způsobem se 
budou plnit příjmy obce, ze kterých by 
mohly být tyto výdaje hrazeny. Ty je 
možné hradit z části, jako vlastní podíl 
k přidělené dotaci a nebo mohou být 
hrazeny z rozpočtu ze 100%.
Při plánování investic bylo nutné 
zrekapitulovat tzv.mandatorní výdaje 
obce. Byla vygenerována částka, se 
kterou je možné počítat v následujících 
letech pro krytí výdajů spojených 
nejen s investicemi, ale také se 
splátkou přijatého úvěru a zasíláním 
dobrovolných příspěvků MV na 
realizaci projektu ČŘB II.
Předpokládané volné prostředky 
obce k realizaci dalších investic :
Cel. příj. obce od r. 2016: 20,5 mil.Kč
Mandatorní výdaje obce: 15,5 mil.Kč
Splátky úvěrů a investičních 
příspěvků na ČŘB II:    4,0 mil.Kč
Pro realiz. invest. zbývá:cca 1 mil 
Kč/rok
Protože obec vchází do roku 2015 se 
zůstatkem na účtu ve výši 2,914 tis. 
Kč a do rozpočtu r. 2015 se zapojí 

rovněž dotace na revitalizaci návsi, která 
bude vyšší než v roce 2015 utracené 
peníze na tento projekt, bude do rozpočtu 
obce zapojen rovněž tento rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši +1,415 mil. 
Kč. Díky tomu by se mohlo do různých 
projektů v rámci tohoto volebního 
období zapojit průměrně až 2 mil. Kč 
za rok, které je možné zefektivnit tak, 
že se stanou vlastním podílem k dotaci 
v případě, že bude úspěšně na projekty 
vyřízena. Tuto roční částku může navíc 
zvýšit příjem z prodeje nemovitostí, 
kterými jsou: byty čp. 366 od roku 
2017, příjem z prodeje 2 stavebních 
pozemků ve SO Suláčov také od roku 
2017, příjem z prodeje nemovitostí 
čp.177- Ventrčovi ihned, ale také další 
nemovitosti, o kterých prozatím nebylo 
uvažováno a kterými by mohly být Dům 
služeb, Zdravotní středisko, bytový dům 
čp.165 a bytový dům čp.379. Bude však 
třeba zvážit rizika spojená s prodejem 
těchto nemovitostí a vážnost takového 
rozhodnutí. To bude jistě v budoucnu 
motivováno potřebou zajistit další 
prostředky na realizaci projektů, na které 
bude možné sehnat dotaci, přičemž by 
se mělo jednat o projekty, které 
budou k dalšímu rozvoji naší obce 
nanejvýš důležité.                       
                               Starosta

Rozpočtový výhled obce na období 2015 - 2018

Pokračování ze strany 4
Návrhů termínu bylo hned několik. Nakonec zvítězila snad 
ta nejlepší možnost mezi všemi těmi návrhy. Kde jinde by 
se mohla soutěž v pečení valašských vdolků lépe vyjímat, 
jako na tradičních Starovalašských dožínkách, jenž jsou 
krásnou a milou tradicí, kterou můžeme letos spojit 
s umem valašských hospodyněk. Možná si povzdechnete, 
že to není pro Vás, ale opak je pravdou. Soutěžní přehlídka 
valašských vdolků je určena pro všechny, kteří nechtějí 
naše tradice nechat zapadnout. Nemusí být žádné pekařky, 
či kdovíjaké cukrářky. Může to být dokonce jejich jediný 
pokus. Stačí upéct jen dva kusy valašských vdolků v dané 
kategorii a pokusit štěstí či jen dokázat, že ty naše valašské 
vdolky prostě zvládneme a že tradice je stále živá, a ještě 
k tomu, v tomto případě strašně dobrá. Na ochutnávku 
pár základních propozic k dané soutěži. Podrobnější 
informace budou buď v příštím zpravodaji (pokud se 
stihne vydat do dožínek) nebo budou v aktualitách na 
stránkách obce, či vyvěšeny na obvyklých místech. 
Kategorie budou celkem tři. Brýtkové vdolky, tvarohové 

