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Vyhodnocení uplynulého volebního období 2010 - 2014
REALIZACE INVESTIC
1/Čistá řeka Bečva II.etapa: 
V průběhu tohoto volebního období 
bylo vyřízeno stavební povolení na 
realizaci této velké investiční akce 
a zajištěno a dokončeno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Po 
administrativně náročném postupu 
(vznik Valašské vodohospodářské 
a.s. a její následná fúze do mateřské 
společnosti VaK Vsetín a.s.) bylo 
docíleno toho, že se po dokončení 
kanalizace stane VaK Vsetín a.s. 
provozovatelem splaškové kanalizace 
vybudované v rámci projektu 
ČŘB bez výběrového řízení na 
provozovatele této infrastruktury, 
protože dle zákona o veřejných 
zakázkách bude provozovatelská 

péče sjednána s touto společností 
v rámci tzv. „in haus“ řízení, tedy 
s vlastní společností, protože se 
veřejný sektor (města a obce) staly 
100% vlastníkem této společnosti. 
Zahájení stavby se předpokládalo od 
1.1. 2012, ve skutečnosti se stavba 
rozběhla až v lednu 2014, mimo jiné 
také proto, že se výběrové řízení 
díky odvolávání se zúčastněných 
firem v soutěži na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže Brno velmi 
protáhlo. Celkové náklady stavby 
v naší obci dle SOD budou činit  
96,5 mil. Kč, nasmlouvaná dotace z 
EU je ve výši 64,4 mil. Kč, vlastní 
prostředky ve výši 32,1 mil. Kč jsou 
a budou hrazeny z rozpočtu obce a to 
ročními splátkami 2,4 milionu korun 

až do konce roku 2024. – splněno.
2/ Zajistit finanční prostředky 
a zateplit budovy ZŠ: U České 
spořitelny a.s. se podařilo zajistit 
úvěrový rámec ve výši 15 mil. Kč.     
                    Pokračování na straně 2
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Od zahájení stavby splaškové 
kanalizace v únoru tohoto roku je 
v naší obci ke konci srpna 2014 

vybudováno již celkem 7.100 mb 
a zbývá vybudovat ještě 3.900 mb 
kanalizace. Těchto 65% z celkového 

množství položené kanalizace 
neznamená skutečně v tomto úseku 
hotovou kanalizaci.  Musíme totiž 
uvést do původního stavu převážnou 
část zahrad, přes které jednotlivé 
kanalizační stoky vedou, ale také 
opravit komunikace, jejichž velká 
většina je položením kanalizačního 
potrubí rozkopána.
Bohužel je stále velmi špatné počasí, 
které zdárnějšímu průběhu všech 
prací vůbec nepřeje. Doufáme, že se 
co nejdříve alespoň na měsíc počasí 
umoudří, zemina vyschne a budou se 
tak smět provést jemné terénní úpravy 
a podset tráva. Na pěkné počasí čekají 
také opravy plotů a zpevněných ploch 
v okolí rodinných domků.                   
                   Pokračování na straně 4
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Složení zastupitelstva 2010-2014
Daněk Josef – starosta, Kozubík Jan 
– místostarosta, Machač Stanislav – 
předseda sportovní komise a předseda 
finančního výboru; Mgr. Černotík Aleš 
– předseda kontrolního výboru; Jiří 
Dušek – člen finančního výboru; Marie 
Sádlíková – předsedkyně komise pro 
občanské záležitosti; Kašpar Jaromír 
– člen kontrolního výboru, Mgr. Petr 
Filgas – člen kontrolního výboru a 
sportovní komise a Jan Kozubík ml..
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Těchto 15 mil. Kč je použito na další 
potřebné investice. V první řadě se 
jedná o investice, které bezprostředně 
souvisí s výstavbou splaškové 
kanalizace a to: výstavba dešťových 
kanalizací v nových stavebních 
obvodech Suláčov a Podevsí II a 
opravy cest po dokončené  kanalizaci. 
Dále jsme pomocí úvěrového rámce 
a vyřízené dotace od SFŽP ČR jsme 
zateplili školu celkovým nákladem 
12,1 mil. Kč, z toho 3,3 mil.Kč  bylo 
hrazeno z úvěrového rámce a dotace 
činila 8,8 mil. Kč. – splněno.
Současně se zateplením školy zde bylo 
provedeno také tzv. vyvážení otopné 
soustavy ÚT v ZŠ včetně 
montáže nových termoregulačních 
hlavic na radiátory ústředního topení 
a to nákladem 725 tis. Kč. Na tuto 
akci jsme sehnali dotaci od Zlínského  
kraje ve výši  289 tis. Kč a vlastní 
podíl 436 tis. Kč byl zaplacen z obecní 
pokladny.
3/ Vybudovat autobusové zastávky 
v centru obce a pro občany 
Veřečného:
Podařilo se zajistit finanční prostředky 
od Zlínského kraje a dále od MMR 
ČR na BUS zastávku před OÚ, která 
byla spolu s parkovištěm a přechodem 
pro chodce před OÚ realizována 
nákladem: 1.250 tis. Kč. Dotace činila  
850 tis. Kč a vlastní prostředky obce 
činily 400 tis. Kč.
V červenci 2014 byla zahájena 
stavba Revitalizace návsi, po jejímž 
dokončení v polovině roku 2015 
dojde k vybudování druhé autobusové 
zastávky a ke kompletní modernizaci 
veřejného prostranství v okolí KD 
nákladem 5,3 mil. Kč. Touto investicí  
se nejen že vytvoří pěkná náves, ale 
zvýší se také bezpečnost chodců a 
cestujících  a u t o b u s o v o u 
dopravou. Z ROP NUTS II Střední 
Morava je smluvně zajištěna dotace 
ve výši až 4,5mil. Kč, vlastní 
prostředky z úvěrového rámce budou 
činit minimálně   800 tis. Kč. 
– Splněno částečně, nepodařilo se 
zajistit další finanční prostředky na 
výstavbu autobusových zastávek 

pro občany Veřečného. Projektová 
dokumentace a platné stavební 
povolení je ale k dispozici. 
4/ Dokončit  výstavbu hospodářského 
objektu obce: Provedena byla 2. 
etapa jeho výstavby, v rámci které 
bylo dobudováno sociální zařízení 
a šatna pro zaměstnance obce. 
Náklady stavby ve výši 300 tis. Kč 
byly hrazeny pouze z rozpočtu obce. 
– splněno částečně chybí dokončit 
podlahy v dílně a garáži a také fasáda 
objektu, včetně osazení rolovacích 
vrat. Mimo tyto investice, jejichž 
realizaci dalo ZO Val.Polanka prioritu 
bylo v tomto volebním období ještě 
provedeno následující:
5/ Výstavba dešťové kanalizace 
na Suláčově a na Podevsí: 
V současnosti probíhá již výstavba 
dešťové kanalizace nejen ve SO 
Suláčov (RN 2,56 mil. Kč), ale i 
ve SO Podevsí II (RN 0,9 mil. Kč), 
kterou provádí firma UNISTAV Brno 
a.s. společně s výstavbou splaškové 
kanalizace. Kolaudace těchto staveb 
by měla proběhnout na konci tohoto 
roku. Dle SOD se jedná celkem o 
rozpočtové náklady ve výši: 3,5 mil. 
Kč a jsou plně hrazeny z úvěrového 
rámce.
6/ Prodloužení vodovodu v lokalitě 
stavebního obvodu Vápenka za 
kostelem: 
V roce 2011 bylo dosaženo dohody 
s vedením společnosti VaK Vsetín 
a.s., která na vlastní náklady provedla 
výstavbu vodovodu do stavebního 
obvodu Vápenky za kostelem a to 
nákladem cca 1,5 mil. Kč.
7/ Výstavba hájenky pro místní 
myslivecké sdružení a včelaře: 
V průběhu tohoto volebního období 
jsme připravili rovněž projektovou 
dokumentaci a územní rozhodnutí 
na výstavbu tzv. NATURA Centra, 
kterým je objekt využitelný výše 
uvedenými občanskými sdruženími 
v obci. Na podzim tohoto roku zde 
předpokládáme realizovat pro tento 
objekt vodovodní, kanalizační a 
plynovou  přípojku, včetně el. 
přípojky NN. Další etapy projektu 
čekají na nové dotace od MAS 

Hornolidečska, díky kterým by mohlo 
dojít k realizaci alespoň části tohoto 
projektu.
8/ Zajištění investičního úvěru: 
Již vzpomínané investice je možné 
realizovat převážně díky dotacím, 
které se v průběhu předcházejících 
let podařilo zajistit. Bohužel plnění 
ročních příjmů obce by normálně 
nedovolilo financování všech těchto 
projektů bez toho, aniž by bylo 
zajišťěno jejich financování z úvěru.
Proto bylo výběrovým řízením 
dosaženo tzv. úvěrového rámce ve 
výši 15 mil. Kč, díky kterému můžeme 
k dotacím na jednotlivé projekty 
přikládat finanční prostředky z úvěru 
tak, aby bylo možné tyto dotace 
vůbec čerpat. Úvěr byl poskytnut 
Českou spořitelnou a.s. s 15-ti letou 
splatností při fixaci úrokové sazby po 
celou dobu 15-ti let ve výši 2,73%. To 
činí celkem roční splátku ve výši 1,5 
mil. Kč.