vdolky a ostatní (pleskáče, ovocné, povidlové apod.) 
Podmínkou účasti je dodání dvou vlastnoručně upečených 
vdolků alespoň z jedné kategorie. Již dopředu však 
můžeme avizovat, že nikdo nemusí mít strach, že bude 
poslední. Sami víte, že ty naše vdolky jsou prostě 
všechny vynikající a hodně záleží na chuti hodnotitele. 
Proto budou vyhodnoceny pouze první tři místa v každé 
kategorii. Hodnocení bude probíhat anonymně pod 
číselnými kódy. Hodnotící porota bude složena s různých 
zástupců i mimopolanských obyvatel, aby byla zajištěna 
objektivita. Před hodnocením bude porota seznámena, 
jak a z čeho by měl být vyroben poctivý valašský 
vdolek. Další posouzení pak zůstane jen v rukou porotců. 
A závěr bude stát za to - po vyhlášení výsledků 
budou moct všichni účastníci soutěže okusit vdolky 
ostatních soutěžících a mohou si samozřejmě při té 
příležitosti vyměnit zkušenosti a zážitky z pečení. 
Každý účastník obdrží pamětní list. Výherci budou 
odměněni a získají ocenění prvního ročníku této soutěže.
                                                         Kulturní komise obce
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Již třetím rokem pracuje projekční 
kancelář EKOTOXA s.r.o., Brno na 
novém územním plánu naší obce. 
Jde o zdlouhavý proces, který navíc 
prodlužuje skutečnost, že se na 
stavebním úřadu v průběhu času změnil 
referent zodpovědný za koordinaci 
postupu prací. Dalším velmi velkým 
problémem, který zdržel postup 
prací na novém územním plánu je 
také skutečnost, že správa CHKO 
Beskydy je ve svých vyjádřeních se 
k návrhu nového územního plánu tzv. 
“velkou brzdou“ a to nejen pouze 
pro naši obec, ale také pro obec 
Leskovec. Ta začala ještě o rok dříve 
se zpracováváním nového územního 
plánu a je nyní tam kde naše obec. 
Problémy související s vyjadřováním 
se k návrhu našich územních plánů 
dospěly až do toho stadia, že jsme 
připraveni, pokud nebude požadavkům 
obcí Hornolidečska vyhověno ze strany 
CHKO Beskydy, že budeme žádat 
Ministerstvo životního prostředí ČR o 
změnu hranic CHKO Beskydy. Poslední 
vývoj událostí snad už ale pozitivně 
posune tuto věc kupředu a snad bychom 
se již v letošním roce mohli nového 
územního plánu dočkat. Ing.Nováková, 
vedoucí odboru územního plánování a 
stavebního řadu ve Vsetíně, kterou jsem 
požádal o její nastínění dalšího průběhu 
ve schvalování nového územního 
plánu naší obce, zpracovala následující 
harmonogram, podle kterého se budou 

další práce na něm odvíjet takto:
Orientační harmonogram  - postup 
prořízení ÚP Valašská Polanka
- pro potřebu vyhodnocení výzvy 
krajského úřadu je nutno seznámení 
s kompletní dokumentací a stanovisky 
uplatněnými při společném jednání  
z důvodu odchodu příslušné pracovnice 
na mateřskou dovolenou T: cca 28.2. 
2015
- výzva projektantovi k upravení (viz 
první bod) cca 14 dnů na úpravy (i více 
dle kapacitních možností projektanta)
- opakovaně předložit krajskému úřadu 
– 30 dnů pro vydání stanoviska
- po obdržení kladného stanoviska 
krajského úřadu bude zahájeno řízení o 
návrhu (§52 SZ)
- doručení a zveřejnění  40 dnů před 
veřejným projednáním
- předpoklad veřejného projednání  ÚP 
s občany a majiteli nemovitostí - začátek 
června 2015
- lhůta pro uplatňování námitek a 
připomínek 7 dnů ode dne veřejného 
projednání
 - vyhodnocení námitek a připomínek 
pořizovatelem cca 14 dnů (dle kapacitních 
možností)
- návrh vyhodnocení připomínek a 
námitek rozeslán dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu – 30 dnů pro vyjádření
- předložení ÚP ke schválení  zastupitelstvu 
obce za předpokladu získání souhlasných 
stanovisek, cca konec července 2015.
                                                        Starosta

Kdy bude k dispozici nový územní plán obce? Krátké zprávy
Jarní výlet pro důchodce

V měsíci květnu, popřípadě začátkem 
června  opět plánujeme podniknout 
jarní výlet (nejen) pro důchodce. Do 
konce měsíce se rozhodneme  kam 
vyrazit, zda na jih či na sever – nápadů 
máme několik, ale nebráníme se ani 
návrhu  z pléna – máte-li někdo dobrou 
zkušenost s  hezkým  výletním cílem,  
rádi vymyslíme trasu dle vašeho návrhu.

Jarní svoz odpadů
V sobotu 9. května od 7,30 do 10,00 
hodin proběhne v naší obci tradiční 
svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Svozová technika bude mít 
stanoviště na  parkovišti  u základní 
školy, prosíme všechny motoristy, 
aby v tomto termínu v tomto prostoru 
neparkovali.

Foťte do letošní soutěže
Všem mladým i starším ,náruživým i 
příležitostným fotografům oznamujeme, 
že stále mohou pořizovat fotografie do 
soutěžní výstavy fotografií , kterou KuK 
uspořádá na podzim letošního roku. 
Každý účastník bude moci na výstavu 
přihlásit jednu fotografii v kategoriích 
1. Stavby a příroda Valašské Polanky
2. Život ve Valašské Polance
Námětů je v naší obci určitě nepřeberné 
množství a proto doufáme, že 
návštěvníci i odborná porota budou mít 
co hodnotit. 

Poplatek za komunální odpad
Upozorňujeme občany, že termín 
splatnosti poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na rok 2015 
je do 30.9. 2015. Uhradit jej můžete 
v pokladně obecního úřadu, nebo 
převodem na účet č. 1760700389/
0800 vedený u České spořitelny. 
V případě bezhotovostní úhrady je 
třeba uvést variabilní symbol. Váš 
variabilní symbol Vám sdělíme 
telefonicky na čísle obecního úřadu 
571 446 362, nebo si o něj můžete 
požádat prostřednictvím e-mailu: 
info@valasskapolanka.cz. 

Milí spoluobčané, svátky Velké noci 
jsou za dveřmi a spolu s delšími 
dny a zpívajícím ptactvem přinášejí 
naději na radostnější život v našem 
často „slzavém“ údolí. Jarní měsíce 
skutečně slibují, že se bude moci   
naplno rozběhnout to, na  co asi všichni 
netrpělivě čekáme - závěrečná fáze 
akce ČŘB II -  opravy komunikací, 

terénní úpravy zelených ploch, 
opravy plotů atd. A tak Vám všem 
přejeme, abyste i během Velikonoc  
- v době zklidnění i radosti - nabrali 
hodně pozitivní energie a díky ní pak 
zvládali všechno, co nás v obci během 
roku čeká. Už dopředu vám děkujeme 
za spolupráci a porozumění.                
                                         Zastupitelé 

Velikonoční pozdrav
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Budova fary, patřící k nejstarším 
budovám v naší obci po téměř 

dvou letech oprav začíná, byť zatím 
provizorně sloužit farníkům. Do 

úplného dokončení stanovených prací 
chybí dokončit dešťovou kanalizaci, 
dodávku a montáž dveří s obložkami, 
kompletaci zařízení na sociálkách, 
výrobu a montáž kuchyňské linky a 
na závěr napojit domovní odpady na 
novou kanalizaci. Je to ještě nemálo 
práce a také finančních prostředků          
(cca milion Kč budeme splácet půjčku 
od arcibiskupství). Ale všichni věříme, 
že se nám většinu prací podaří dokončit 
do letošní pouti, kdy by měl farnost  
navštívit olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner, který bude zde udělovat 
svátost biřmování.  Věříme také, že se 
do opravené fary brzy nastěhuje slíbený 
duchovní  správce.      Pastorační rada