ÚZEMNÍ  PLÁNOVÁNÍ 
V roce 2011 byly dokončeny práce 
na změně územního plánu obce č. 
14 a jejich výsledek uveden obecně 
závaznou vyhláškou do života obce. 
V souladu s platností nového 
stavebního zákona byly zahájeny 
práce na novém územním plánu obce, 
který by měl být dokončen koncem 
tohoto roku. Tímto novým územním 
plánem obce by mělo dojít, mimo 
požadavky obce, k vyřízení cca 20 
žádostí vlastníků nemovitostí v obci, 
kterými řeší své investiční plány 
v budoucnosti. Na pořízení nového 
územního plánu obce jsme zajistili 
dotaci od Zlínského kraje ve výši  
144 tis. Kč z celkových prozatím 
vyplacených 326 tis. Kč. Za celkové 
dokončení prací na územním plánu, 
které předpokládáme počátkem  
příštího roku tak zbývá zaplatit ještě 
120 tis. Kč. - splněno. 

ÚDRŽBA A OPRAVY
a/ Místní komunikace :
V roce 2011 byla provedena oprava 
místní komunikace ve Veřečném s 
nákladem 1,2 mil. Kč. Pokr. na str. 3
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Na tuto akci jsme zajistili dotaci  
v rámci výzvy Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR na tzv. odstranění škod 
způsobených přívalovými srážkami. 
Dotace činila 800 tis. Kč a z vlastních 
prostředků jsme zaplatili 400 tis. Kč.
b/ Běžná údržba budov:
Kulturní dům: 
- byla provedena výměna původních 
dřevěných oken za okna plastová 
v kuchyni KD
- byla provedena oprava izolace a 
dlažeb na terase kulturního domu
Dům služeb:
- byla provedena nová tepelná izolace 
stropu nad 2.NP tzv.“chytrou izolací“
Základní škola:
- zateplení školy
-probíhají stavební úpravy 
mimoškolního pavilonu ZŠ
Mateřská škola: 
- nakoupena nová lehátka pro děti 
MŠ
Obecní byty:
- původní dřevěná okna byla nahrazena 
plastovými v obytném domě čp. 366  
v podkroví mimoškolního pavilonu 
ZŠ v čp.366 s 10 bj.
- bylo provedeno kompletní zateplení 
bytu školníka v základní škole
Budova OÚ:
- provedena přístavba požární 
zbrojnice nákladem 2,7 mil. Kč, která 
byla zaplacena z rozpočtu obce na 
splátky firmě TM Stav Vsetín s.r.o.
- naši hasiči si za své peníze získané 
z veřejné finanční podpory provedli 
nové podlahy v původních garážích 
pro hasičská auta.
Hřbitov:
- do konce října 2014 má být 
provedena oprava zatékání do 
kolumbária a vyspravení omítek
Areál fotbalového hřiště:
- TJ Sokol Val.Polanka získal dotaci 
prostřednictvím MAS Hornolidečska 
z tzv.LEADRU na vybavení 
sportovního klubu tréninkovými 
pomůckami, na nákup počítače a na 
instalaci výsledkové tabule
Požární ochrana:
- do nově přistavěné garáže k požární 
zbrojnici jsme od IZS ZK obdrželi 

darem požární cisternu CAS na 
podvozku TATRA 815 ( v hodnotě 800 
tis. Kč) čímž se zvýšila akceschopnost 
naší výjezdní požární jednotky obce
- Výjezdní jednotku požární ochrany 
jsme vybavili motorovým čerpadlem, 
kondenzačním vysoušečem a 
benzínovým agregátem pro výrobu el. 
energie a to ve spolupráci s členskými 
obcemi Hornolidečska.
Zdravotní středisko:
- V průběhu léta tohoto roku došlo 
k přestěhování ordinací obvodního 
lékaře pro dospělé, ženského lékaře a 
denního stacionáře do nových prostor 
tak, aby byl umožněn vznik druhé 
ordinace zubního lékaře v přízemí 
tohoto objektu.

SLUŽBY
Veřejné osvětlení: Byla dokončena 
výstavba veřejného osvětlení ve SO 
Suláčov
Místní rozhlas: Postupně stále 
doplňujeme nová tzv.“hnízda“ 
bezdrátového vysílání rozhlasu na 
veřejných prostranstvích a žadatelům 
dáváme k dispozici domácí bezdrátové 
přijímače veřejného rozhlasu.
Pohřebnictví: Mimo průběžnou péči 
o zeleň, dostatek vody na zalévání a 
provoz VO poskytujeme na hřbitově 
stále služby týkající se výkopu hrobů 
a výrobu betonových obrub u nových 
hrobů. V roce 2013 byla provedena 
aktualizace všech nájemních smluv 
na hrobová místa v souladu se zněním 
zákona o pohřebnictví.
Domovní odpad: Ve spolupráci se 
sdružením obcí Hornolidečska  jsme 
provedli v r.2011 výběrové řízení 
na dodavatele služeb souvisejících 
s likvidací odpadů v našich obcích. 
Vítězem se stala staronová firma 
RUMPOLD, která nám však tyto 
služby provozuje za nižší ceny než 
v předcházejícím období a proto 
již nebylo nutné, v průběhu tohoto 
volebního období, zvyšovat dále 
ceny za tyto služby. V roce 2013 
jsme uvedli do provozu Komunitní 
kompostárnu, která v souladu 
s platnou OZV o využití komunitní 
kompostárny pomáhá občanům 

s likvidací rostlinných zbytků ze 
zahrad i z veřejných ploch obce. 
Součástí realizace tohoto projektu 
bylo rovněž pořízení malotraktoru 
s potřebným příslušenstvím, díky 
kterému jsme schopni tuto techniku 
využít například i při zimní údržbě 
komunikací a chodníků v obci.
Obecní knihovna: Na pořízení nové 
výpočetní techniky jsme zajistili 
rovněž dotaci ve výši 16 tis. Kč, 
za kterou byl rovněž pořízen nový 
software pro evidenci půjček, 
statistiku, inventarizaci apod. 
V souvislosti s přípravou realizace 
projektu přestěhování MŠ do ZŠ došlo 
v r. 2014 k přestěhování knihovny do 
domu služeb.
Práce komisí OÚ: Zastupitelstvo 
obce znovu zavedlo vítání 
narozených občánků do života obce 
a to prostřednictvím Komise pro 
občanské záležitosti. Svou činnost 
také zahájila nově ustavená Sportovní 
komise, která vhodným způsobem 
doplnila sportovní aktivity v naší 
obci (pěší a cykloturistika, tenisové 
a pingpongové turnaje, závody na 
kolech a ve spolupráci se ZŠ soutěž 
„O Polanského žabáka“). Kulturní 
komise se svým inovativním 
přístupem zasloužila o mnoho nově 
realizovaných projektů v obci, 
kterými jsou např.: slet čarodějnic; 
rozsvěcování vánočních stromů; 
obecní zabíjačka; jarmek a obecní 
den.

PODPORA PODNIKATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ
Aktivně podporovat rozvoj podnikání 
v naší obci nebyl naplněn, protože 
rozvoj podnikání v naší obci naráží 
na nedostatek vhodných pozemků 
pro rozvoj firem. Územním plánem 
obce jsou sice vyčleněny lokality 
pro podnikání, bohužel se nedaří 
přesvědčit majitele pozemků, kteří 
v těchto lokalitách mají pozemky 
k dispozici, aby je podnikatelům 
odprodali a aby se tak vytvořily 
podmínky pro rozvoj firem a pro 
vznik nových pracovních míst.
      Pokračování na straně 4
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V těchto dnech bylo dokončeno 
výběrové řízení na dodavatele 
kanalizačních trubek a kolen pro 
občany, kterým budou vydávány na 
provedení domovních kanalizačních 
přípojek k napojení svých nemovitostí 
na splaškovou kanalizaci. Nejlepší 
cenovou nabídku podala firma: 
Richter + Franzel s.r.o., která má 
svou prodejnu zařízenou i ve Vsetíně. 
Probíhá odvolací lhůta k vydání 
Rozhodnutí o výběru uchazeče a 
pokud se nikdo neodvolá, budou 
s touto firmou podepsány patřičné 
smlouvy o dodání požadovaného 
materiálu na DKP.
Původní předpoklad, že by se měly 
DKP realizovat již v letošním roce, se 
nenaplnil. Zhotovitel  stavby se v tuto 

chvíli zdráhá  přistoupit na požadavek 
investora, kterým je předčasné 
uvedení do provozu části kanalizace 
vybudované jako páteřní stoka mezi 
Lužnou a Vsetínem.  Pokud se toto 
nedomluví (není to obsahem SOD) 
budou se nemovitosti v obci napojovat 
na kanalizaci nejdříve až v jarních 
měsících příštího roku. Zhotovitel 
stavby zdůvodňuje svou neochotu 
– vyjít vstříc požadavku starostů 
také tím, že mají obavy, aby jim do 
otevřených výkopů nezačali občané 
pouštět splašky, což by jim stavbu 
znepříjemnilo a zkomplikovalo. 
Množí se ale požadavky občanů 
o dodání kanalizačních trubek, 
aby si už propojení na napojovací 
šachtu udělali. Musíme se domluvit 
s ostatními starosty, zda-li ještě 

v letošním roce provedeme nákup 
části sjednaného množství materiálu, 
abychom těmto požadavkům občanů 
vyhověli. 
Pravdou ale také nyní je, že ještě 
nemáme možnost uskladnění 
tohoto materiálu, protože původně 
dohodnuté místo tohoto skladu je u 
pana Smýkala v oploceném areálu 
bývalého ZD Val.Polanka a v těchto 
místech ještě není provedeno položení 
hlavní kanalizační stoky a umístění 
skladu trubek by v tuto chvíli stavbě 
překáželo. 
Uvidíme, jak se celá záležitost vyvine 
a v případě, že se výdej kanalizačních 
trubek na provedení DKP rozjede, 
budeme o této záležitosti všechny 
včas informovat.                                 
                                               Starosta

Výkopové a terénní práce u projektu kanalizace brzdí špatné počasí
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SPOLUPRÁCE S REGIONY 
V průběhu tohoto volebního období 
jsme se v rámci činnosti v regionu 
Hornolidečska zabývali přípravou 
projektu BEVLAVA – projektové 
přípravy k územnímu rozhodnutí 
na výstavbu cyklostezky Bečva 
– Vlára – Váh a to nejen na území 
Hornolidečska. Mimo již vzpomínané 
společné výběrové řízení na 
poskytovatele služeb: sběr a třídění 
odpadů v obcích Hornolidečska 
spolupracujeme rovněž na přípravě 
podkladů k realizaci projektu 
vzniku Domu sociálních služeb 
Hornolidečska v naší obci. U obou 
projektů předpokládáme jejich 
teoretickou realizaci v příštím 
plánovacím období k čerpání dotací 
z EU v letech 2014 – 2020.

SPOLUPRÁCE S OBČANSKÝMI 
SDRUŽENÍMI V OBCI A SE 
ŠKOLAMI
Předsedové  komisí a výborů obce se 
snažili o dobrou spolupráci s vedením 
škol i s vedením jednotlivých 
občanských sdružení v naší obci. 
Výsledkem všech těchto snah bylo 
také ocenění, kterého se naší obci a 
občanům dostalo. Tímto oceněním  

bylo 2.místo naší obce v soutěži 
Vesnice roku 2011 Zlínského kraje 

a získání tzv.“Bílé stuhy“ za činnost 
mládeže v obci. Následně jsme v roce 
2013 ve stejné soutěži obdrželi diplom 
za vzorné vedení kroniky.

ZÁVĚR
Jak je z výše uvedeného výčtu aktivit 
zastupitelstva zřejmé, podařilo 
se za poslední čtyři roky zajistit 
dostatečné množství finančních 
prostředků z dotací na provedení 
aktivit, bez kterých by se nikdy tyto 
projekty pouze z vlastních prostředků 

nerealizovaly. Jedná se celkem o 
dotace na investice v celkové výši 16 

mil. Kč za poslední čtyři roky. K tomu 
je nutné připočíst dotaci přislíbenou 
od Evropské Unie na splaškovou 
kanalizaci ve výši 64 milionů korun, 
což by v případě úspěšného dokončení 
také této stavby mohlo činit celkové 
dotace ve výši 71 mil. Kč. Tuto 
optimistickou matematiku poněkud 
neguje skutečnost, že se pro realizaci 
všech investic musela obec zadlužit. 
Dnes však dotace jsou a v budoucnu 
být nemusí. Proto bylo rozhodnuto 
takto.                                     Starosta
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Počátkem července tohoto roku 
bylo dokončeno výběrové řízení 
na zhotovitele stavby: “Stavební 
úpravy budov ZŠ Val.Polanka  na 
provoz mateřské školy“. Realizace 
tohoto  projektu byla z finančních a 
provozních důvodů rozdělena do 3 
etap, které budou realizovány podle 
zajištěných finančních prostředků 
v průběhu tohoto a snad i příštího 
roku. Zákon o veřejných zakázkách 
však zakazuje dělit zakázku na etapy 
a proto bylo výběrové řízení na tuto 
stavbu organizováno pro všechny 
tři etapy stavby současně s tím, že 
v následně podepsané smlouvě o dílo 
se bude k jednotlivým etapám stavby 
přistupovat podle toho, budou-li 
zajištěny peníze na realizaci či ne.
+0,Usnesením ZO Val.Polanka bylo 
dne rozhodnuto takto: 
Do soutěže se přihlásilo celkem 5 
firem. Z toho 2 firmy byly vyloučeny 

z dalšího řízení proto, že nesplnily 
podmínky zadávací dokumentace. 
Jednalo se o firmy BS Vsetín a TESP 
Contract s.r.o. Hodnotící komise tak 
posuzovala 3 cenové nabídky firem 
TM Stav Vsetín, RADEKOV s.r.o. 
Rožnov pod Radhoštěm a NOSTA 
s.r.o. Nový Jičín. Jejich cenové 
nabídky pro realizaci všech 3 etap 

plánovaných stavebních prací jsou 
následně seřazeny dle výše nabídkové 
ceny v tabulce.

S firmou TM Stav Vsetín s.r.o. byla 
podepsána dne 7.7. 2014 smlouva o dílo 
na realizaci 1.etapy stavby v celkovém 
objemu prací v hodnotě 2,4 mil. Kč. 
Za tyto peníze bude provedena nová 
střešní krytina na mimoškolním 
pavilonu ZŠ, opraven hlavní vstup 
do mimoškolního pavilonu, osazen 
nový Lapol (lapač tuků), který bude 
s novou kanalizační přípojkou ZŠ 
napojen následně na novou splaškovou 
kanalizaci v obci, opravena příjezdová 
komunikace k zásobovací rampě školní 
kuchyně a provedeny stavební úpravy 
v přízemí učebnových pavilonů 1-4 a 
5-9, kde budou vytvořeny prostory pro 
přestěhování Školního Klubu a Školní 
družiny z mimoškolního pavilonu.
Druhá etapa stavby předpokládá 
realizaci mateřské školky a 2 učeben 
základní umělecké školy ve 2. NP 
mimoškolního pavilonu ZŠ. RN 
stavby budou činit 7 mil. Kč a tato 
stavba bude zahájena pouze v případě, 