Oprava fary ve Valašské Polance je téměř hotová

Výsledek tříkrálové sbírky
Ředitelka Charity ve Vsetíně zaslala 
velké poděkování všívám dárcům a 
zejména  tříkrálovým koledníkům. 
kteří i letos velmi obětavě , v dešti 
a nepohodě chodili dům od domu 
a přebírali do pokladniček vaše 
peněžní dary na podporu lidí 
žijících v těžkých sociálních i 
zdravotních podmínkách. Koledníci 
měli i letos za svou ochotu možnost 
navštívit filmové představení v kině 
Vatra a také byl pro ně v nedělní 

podvečer vyhrazen zimní stadion 
na lapači. Je velmi hezké, že i ve 
Valašské Polance je každým rokem 
vybráno více peněz pro dobročinné 
účely a proto nezbývá, než se přidat 
s velkým díkem Vám všem, kdo jste 
jakkoliv přispěli.      Místostarosta

Lidečko - 88109,-
Lužná -  27346,-
Pozděchov - 20471,-
Val. Polanka - 46008,-
Seninka - 7365,-
Ústí -   9408,-
Celkem na Vsetínsku - 864701,-

70. výročí osvobození 
Nejenom Valašská Polanka, ale celá 
Česká republika a střední Evropa žije dá 
se říci neuvěřitelných 70 let bez války. 

Třebaže různé národy zažívaly různé 
druhy nesvobody, dobu, kdy „spřátelená 
vojska“ obsazovala území „spřátelených 
států“, nikdy nevypukl konflikt podobný 
poslední světové válce. Bohužel  někteří 
lidé i v dnešní době neumí najít jiné 
řešení problémů, než užití násilí. Proto je 
na místě připomínat si, co všechno války 
a násilné konflikty přináší a že je třeba jim 
všemi  možnými pokojnými prostředky 
předcházet.  V neděli 3. května (plakáty 
budou vyvěšeny) si chceme i v naší 
obci krátkou vzpomínkovou akcí  
připomenout 70. výročí osvobození 
obce a s díky vzpomenout, těch, kteří 
svůj život položili za svobodu dalších 
generací.                              Místostarosta

O poklad strýca Juráša
Již se stalo tradicí, že se děti 
z naší školy účastní knihovnické 
soutěže „O poklad strýca Juráša“. 

Díky již mnoholeté podpoře paní 
vychovatelky Zdenky Polanské 
a vyučujících např. paní učitelky 
Hanky Dřevojánkové, které vedly 
děti při psaní jejich prací, se opět 
naše děti opět umístily na krásných 
třetích místech v okrese Vsetín (ve 
svých věkových kategoriích). 
Kategorie próza 1.-3.třída     
Michal Dorňák       3. místo
Kategorie komiks 1.-3.třída   
Adéla Kovářová     3. místo 
Kategorie próza    4.-5.třída    
Jana Šimarová      3. místo
Slavnostní vyhodnocení soutěže 
proběhlo 25. 3. 2015 v Rožnově 
pod Radhoštěm.
Výhercům gratulujeme!!!

Zelené pivo u Šepleťa
Ve čtvrtek 2.4. 2015 od 16:00 narážíme “U Šepleťa”, tak jako každý rok Zelené pivo. Letos jsme zvolili nově 12° 
zelený speciál z pivovaru Primátor. Rozlučková akce se zimní sezónou 2014/2015 v našem baru proběhne v pátek 10. 
dubna od 20 hod, kdy vystoupí nivničtí krojovaní šahoji 12:piet a na after párty zahraje světoznámý DJ KOLO. Pokud  
počasí dovolí, otevíráme pro Vás Zahradní restauraci Paradon co nejdříve. Info o otevření na našich facebookových 

stránkách. Těšíme se na Vaši návštěvu, Martin Šeliga a spol.
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Co možná o pobočce Základní umělecké školy nevíte?
Možná nevíte, že je zde zapsáno 56 
žáků a vyučuje zde 5 učitelů. Radomír 
Pavlíček vyučuje hru na klavír, Anna 
Rektoříková hru na keyboard a 
zobcovou flétnu, Zdeňka Machačová 
hru na zobcovou flétnu a klarinet, 
Rosalie Kozubíková vyučuje hudební 
nauku a hru 
zobcovou flétnu a 
Vojtěch Kozubík 
p ř i p r a v u j e 
v odborných 
v ý u k o v ý c h 
kurzech malé 
žáčky na hru na 
zobcové flétny 
a klavír. Pod 
vedením Zdeňky 
Machačové na 
pobočce pracují tři 
soubory – soubor 
zobcových fléten  
Z O B Č A T A , 
kvartet zobcových 
fléten  a klarinetový  sextet.  Naše žáky 
znáte z mnoha veřejných vystoupení 
pořádaných nejen pod hlavičkou 
ZUŠ, ale pravidelně se zúčastňujeme 
kulturních akcí pořádaných obcí. 
V letošním roce se žáci z oddělení 