že bychom sehnali  dotaci na její 
realizaci. Počátkem měsíce července 
byla vypsána výzva k předkládání  

připravovaných projektových záměrů 
Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, na základě které chce 
stát podpořit výstavbu nových MŠ 
a ZŠ.  Koncem srpna jsme také my 
požádali o dotaci, na základě které by 
bylo možné stavební úpravy, kterými 
by se vytvořila kapacita školky o 7 dětí 
vyšší než stávající školka, realizovat. 
Uvidíme, jestli bude naší žádosti  
vyhověno a nebo ne. Pokud ano, bylo 
by možné v roce 2015 čerpat dotaci až 
do výše 85% oprávněných nákladů na 
tuto stavbu.
Třetí etapou bychom chtěli opět 
s pomocí dotačních peněz vytvořit za 
5,5 mil. Kč v suterénu mimoškolního 
pavilonu, opět s pomocí dotace, 
prostory  pro hudebnu, kutírnu, obecní 
muzeum, Informační středisko a obecní 
knihovnu. Jsme zvědaví, jestli se nám 
podaří  sehnat dostatek finančních 
prostředků na realizaci těchto dalších 2 
etap stavby.                              starosta

První etapa úprav základní školy probíhá úspěšně

Nabídky pro realizaci
Pořadí č. 1 -    TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice čp. 729, 755 01  Vsetín
Cena včetně DPH : 14 829 582,- Kč

Pořadí č. 2 - RADEKOV spol. s r.o.
U trati 2620, 756 61  Rožnov p. R.
Cena včetně DPH : 16 987489,- Kč

Pořadí  č. 3 - NOSTA, s.r.o.
Sv. Čecha 2088/13, 741 11 N. Jičín
Cena včetně DPH : 17 122 283,- Kč

Sportovní komise při OÚ Valašská Polanka 
pořádá

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD na Slovensko
V SOBOTU 4. ŘÍJNA 2014

Odjezd autobusu v 7:00 hodin z parkoviště u KD ve Valašské Polance
Turistická trasa v délce cca 15 km: Manínska Tiesňava – Sulov – Sulovský hrad

Cena zájezdu: 200,- Kč
Přihlásit se můžete v Cykloservisu Machač 
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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. 
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. 
Mnozí z Vás, kteří vlastníte větší 
výměru zemědělských pozemků, jste 
ode mě obdrželi dopis, kterým Vás 
vyzývám ke spolupráci na tomto 
projektu. Připomínám Vám, že aby se 
tak mohlo stát, je nutné vyplnit žádost 
o provedení pozemkových úprav 
nejpozději do konce tohoto roku a 
donést ji na OÚ, kde už ji postoupíme 
Pozemkovému úřadu k vyřízení!
                                                starosta

Pozemkové úpravy v naší obci
   Cílem pozemkových úprav je:
Øupřesnění vlastnictví co do výměry 
a polohy
Øzpřístupnění pozemků vytvořením 
sítě polních cest
Ømožnost scelení pozemků a jejich 
bezplatné vytyčení v terénu
Ømožnost rozdělení spoluvlastnictv.
Øúprava tvaru pozemků
Øzvýšení tržní ceny pozemků
Ømožnost zahájení užívání svých 
pozemků (před pozemkovou 
úpravou nepřístupných)
Øopatření pro stabilizaci a zlepšování 
stavu životního prostředí a vodního 
režimu v krajině, plánování 
protierozních a vodohospodářských 
opatření – snížení rizika sesuvů, 
záplav, odplavení ornice …
Øpřevedení většiny pozemků pod 
navrženými společnými zařízeními 
do vlastnictví obce, což vede 
ke zjednodušení jejich budoucí 
realizace ze státních prostředků

Potřebujete pomoct s oddlužením?
Jménem společnosti Abivia s. r. o. si Vás dovoluji oslovit a nabídnout Vám 
služby naší společnosti při zpracování oddlužení dle insolvenčního zákona. 
Naše společnost zajišťuje odbornou pomoc klientům při řešení otázky 
oddlužení dle insolvenčního zákona (taktéž osobní bankrot či insolvence). 
V současnosti spravujeme případy několika tisíců klientů, kterým jsme 
pomohli vyřešit jejich zdánlivě bezvýchodnou finanční situaci. Svou činnost 
vyvíjíme s maximální odbornou péčí, disponujeme desítkami vyškolených 
poradců, kteří se s občany rádi bezplatně setkají a společně se pokusí najít 
správné řešení. Naše bohaté profesní zkušenosti z případů více než 7000 
spokojených klientů nám poskytují dostatek odborných znalostí. Nabízíme 
klientům bezplatnou konzultaci, úspěšné podání návrhu na soud, konzultační 
a administrativní servis po dobu celého insolvenčního řízení a bezplatnou 
konzultaci s našimi spolupracovníky z odborných právních a advokátních 
kanceláří. Pro obce dále nabízíme možnost umístění banneru na obecní 
internetové stránky, kde si můžou lidé anonymně a bezplatně vyzkoušet, 
jak by vypadala jejich situace při oddlužení, kontakty na odborné poradce a 
nejbližší pobočkyV případě zájmu můžou občané psát na adresu elektronické 
pošty mikusova.abivia@gmail.com, nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 
739443274. Magdalena Mikušová, vedoucí kanceláře 

Roční prohlídka komínů
Stávající  nařízení vlády stanovuje 
lhůty na čištění a kontrolu spalinových 
cest  (komínů) -  pevná paliva: čištění 
2-3 ročně , kontrola 1x ročně, plynná 
paliva: čištění 1x ročně, kontrola 
1 x ročně, kapalná paliva: čistění 
3 x ročně , kontrola 1 x ročně. U 
zdrojů do 50 kW se čištění komína 
může provádět svépomocí, kontrolu 
provede způsobilá osoba (kominík se 
živnostenským listem) a  tuto kontrolu 
doloží zprávou. Ve změti nabídek, u 
kterých bohužel nelze vždy rozlišit, 
která je seriosní a která úplně seriosní 
není si dovolujeme vám doporučit 
spolehlivé služby polanského 
kominíka pana Zdeňka Mikuška, Val. 
Polanka 236, tel. 737 712 031, 
E-mail : Mikusek.Z@seznam.cz

Včelařský kroužek
Předseda ZO Českého svazu včelařů 
ve Val. Polance zve stávající členy  i 
nové zájemce na pravidelné schůzky 
včelařského kroužku, které probíhají 
od 1.9. 2014  pravidelně každý druhý 
čtvrtek. Bližší informace můžete 
získat u pana Aloise Martince na tel.  
732 877 206.
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Volební strana „Za živý venkov“, 
jejíž kandidáty navrhlo politické 
hnutí STAN se budou v případě, 
že budou zvoleni do zastupitelstva 
obce, zabývat řešením následujících 
problémů:
1/ Kandidáti tohoto politického hnutí 
se ztotožňují s názorem, že i přes to, že 
se podařilo STANu  v tomto volebním 
období prosadit v Parlamentu nový 
zákon o rozpočtovém určení daní 
(RUD), kterým se navýšily příjmy i 
naší obce, že je nutné i dále usilovat 
o větší spravedlnost v přídělu daní na 
venkov těm i obcím, které vykonávají 
regionální služby, na které zatím RUD 
nepamatuje. 
Vyšší příjmy by měly dostat ty 
venkovské obce, které zajišťují 
regionální servis služeb ostatním 
obcím. Zajišťují totiž provoz a 
technický stav spádových základních 
škol a školek, zdravotních středisek, 
farních hřbitovů a další potřebné 
technické infrastruktury i občanům, 
kteří  v dané obci nebydlí. 
Např. na provoz škol již ze státního 
rozpočtu jejich zřizovatelům stát 
peníze posílá, což se změnilo právě 
s nově zavedeným RUD. 
Údržbu budov a jejich dobrý 
technický stav, ve kterých provoz 
škol funguje, již musí ale daná obec 
financovat ze svého. Ze svého platíme 
také  potřebné přístupové  komunikace 
a parkoviště, které musí být kapacitně 
dimenzované i pro přespolní 
návštěvníky naší obce. Podobných 
příkladů existuje samozřejmě více. 
V praxi by to mělo vypadat tak, že 
v přepočtu na obyvatele bychom měli 
ve Valašské Polance dostat víc peněz 
než například Prlov, Lužná, Leskovec 
nebo Seninka, pro jejichž občany výše 
uvedené služby také zajišťujeme.

2/ Příprava investic je již daná dosud 
provedenými aktivitami předchozích 
 zastupitelstev obce. Jedná se zejména 
o výstavbu splaškové kanalizace 
v obci v rámci projektu Čistá řeka 
Bečva II etapa, kterou je nutné 
úspěšně dokončit. Stejně tak je nutné 
dokončit stavbu Revitalizace návsi a 
také provést závěrečné vyúčtování s  
poskytovatelem dotací z EU. 
Dokončit a zkolaudovat je nutné také 
již téměř hotové stavby dešťových 
kanalizací na Suláčově a na Podevsí II 
a stejně tak I.etapu Stavebních úprav 
ZŠ Val.Polanka. V příštím volebním 
období bychom chtěli realizovat, 
v případě úspěšného získání 
dotace,  2. a 3. etapu stavebních 
úprav naší ZŠ, kterými bychom 
dokončili záměr přestěhování naší 
MŠ do mimoškolního pavilonu ZŠ 
tak, abychom umožnili realizaci 
regionálního projektu Hornolidečska: 
výstavbu Domu sociálních služeb 
Hornolidečska v současné historické 
budově obce čp.81 užívané dnes MŠ. 
Koncem roku budou připravené k 
realizaci inženýrské sítě do nového 
stavebního obvodu Závodí II a 
pro vodovodní, kanalizační, NN a 
plynovou přípojku k budoucímu 
objektu hájenky, jejíž výstavba je 
připravována jako projekt „Výstavba 
Natura Centra“. Rádi bychom 
realizovali také projekt výstavby 2 
autobusových zastávek pro občany 
z místní části obce Veřečný a z 
Dolanska. Dokončit bychom chtěli 
rovněž stavbu provozního objektu 
obce v areálu tzv.„traktorky“. 
V neposlední řadě budeme usilovat 
o získání dotace na realizaci projektu 
cyklostezky Bečva – Vlára – Váh, 
která má napojit Hornolidečsko nejen 
na cyklostezku Bečva v Ústí.

3/ V rámci údržby obecního majetku 
se budeme věnovat běžné údržbě 
veřejného rozhlasu, veřejného 
osvětlení, všech budov, staveb a 
místních komunikací. Největší objem 
finančních prostředků na údržbu 
obecního majetku však budeme chtít 
investovat do opravy komunikací, 
které jsou poškozené výstavbou 
splaškové  kanalizace a které se určitě 
nepodaří všechny opravit z peněz 
získaných na výstavbu kanalizace. 

4/ I nadále bychom se chtěli věnovat 
dobré spolupráci se všemi občanskými 
sdruženími, ale také s dalšími občany 
v obci, kteří se chtějí realizovat 
ve svých koníčcích a zálibách. 
Podporujeme také vznikající aktivity 
v oblasti péče o seniory a nemocné, 
sociální věci a  také aktivní politiku 
zaměstnanosti v regionu. Podporovat 
budeme rovněž spolupráci se  
sousedními obcemi a regiony.
Všechny plánované investiční 
aktivity, vyjma běžné údržby obecního 
majetku, mohou ale být realizovány 
pouze v případě úspěšně vyřízených 
dotací na jejich realizaci, protože 
vlastních finančních prostředků bude 
mít naše obec v příštím volebním 
období velmi málo. Proto bude nutné 
i nadále aktivně vyhledávat granty 
a žádat o dotace z nich. Především 
v tomto případě spoléháme na 
připravované dotace, které budou 
obcím poskytovány z EU metodou 
LEADER prostřednictvím naší Místní 
akční skupiny Hornolidečska.
Kandidáti volební strany „Za živý 
venkov“ - Josef Daněk, Stanislav 
Machač, Jaromír Kašpar, Rostislav 
Zrník, Zdeněk Hyžák, František 
Gargulák, Josef Ondra, Ing.Alice 
Žurková, Lubomír Žák

Volební program - Starostové a nezávislí - "Za živý venkov"

Máte zájem se zdokonalit ve společenském tanci?
Letos se výuka tanců rozroste též na skupinu s věkem nad 18 let! Rádi bychom vás pozvali na Večerní taneční pro 
dospělé, začátečníky i lehce pokročilé. Vítáni jsou všichni, kteří se chtějí naučit známé i méně známé tance i ti, kteří 
by chtěli oprášit své dřívější taneční schopnosti či si chtěli jen tak, místo večerního gaučingu, trochu zaskotačit.
První lekce letošního roku startuje v pondělí 6.10. 2014 od 19. hodiny v sále KD. Lekce jsou ZDARMA!
Jde o společenskou akci, nicméně oblečení necháváme na Vašem rozhodnutí. Prosím, vstupujte ale na parket nejlépe ve 
vhodné taneční nebo společenské obuvi. Přijďte si zatančit, pobavit se a překvapte své okolí v blížící se plesové sezóně 

novými schopnostmi. Těšíme se na Vás! Petra Daňková a kolektiv
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V právě končícím volebním období 
působili na radnici 2 zastupitelé 
zvolení za lidovce – Marie Sádlíková 
a Jan Kozubík st.. Oba dva se zapojili 
především v oblasti sociální a  
kulturně společenském životě v obci. 
Pro nadcházející volební období je 
rámec běžných i investičních obecních 
výdajů do značné míry určený již 
probíhajícími akcemi, které jsme 
v uplynulé době hlasováním podpořili 
a věříme, že přinesou (nejen) naší 
Polance prospěch: je to především 
výstavba splaškové kanalizace – akce 
Čistá řeka Bečva II. , „Revitalizace 
návsi“ – úpravy prostoru před KD,   
stavební úpravy základní školy pro 
zefektivnění provozu  atd. Stejně tak 
bude nutné velkou část fin. prostředků 
věnovat na opravy MK, které byly 

dotčeny výstavbou kanalizace, ale 
dotační podmínky nedovolily je 
zahrnout do rozpočtu stavby. Rádi 
bychom konstruktivně přistupovali k 
řešení záměru výstavby cyklostezky 
údolím Senice a Domu sociálních 
služeb Hornolidečska, jež by měl 
rozšířit i zkvalitnit tyto služby v celém 
našem regionu. I nadále bychom chtěli 
v rámci možností podporovat činnost 
všech zájmových skupin v obci. 
Stejně podpoříme snahu mladých 
lidí zapojit se do obecného dění ve 
vesnici, protože doba, kdy oni budou 
muset nést zodpovědnost za naši 
obec se velmi rychle přiblíží.  Určitě 
budeme nakloněni stávajícím i novým 
aktivitám, které budou udržovat a 
rozvíjet společenský,   kulturní i 
duchovní  život a udržovat pospolitost 

v naší dědině – to vše samozřejmě 
v rámci možností zákona a obecního 
rozpočtu. 
Za Vaši případnou  podporu a hlas 
v říjnových komunálních volbách 
vám děkují Marie Sádlíková (bezp.), 
Pavla Kozubíková, František Šeliga 
ml., František Blažek (bezp.), Marek 
Matůš (bezp.), Jan Kozubík st.
V rámci senátních voleb bychom rádi 
vaší pozornosti doporučili kandidáta 
za KDU-ČSL pana Mgr. Aleše Dufka, 
náměstka primátora města Zlína, 
bývalého letitého předsedu Matice 
svatohostýnské. Jako člověk,   delší 
dobu působící v komunální sféře  má 
znalosti o potřebách i poměrech města 
i vesnice a může při projednávaní 
zákonů zkušeně pracovat ve prospěch 
našeho regionu.      Jan Kozubík st.

Volební program - Křesťanská a demokratická unie - Česká strana lidová

Jasně, stručně, férově aneb 10 volebních priorit Sdružení nezávislých kandidátů
Našemu sdružení nezávislých kandidátů nebylo a není 
lhostejné, co se v naší obci děje a kam obec směřuje. Proto 
jsme se i letos rozhodli sestavit kandidátku do komunál-
ních voleb. 

V právě končícím volebním období pracovali v obecním 
zastupitelstvu čtyři členové našeho sdružení - Aleš Čer-
notík, Petr Filgas, Jiří Dušek a Jan Kozubík ml. Po celé 
čtyři roky jsme se snažili pracovat aktivně, konstruktivně 
a slušně. Jasnou prioritou pro nás byl přínos pro obec. V 
tomto duchu bychom rádi pokračovali i dále. Jsme připra-
veni hájit Vaše zájmy ve všech oblastech. Chceme Vás 
otevřeně informovat o všem podstatném, co se na obci 
děje a plánuje.