dechových dřevěných nástrojů 
zúčastnili Celostátní soutěže pořádané 
MŠMT ve hře na zobcové flétny a 
klarinety a podařilo se nám získat pěkná 
umístění prozatím v kole okresním:  1. 
místo s postupem do krajského kola 
získali Jan Erban a Josef Filgas  ve hře 

na klarinet a Nela Cedidlová, Isabela 
Plánková a Kateřina Polčáková  ve 
hře na zobcovou flétnu. Doufáme, že 
i v krajských kolech podáme pěkné 
výkony a odvezeme si dobrá ocenění. 
Možná také netušíte, kolik mravenčí 

práce je ukryto za každým vystoupením, 
které naši žáci předvedou. Možná 
netušíte, jak je složité zorganizovat 
jednotlivé akce na pobočce, kde se 
všichni pohromadě scházíme až na 
samotných akcích.  A jenom rodiče 
našich žáků vědí, jak je náročné 

sladit aktivity svých 
ratolestí tak, aby se 
všechno stíhalo. 
Možná také nevíte, 
jak rádi bychom mezi 
námi přivítali nové 
hráče na žesťové 
nástroje, aby naše 
soubory dechových 
dřevěných nástrojů 
měly možnost 
změny třeba v malý 
dechový soubor. 
Možná nevíte, jak je 
pro chod pobočky 
důležité dobré 
zázemí, které nám 

ochotně poskytuje  vedení Základní 
školy a  Obecní úřad. 
A možná tušíte, jak je po nás důležitá 
odezva publika. Děkujeme za vaši 
přízeň a těšíme se na setkání při našich 
vystoupeních.    Zdeňka Machačová

Pozorování zatmění slunce
V pátek 20. března dopoledne jsme 
měli možnost na obloze sledovat 
událost, která se jen tak neopakuje a 
tou bylo zatmění Slunce. I ve 
škole v Polance jsme si to užili 
jako na hvězdárně. Měsíc, 
který přecházel přes Slunce, 
jsme pozorovali malým 
dalekohledem a brýlemi se 
slunečním filtrem u otevřených 
oken čtvrté třídy. Skoro dvě 
hodiny a dvě přestávky se 
zájemci mohli dívat na toto 
nebeské divadlo. Přišli se 
podívat žáci všech ročníků. 
A kdo chtěl, dověděl se víc o 
tom, proč jsme viděli, co jsme 
viděli.              Mgr. Marta Pecárová 

Canisterapie
V naší tělocvičně proběhla 19.3. 
2015 pro žáky naší školy ukázka 

CANISTERAPIE (pomocná léčba za 
přítomnosti psa v různých oblastech). 
Naši žáci se od sociální pracovnice 
p. Junaštíkové dozvěděli, co to 

Canisterapie je a k čemu se využívá. 
Beseda o životě canisterapeutických 
psů byla velmi zajímavá a 
samozřejmě doplněná praktickými 
ukázkami přítulné fenky Arisky, která 

si okamžitě získala oblibu všech dětí. 
Přednáška byla pro děti jistě přínosná 
a pevně věřím, že některé postřehy z 
ní využijí ve svém dalším praktickém 

životě.
                        Mgr. Petr Filgas

Beseda se spisovatelem
Už podruhé naši školu 
navštívil pan spisovatel 
Lubomír Müller, který si 
pro žáky připravil besedu o 
lásce, šikaně, tvůrčím psaní a 
spisovatelské práci. Povídání 
bylo velmi emotivní, protože 
autor prošel všemi šťastnými 
i nepříjemnými okamžiky 

popsanými v jeho knihách. Děti 
měly ideální příležitost setkat se s 
zajímavým člověkem s poutavým 
životním osudem.     
                Mgr. Marcela Koňaříková