Pokud nám ve volbách dáte důvěru, chceme se v dalších 
čtyřech letech zaměřit na následující témata:

1. Po dokončení projektu Čistá Bečva se budeme snažit o 
co nejrychlejší opravu poškozených komunikací.

2. Chceme všemi silami podpořit a pokud možno urychlit 
vybudování cyklostezky Bečva – Vlára - Váh, která Polan-
ku propojí s již fungujícími cyklostezkami v okolí.

3. Budeme pokračovat v rozvoji zájmové činnosti dětí a 
mládeže podporou všech sdružení a spolků v oblasti kultu-
ry, sportu, myslivosti, dobrovolných hasičů i dalších.

4. V případě získání dotace a rozumně nastavených pro-
vozních podmínek podpoříme výstavbu a fungování do-
movu pro seniory v Polance.

5. Rádi bychom se zabývali projektem vylepšení areálu 
tanečního kola, jednou z možností je například nadstřešení 
laviček.

6. Zasadíme se o maximální otevřenost vůči Vám formou 
veřejné prezentace všech plánovaných obecních projektů 
na webu obce s možností diskuze.

7. Budeme se snažit o stabilizaci obecního rozpočtu bez 
dalšího zadlužování. S tím souvisí aktivní vyhledávání 
smysluplných evropských dotačních programů, bez kte-
rých již obec žádný větší projekt (s ohledem na její finanč-
ní možnosti) nedokáže uskutečnit.

8. Chceme pokračovat v zodpovědném přístupu obce k 
potřebám základní školy tak, aby se Vašim dětem dostalo 
co možná nejlepšího vzdělání v příjemném a vstřícném 
prostředí.

9. Zasadíme se o renovaci a pozdější sjednocení vzhledu 
obecních autobusových zastávek.

10. Budeme podporovat a snažit se o udržení lidových 
tradic v obci.

Můžete se spolehnout, že pokud nám ve volbách opět dáte 
důvěru, žádný z těchto deseti bodů neopomeneme. Garan-
tujeme otevřený, slušný a férový přístup ke všem občanům 
Valašské Polanky. 
Za každý Váš hlas děkujeme. Aleš Černotík, Petr Filgas, 
Jiří Dušek, Martin Šeliga, Jakub Kolínek, Jan Kozubík 
ml., Eva Šafaříková, Zdenka Gergelová a David Tajzler

Pozvánka na posezení ve zbrojnici
Sbor dobrovoných hasičů Valašská Polanka zve všechny občany na posezení ve zbrojnici u příležitosti konání 

obecního jarmarku v sobotu 18. října 2014. Připravujeme pro vás domácí zabíjačkové pochoutky, vdolky a jiné 
dobroty... Na vaši návštěvu se těší hasiči z Polanky.
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Volební program Komunistické strany Čech a Moravy
Vážení spoluobčané,mnozí jistě víte, 
že 10. a 11.října nás čekají komunální 
volby. Jsem přesvědčen, že v naší 
obci žijí slušní lidé, kteří mají úctu 
k naší obci, našim dětem. Proto tyto 
občany vyzývám ! 
Přijďte k volbám, přijďte volit 
morálku, etiku, slušnost. KSČM 
v našem volebním programu nabízí:
- Umožnit všem občanům Valašské 
Polanky důstojné rozloučení se svými 
nejbližšími vybudováním obřadní 
smuteční síně.
- Umožnit všem občanům Valašské 
Polanky důstojné, slušné jednání při 
vyřizování svých problémů.
- Umožnit všem občanům, aby se 
mohli podílet na zásadních otázkách 
života obce.
Agresivně nešpinit, neurážet 
po různých česko-slovenských 
kancelářích, periodikách a neztrpčovat 
život dokonce jakýmisi advokáty.
Zabezpečit, aby peníze z rozpočtu 
obce byly investovány rozumně ve 
prospěch naší obce, dětí a všech 
občanů. Do konce roku 1991 se ve 
spolupráci obce s právním subjektem 

Klubu Atletika spolupráce dařila.
DEJTE HLAS KANDIDÁTŮM  
KSČM!
Vážení občané – zamysleme se !
Kam jdou peníze z rozpočtu obce od 
roku 1991, když pro děti z naší obce, 
které pod hlavičkou právního subjektu 
Klub Atletika šířily dobré jméno naší 
obce nejen doma (Polanská laťka, 
Běh Veřečným), ale především: 
2x Štrba, Dubnica, Lysá, Bruntál, 
Chropyně, Kopřivnice, Hranice, 
Zlín, Val.Meziříčí, asi 10x Ostrava, 
i na Mistrovství světa  SE ZATÍM 
NENAŠLY ?
Že tyto výjezdy obnášely nejen 
obrovské finanční částky, ale 
především obrovskou zodpovědnost, 
aby se nikdo nezranil, aby večer 
přivezl rodičům jejich zdravé dítě 
živé a zdravé o tom není pochyb!
Při každém výjezdu bylo 5-15 dětí 
– DĚTÍ  tzv.nevěřících!
MOUDŘÍ PŘEDSTAVITELÉ 
OBCE SI TOTO MOHLI 
POVAŽOVAT!
Výjezdy dětí – našich dětí, obnášelo 
kromě zodpovědnosti: Tisíce a tisíce 

kilometrů: autem, vlakem, autobusy, 
tramvají. Stovky a stovky: startovné, 
vstupné, noclehy, dětem občerstvení, 
pojištění atd.
Kam jdou peníze z rozpočtu obce od 
roku 1991, když pro veškerou činnost 
právního subjektu Klub Atletika 
– pro důstojný pobyt, nocleh, ceny, 
pohoštění, občerstvení, dary paní 
Hubnerové, Josefu Zímovi a dále asi 
700 lidem, kteří v naší obci pobývali 
za účelem propagace naší obce SE 
ZATÍM NENAŠLY?
Všem slušným 260 NEVĚŘÍCÍM 
sponzorům, dobrovolníkům, 
rozhodčím atd. z Prahy, Ostravy, 
Rožnova, Val.Meziříčí, Vsetína, 
Leskovce, Seninky, Prlova, 
Lužné, Horního Lidče, Huslenek, 
Val.Polanky, patří poděkování za 
jejich úctu k naší obci, našim Dětem 
ale především za jejich vlastní peníze 
které věnovali na propagaci naší obce 
– ZADARMO !!!!!
Za všechny děkuje   Franta Káčer

Pozn. Do obsahu článků redakce 
nezasahovala.

Kurz pro výkon zemědělských činností
Střední škola zemědělská a přírodovědná 
Rožnov pod Radhoštěm otevírá
na podzim 2014 Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činností. Kurz bude zahájen 17. 10. 
2014 v 8.00 hodin a bude ukončen v dubnu 2015.
Rozsah hodin: 300 (z toho 160 hodin prezenčně ve škole)
Cena kurzu: 12 000 Kč (podle počtu přihlášených)
Konzultace se budou konat 
pravidelně vždy v pátek (8 hodin),
případně po dohodě jiný den.
Kurz bude ukončen testem a obhajobou 
vypracovaného projektu. Tímto kurzem účastník 
splňuje odbornou způsobilost pro podnikání
v zemědělství pro zahájení činnosti mladých 
zemědělců. Povinnost splnit zemědělskou 
kvalifikaci nadále trvá u uchazečů o podporu
z opatření Programu rozvoje venkova (dále jen 
PRV) I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců. 
Tito žadatelé o podporu musí prokázat minimální 
zemědělskou kvalifikaci, a pokud nemají požadované 
zemědělské vzdělání, je pro ně adekvátní 
náhradou rekvalifikační kurz. Případní zájemci 
se mohou přihlásit nejpozději do 13. 10. 2014.
Předběžně do 30. 9. 2014 (telefonem, e-mail).

Obecní knihovna přestěhována
Kvůli stavebním úpravám v základní škole se obecní 
knihovna přestěhovala do domu služeb 1. patro.  
Otevírací hodiny zůstaly stejné tj. 
  Po  11.15 -17.00
                           Út  11.15 -14.00
                           St  11.15 – 17.00
                           Čt      zavřeno
                           Pá  11.15 – 15.00
Služby a ceny na které byli čtenáři zvyklí se nemění. 
Další službou, kterou nabízíme čtenářům je HRABACÍ 
REGÁL:  na chodbě u knihovny je regál ve kterém jsou 
darované nebo vyřazené knihy a časopisy volně dostupné 
k výběru i v čase, kdy je knihovna zavřená. Jakýkoli titul 
z tohoto REGÁLU si můžete odnést domů ZDARMA!!!

Fotografie z dění v Polance
Velký dík všem fotografům, kteří dokumentují události 
v naší dědině a své fotky dávají k dispozici všem 
polančanům (a také doslova celému světu). A že se u nás 
stále něco děje – je na co se dívat. Navštivte někdy večer 
nebo třeba až bude pršet obecní stránky – nahlédnout 
můžete do fotogalerií www.ramok.com, sportovní 
komise nebo do fotogalerie na odkazu farnost. Všude se 
můžete potěšit velmi zajímavými snímky.
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Valašské dechovky se opět setkaly na Hostýně
V neděli 10. srpna se na sv. 
Hostýně konala druhá Pouť 
valašských dechových kapel. Na 
toto nejnavštěvovanější poutní 
místo v Česku se sjeli muzikanti 
z celého  Valašska (pro zajímavost 
– Důbravanka, Valaška, Lidečanka, 
Lačnovjanka, Kotáranka,Polančanka,  
Záhořané, DH Horní Bečva, Miklovci, 
Fryštácká Javořina, Trnkovjanka), 
chrámový sbor valašskokloboucké 
farnosti pod vedením Františka 
Maňase a  jako hosté také muzikanti 
z hanácké Vřesovanky - celkem 
170 účinkujících. Nezaměnitelnou 
atmosféru sv. Hostýna podpořilo 
krásné počasí i velké množství 
poutníků, kteří na muzikantskou pouť 
připutovali. Hl. celebrant P. Bulvas 
v kázání opět připomněl velké poslání 
hudebníků, kteří díky obdrženým 
schopnostem mohou rozdávat lidem 

radost a eliminovat pověstnou „blbou 
náladu“.  V odpoledním koncertu si 

pak  obecenstvo poslechlo přes dvacet 
známých lidových písniček, které 
zazpívali zpěváci z jednotlivých kapel. 
Vše skvěle doplnil svým průvodním 
slovem  Tonda Ryza z Lidečanky. 
Kromě díku za dar hudby projeveného 

vykonanou poutí muzikanti ukázali, 
že lidová dechová muzika žije a stále 

má své (i mladé) posluchače. Letošní 
ročník muzikantské pouti podpořil 
svou záštitou i hejtman ZK pan Mišák 
a také duchovní správa sv. Hostýna 
spolu s svatohostýnskou maticí. 
                                      mistostarosta

Dětský tábor na Nivce byl skvělý Obecní den ve znamení fotbálku
Letošní obecní den patřil k těm „běžným“, neslavili jsme 
žádné výročí ani dožínky. Prostě jsme se jenom tak sešli 
– navzdory rozkopané dědině, nebo možná právě proto, 

neb je třeba se i v té „hrůze“ trochu pobavit. Jako takový 
malý dík za trpělivost s pracemi na akci Čistá řeka 
Bečva II pořadatelé rozdávali první pivo zdarma (bylo 
jich 216). V programu, do kterého každá z obecních 
složek přispěla svým dílem, se objevila zajímavá atrakce 
„živý stolní fotbal“. Ten si po překonání prvních ostychů 
zahrála velká část  návštěvníků obecního dne a proběhl 
také turnaj, ve kterém zvítězilo družstvo obecního úřadu. 
Nejen u dětí sklidil velký úspěch kouzelník Šeklin, 
novou choreografii předvedly polanské tanečnice a po 
několika letech si to v přetahování lana rozdali chlapi 
z hořanska a dolanska. Hořančané zabrali a zaslouženě 
zvítězili. Celé odpoledne hudebně doprovázel DJ KOLO 
(Martin Fojtík). Na závěr – dík všem pořadatelům i 
návštěvníkům za hezké, přátelské, polanské nedělní 
odpolední pobytí. ( P.S. Příští rok na dožínkách…).

Začátkem měsíce srpna se početná skupina polanských 
dětí (ministranti a schóla) opět vydali na prázdninové 
putování za dobrodružstvím. Hlavní tábor založili na Nivce 
v Semetíně a tady pod dohledem vedoucích a spolu s nimi 
hráli celotýdenní hru. Krátký komentář hlavního vedoucího 
Marka Matůše: “Musím říct, že letos byly všechny děti 
velmi hodné a tábor se obešel bez jakýkoliv problémů. 
Taky musím všechny děti a vedoucí pochválit - všichni si 
pomáhali a dělali “anděly” i když k tomu nebyli určeni:
-)Celý tábor jsme zvládli bez vážných úrazů - jediný úraz, 
vyvrtnutý kotník, se kupodivu nestal při hře v lese, ale na 
chatě při chůzi ze schodů. Taky musím moc poděkovat 
všem vedoucím: Pepovi, Honzovi, Vojtovi, Martinovi, 
Natálce, Ivetce, Peti, Báře, Leoně, výborným kuchařkám 

Mirce, Jitce a Janě. Za finanční podporu děkuji farnosti, 
obci Valašská Polanka, obci Lužná a firmě Bikeparkitect.
Ještě informace pro nedočkavce, kteří se už těší na příští 
tábor - vyjedeme na nové místo, které se jmenuje “Orlí 
hnízdo” - tak se těšte.
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Prázdniny skončily a naši žáčci se 
znovu vrací do školních lavic a ke 
svým hudebním nástrojům.  
Plni dojmů z prázdnin, kdy dny 
ubíhaly volně a bez režimu, si musíme 
znovu přivyknout pravidelnému 
rytmu úkolů a povinností, které 

s sebou nový školní rok přináší. Všem 
nám přeji, abychom všechny úkoly, 
které máme před sebou, zvládaly 
v duchu hesla: s úsměvem jde 
všechno líp. Co nás vlastně letos čeká 
a na co se máme těšit? Kromě našich 

tradičních koncertů, které pořádáme 
ve Valašské  Polance, nás v letošním 
roce čeká soutěž ve hře na dechové 
nástroje a pokusíme se připravit 
nějaká vystoupení na akce naší 
kmenové školy pořádané ve Vsetíně. 
Práce máme před sebou mnoho, 

ale pustíme-li se do ní s elánem a s 
chutí, věříme, že posluchačům na 
našich koncertech připravíme nejen 
příjemnou atmosféru, ale také kvalitní 
kulturní zážitek. Každý náš koncert 
připravujeme tak, aby jeho atmosféra 

odpovídala jeho určení. Doufáme 
tedy, že Vánoční koncert přinese 
zasněženou atmosféru plnou rolniček 
a vánočního jiskření. Koncert pro 
školky snad opět naplní sál vtipem i 
poučením, Benefiční koncert poslouží 
dobré věci a přinese peníze dětským 
pacientům vsetínské nemocnice. 
Závěrečný koncert pak v samostatné 
režii našich žáků připraví největší 
překvapení nám, učitelům. 
Samozřejmě nás uslyšíte také na 
obecních kulturních akcích, do kterých 
se rádi zapojíme především s našimi 
soubory – souborem zobcových fléten 
a možná i nově vzniklým souborem 
klarinetovým. 
Za zmínku zajisté stojí také účast 
naší školy v mezinárodním projektu 
Comenius, jehož účastníky přivítáme 
v tomto školním roce právě v ZUŠ 
Vsetín. Těšíme se na setkání s Vámi 
na našich dalších koncertech a 
vystoupeních. 
Za kolektiv dětí a vyučujících 
odloučeného pracoviště ZUŠ Vsetín 
ve Valašské Polance všem přeje 
úspěšný školní rok 2014/2015.  
    Zdeňka Machačová