Akce sportovní komise se staly 
součástí života obce.  K již tradičním 
akcím přibyly dvě novinky – Zimní 
radovánky na sněhu a Sobotní 
odpoledne na bruslích.  Obě akce 
se setkaly s kladnou odezvou a 
organizátory potěšila hojná účast 

především na bruslení.  Obě novinky 
si tak sportovní komise zařadí mezi 
pravidelné akce.  Za všechny členy 
SK zvu všechny příznivce turistiky 
na Jarní výšlap v květnu  a  děti na 
tradičního „Žabáka“.                        
                              Stanislav Machač

Další ročník polanského pivního pochodu se blíží
Krásná příroda, svěží vzduch, lahodný mok, dobré jídlo a výborná zábava. To vše se skloubilo dohromady v jeden den. Že 
tady máme krásně, ví snad každý. Jen vždy není čas a chuť se vydat na procházku a obdivovat ty naše dary přírody. Není nad 
to využít jedinečné akce, která vás provede známými i neznámými místy okolí Valašské Polanky. Aby cesta dobře utíkala a 
zážitky se správně ukládaly, a taky pro milovníky zlatavého moku, budou na cestě občerstvovací stanice. Účastníci minulého 
ročníku si na vlastní kůži vyzkoušeli, že se nejde na rychlost, ale na pohodu. V družné pospolnosti cesta rychle ubíhá. Ne-
jedná se o žádnou soutěž, ale o vyloženě odpočinkový pochod. Trasa bude náležitě označena, aby nemohl nikdo zabloudit. 
Novinkou v tomto ročníku je komfortní zázemí v posledním stanovišti. Cílem celého putování je taneční kolo, které bude 
tentokráte v kompetenci místního Mysliveckého sdružení, které navazuje na oblíbenou tradici vyhlášených „Mysliveckých 
výletů“. Takže se můžeme po zajímavé túře těšit na odpočinek, dobré jídlo, pití i zábavu. Každý účastník po absolvování celé 
trasy obdrží v cílovém stanovišti účastnický list.

Hasiči informují
S přicházejícím jarním obdobím 
připomínáme zákaz plošného 
vypalování travních porostů a 
upozorňujeme na povinnost ohlášení 
případného pálení klestu na Hasičský 
záchranný sbor Zlínského kraje. 
Podrobnosti najdete na internetových 
stránkách HZS na adrese      
hzs-zlkraje.cz včetně telefonních 
čísel. Vážení spoluobčané, rádi 
bychom Vám všem popřáli příjemné 
a pohodové prožití velikonočních 
svátků.                   Hasiči z Polanky
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Jarní část fotbalové sezóny startuje
Dlouhá zimní fotbalová přestávka je u 
konce a jarní část letošní sezóny klepe 
na dveře. 

Muži
Jako první se polanským fanouškům 
představí doma muži a to už v pátek 
27. 3. 2015 od 16:00. Soupeřem jim 
v této předehrávce bude tým Lhoty 
u Vsetína. V mužstvu  nedošlo přes 
zimu v podstatě k žádným změnám a 
trenér Hajda se tak bude spoléhat na 
tradiční a vyzkoušenou sestavu. Áčko 
odehrálo zimní turnaj na Vsetíně, kde 
skončilo na třetím místě a absolvovalo 
také třídenní kondiční soustředění na 
Vsetíně. Zda to bude na jejich výkonu 
poznat, se můžete přijít podívat:)

Dorost
Dorost v prvním svém jarním utkání  
přivítá v sobotu Provodov. Ani v jeho 
kádru nedošlo k žádným výrazným 
změnám. Novým hráčem je pouze 
Adam Kurtin z Horní Lidče, který už 
u nás v minulosti hrával. Za Polanku 
už naopak nebude nastupovat Pavel 
Matyáš z Lužné, protože mu již 
nejde prodloužit střídavý start. 
Cílem dorostu je udržet páté místo z 
podzimní části.