Základní umělecká škola se už těší na další koncerty a vystoupení

Základní školu čekají oslavy
I letos jsme tradičně zahájili nový školní rok v respiriu školy. 
Uvítali jsme 233 žáků, zvláště pak prvňáčky v doprovodu 
rodičů, žáky do 6. ročníku z okolních škol z Pozděchova 
a Leskovce a několik nových žáků do dalších ročníků. 
Vzhledem ke stále klesajícímu počtu žáků, který souvisí se 
stále nižším počtem narozených dětí v našem regionu, jsme 
museli přistoupit k několika organizačním změnám. Spojili 
jsme třídy v 7. ročníku a přesunuli 1. a 2. ročník do hlavního 
pavilonu školy. Do těchto prázdných tříd se z mimoškolního 
pavilonu přestěhovala školní družina a školní klub. Tím se 
uvolnily prostory pro případné stěhování mateřské školy. 
Tento školní rok je pro naši školu velmi významný – 
oslavíme 40 let od svého založení /1974/. K této příležitosti 
připravíme v listopadu Den otevřených dveří, Den otevřené 
výuky a Školní akademii pro veřejnost. Všechny Vás 
srdečně zveme. Naděžda Hajdová                                    

Hejtman ocenil polanské muzikanty
16. srpna letošního roku při setkání s představiteli kraje 
ve Valašských Kloboukách převzalo ocenění hejtmana ZK 
Stanislava Mišáka za zásluhy v kultuře (dechové hudbě) 
pět muzikantů z Valašska.  Byli mezi nimi i polančané pan 
Jaroslav Juřica a pan Bohumil Šafařík. Svojí celoživotní 

prací v oblasti kulturní přispěli k udržení tradic v naší 
obci i valašském regionu. Oba dva byli především 
dlouholetými členy polanské dechovky, ale zapojili se i 
do folklorní tvorby a aktivní byli také v dalších oblastech  
života  naší obce.

Myslivecká soutěž
Okresní výbor myslivecké jednoty ve Vsetíne pořádal 14.9. 
2014 v Lidečku soutěž mezi mysliveckými kroužky okre-
su. Zúčastnilo se 22 dětí ze šesti kroužků. Z našich žáků 
se umístila v kategorii starších žáků Radka Bělíčková na 
třetí místě a Ondra Kašpar za mladší žáky obsadil také třetí 
místo. Myslivecký výbor jim ještě jednou děkuje.



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 prosinci 2014

Sportovní komise při OÚ Valašská Polanka pořádá

VALAŠSKOKARPATSKOU CYKLOTOUR 2014
Polanský   duatlonek - Sobota 27.09.2014

Kancelář závodu: areál restaurace PARADON

Prezence:  8:30 – 9:45 předškoláci – starší žáci/žačky 
11:00 – 12:00 junioři – muži/ženy

Start :  předškoláci  – juniorky:   od 10:00 postupně 
ženy Z1 a Z2:    12:15 
junioři a muži M1, M2, M3:  13:15

Startovné: 50,- Kč – pouze pro kategorie junior a starší
Trať povede v okolí areálu PARADON a bude vyznačena týden před závod.

Kategorie do bodování Valašskokarpatské cyklotour:
Předškoláci 1  (2010 a mladší) i odrážedla  běh 30 m kolo 150m 
Předškoláci 2  (2008-2009)  i odrážedla běh 60 m kolo 300m 
Ml. přípravka   (2006-2007)   běh 100 m kolo 1 km 
St. přípravka   (2004-2005)   běh 150 m kolo1,5km 
Ml. žáci/žačky  (2002-2003)   běh 200 m kolo 2 km 
St. žáci/žačky  (2000-2001)   běh 250 m kolo 3 km  
Juniorky  (1997-2000)   běh 500 m  kolo 8 km   
Ženy Z1  (1975-1996)   běh 500 m kolo 8 km
Ženy Z2  (1974 a starší)   běh 500 m kolo 8 km
Junioři  (1997-2000)   běh 1 km kolo 16km
Muži M1 (1975-1996)   běh 1 km kolo 16 km
Muži M2  (1965-1974)   běh 1 km kolo 16km
Muži M3  (1964 a starší)   běh 1 km kolo 16km

Polanský fotbalový klub založil další mládežnický tým
Přípravka
Do nové sezony vstoupila přípravka 
výrazně omlazena. Skončil Jakub 
Dorňák, Petr Mikuš, David Žídek, 
Hana Lišková, Natálie Bělašková, 
Viktorie Zemánkova, Gabriela 
Fusková. Hostování ukončil Vojtěch 
Zemánek.
Tahounem přípravky se stal Jonáš 
Šafařík s Matějem Kovářem. Do 
branky se postavil Adam Chrenčík. 
Dále za přípravku nastupují Jiří 
Daněk, Michal Dorňák, René 
Hrabica, René Jeřábek, Tomáš a Jakub 
Včelicovi, Martin Mikušek a Jiří 
Daněk (Machač). Tento tým odehrál 
tři zápasy v nové sezoně, kdy těsně 
podlehl Hovězí 4:5, v Hošťálkové 
jsme podlehli 10:5 a Lidečku 1:4. 
První body snad přiveze přípravka 
v dalším zápase kdy zajíždíme k 
nováčkovi do Liptálu.

Mladší žáci
Novým týmem polanského klubu jsou 
mladší žáci, které vede Pavel Tajzler a 
Šimon Srba. Kromě již zmiňovaných 
dětí z přípravky k nám přišly také děti 
ze Seninky a Leskovce. Konkrétně 
Petr Zicha, Dominik Zeťák, Zdenka 
Juráňová, Štěpán Hromada a Michal 
Klicha. Tahounem týmu je Petr Mikuš 
a Tomáš Chrudina. Po prvních třech 
utkáních nám patří druhé místo.

Starší žáci
Tým starších žáků pod vedením Jarka 
Zemánka a Petra Filgase se letos opírá 
o výkony Filipa Růžičky, Martina 
Vaňka, Vojty Srby a Martina Daňka. 
V prvních čtyřech utkáních nové 
sezóny jsme zatím dvakrát vyhráli a 
dvakrát prohráli a patří nám sedmé 
místo v tabulce, které budeme chtít 
určitě vylepšit.

Dorost
Minulý rok jsme vyhráli krajskou 
soutěž, ale vzhledem k tomu, že ve 
vítězném mužstvu skončilo 5 hráčů 
(O. Adámek, F. Maček, D. Ondra, 
M. Zukal, P. Kovář), jsme do zamítli 
postup do krajského přeboru. Do 
mužstva přibyl na hostování jen 
stoper Dan Žák z Prlova, jinak se 
budeme spoléhat na naše kluky. Kádr 
je poměrně úzký, v základu pravidelně 
nastupují i žáci a sbírají tímto i cenné 
zkušenosti. Tým se opírá o kanonýrské 
schopnosti Davida Mačka a Lukáše 
Daňka. V brance se střídají Petr Baroš 
a Rostislav Zrník. Omlazená obrana se 
sehrává, lídrem zůstal Pavel Matyáš z 
Lužné. V záloze plní ofenzivní úkoly 
Michal Baran za podpory zlepšujícího 
se Filipa Růžičky. Start do soutěže 
nám vyšel poměrně dobře, ze 6 
zápasů jsme 4 vyhráli (z toho jeden na 
penalty). Cílem v nastávající sezóně 
je zabudovat do mužstva mladé hráče 
a pohybovat se v klidném středu 
tabulky.
 
Muži
U mužů došlo před novou sezónou 
ke dvěma výrazným změnám. První 
změnou bylo přerušení činnosti 
kapitána Lukáš Trčky z pracovních a 
zdravotních důvodů a druhou příchod 
nového trénéra Karla Hajdy. Až na 
tyto změny zůstal ale kádr kompletně 
stejný. Hráči se připravovali třikrát 
týdně už od půlky července a sehráli 
dvě přípravná utkání se Vsetínem 2:
2 a s Valašskými Příkazy 2:0. Novou 
sezónu jsme zahájili vítězstvím nad 
Zašovou 3:2 a Lhotou u Vsetína        
3:0. Poté však přišly dvě porážky 
na domácí půdě 1:3 od Kateřinic 
a Prostřední Bečvy. Od této chvíle 
však Polanka nenašla přemožitele a 
postupně si poradila s Lidečkem 4:3, 
Hovězím 3:0 a Ratiboří 2:0. V tabulce 
nám tak patří hezké třetí místo. V 
neděli 28.9. 2014 se utkáme na domácí 
půdě od 15:30 s Janovou, kdo bude 
mít čas a chuť, přijďte nás povzbudit.            
TJS Valašská Polanka
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