Žáci
Žáci ke svému prvnímu utkání zajíždí 
v neděli do Valašské Bystřice, ze které 
by si určitě nějaký ten bodík rádi 

odvezli. I jejich kádr je totožný s tím 
podzimním, na úvod jim však bude 
chybět stoper Martin Vaněk, který měl 
zlomenou ruku a zranění doléčuje.  
Mladší žáci a přípravka si na své 
úvodní zápasy budou muset ještě 
chvilku počkat, soutěže jim začínají 
až v průběhu dubna. Na začátek jara 
jsou ale natěšeni, tak doufáme, že jim 
chuť vydrží.  
Všem fanouškům přejeme pohodové 
velikonoční svátky v kruhu rodiny a 
přátel.   TJ Sokol Valašská Polanka

Pivní pochod
5.7. 2015

Stručné zhodnocení akcí sportovní komise
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé do-
mácnosti. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či materiály, 
které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v červnu 2015

                 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín 
 

POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY 
 

Nová kanalizační přípojka v rámci akce Čistá řeka Bečva II 
 
 

1. Žádost  - Vyplnit žádost o zřízení kanalizační přípojky. Žádost je  k dispozici na kanalizačním 
oddělení  a webových stránkách  společnosti.  Je nezbytné dodržení postupu uvedeného v žádosti. 

 
2. Smlouva -  Uzavřít  smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody - bezprostředně před napojením 

kanalizační přípojky. Smlouva se uzavírá s vlastníkem připojené stavby nebo pozemku na 
kanalizace v zákaznickém centru Vsetín – kontakty níže. 
 

3. Kontrola - Dohodnout s technikem kanalizačního oddělení VaK kontrolu napojení kanalizační 
přípojky před záhozem. Zákazník technikovi  VaK předloží sepsanou smlouvu o odvádění  a čištění 
odpadní vody, technik provede kontrolu a poté vydá   písemné stanovisko k  záhozu kanalizační 
přípojky. Telef. kontakty pro kontrolu provedeného napojení :Vsetín 605265569, Valašské Meziříčí 
605265581, Rožnov p. R 739341819 

 
DOMÁCNOSTI    OSTATNÍ ODBĚRATELÉ 
 
Zákazník předloží 

 žádost o zřízení kanalizační přípojky  
potvrzenou kanalizačním oddělením 

 výpis z katastru nemovitostí, informace o stavbě 
 doklad totožnosti 
 pro platbu měsíčních záloh  a vracení přeplatků 

číslo bankovního účtu , SIPO – spojovací číslo 
soustředěného inkasa plateb obyvatel  

Odběratel již napojený na vodovod:  
 platnou smlouvu o dodávce pitné vody 
 stav vodoměru před napojením na kanalizaci 

 
 
Smlouvu podepisuje vlastník připojené stavby nebo 
pozemku. 
 
Způsob placení měsíčních záloh  

 inkasním způsobem SIPO (soustředěné inkaso 
plateb obyvatelstva) – výhodné pro zákazníka, 
všechny změny ve výši platby zařizuje dodavatel 

 převodem z bankovního účtu 
 

 
Zákazník předloží 

 žádost o zřízení kanalizační přípojky  
potvrzenou kanalizačním oddělením 

 výpis z katastru nemovitostí 
 podrobný podklad o plochách s výměrami v m2 

– pro výpočet platby za odvádění srážkových 
vod 

 živnostenský list nebo výpis z obchodního 
rejstříku 

 doklad o přidělení DIČ 
 doklad totožnosti 
 číslo bankovního účtu 

Odběratel již napojený na vodovod:  
 platnou smlouvu o dodávce pitné vody 
 stav vodoměru před napojením na 

kanalizaci 
 

 
Smlouvu podepisuje statutární zástupce odběratele - 
vlastníka připojené stavby nebo pozemku (popřípadě 
zmocněnec po předložení písemné plné moci či 
pověření k předmětným úkonům). 
 
Způsob placení měsíčních záloh  

 převodem z bankovního účtu 
 

Zákaznické centrum obchodního oddělení – 755 01 
Vsetín, Jasenická 1106 : 

 

 

Provozní doba:  
 
Pondělí 

 
 
od 8.00 do 16.30 hod 

Úterý Dle objednávek 
Středa od 8.00 do 16.30 hod 
Čtvrtek od 7.00 do 14.30 hod 
 Polední přestávka denně od 11.00 do 11.30 hod 

Telefon- uzavírání smluv:  571 484 072, 571 484 030 

E-mail adresa:  obchodni@vakvs.cz 

Webové stránky společnosti: www.vakvs.cz 


