
V současné době již byly dokončeny 
trasy stavby a s majiteli pozemků 
již byly zajištěny smlouvy o právu 
provést stavbu na soukromých 
pozemcích, na kterých má být 
cyklostezka vybudována. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem 
majitelům pozemků, kteří pochopili 
nadčasový význam připravovaného 
projektu a k budoucí výstavbě 
cyklostezky na svých pozemcích 
dali svůj souhlas. Nyní již projektanti 
zpracovávají dokumentaci pro územní 
rozhodnutí, na základě které bychom 
získali územní rozhodnutí a tím 
pádem dokument, se kterým můžeme 
v budoucnu žádat EU a ČR o dotaci 
na její realizaci. Předpokládáme, 
že by se cyklostezka vybudovala 
v tzv. příštím plánovacím období,  to 
znamená v časovém období v letech 
2014-2020. Připomínám jen, že se 

jedná o cyklostezku, která naši obec 
propojí bezmotorovou dopravou  
nejen s již vybudovanou cyklostezkou 
„Bečva“ v Ústí u Vsetína, ale také 
s dalšími regiony, kterými jsou 
Vizovice, Val. Klobouky a Slovensko. 

Po dokončení projekt. dokumentace a 
po vydání územního rozhodnutí, bude 
veřejnost seznámena s přesnou trasou 
cyklostezky na webových stránkách 
obce a webových stránkách Sdružení 
obcí Hornolidečska.              starosta
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Zastupitelstvo obce schválilo na 
svém posledním zasedání vyhlášku, 
kterou se od 1. ledna 2014 sníží 
koeficient daně z nemovitostí. V naší 
obci dnes platí pro výpočet daně 
z nemovitostí koeficient ve výši 3 a 
touto obecně závaznou vyhláškou 
se tento koeficient sníží na původní 
úroveň ve výši 1. Zvýšení koeficientu 
daně z nemovitostí bylo s účinností 
od 1. ledna 2012 zavedeno proto, 
že se pomocí zvýšeného výběru 
daně z nemovitostí získaly zdroje na 
úhradu projektových dokumentací 
na „Domovní kanalizační přípojky“ 
všech nemovitostí, které jsou 

připojitelné na plánovanou výstavbu 
splaškové kanalizace v rámci projektu 
Čistá řeka Bečva II. Zvýšená daň 
z nemovitostí platila a platí v letech 
2012 a 2013 s tím, že s její pomocí 
bylo pořízeno 376 ks projektových 
dokumentací domovních kanali-
začních přípojek pro majitele 
připojitelných nemovitostí za 1,7 mil. 
Kč. Tyto projekt. dokumentace budou 
následně předány za symbolickou 
1,-Kč jednotlivým majitelům 
nemovitostí do jejich vlastnictví a 
to současně s jejich uvedením do 
provozu po dokončené výstavbě 
splaškové kanalizace v obci. Jakmile 

bude zahájena výstavba splaškové 
kanalizace je nutné vytvořit pravidla, 
podle kterých si také majitelé 
nemovitostí nepřipojitelných na 
splaškovou kanalizaci mohou požádat 
o dotaci u OÚ v případě, že dají své 
odpadové vodní hospodářství rovněž 
do pořádku s požadavky dnešní 
platné legislativy (to je, že vybudují 
novou ČOV, septik či jímku u svých 
nemovitostí na pasekách a v odlehlých 
lokalitách). Tato pravidla však budou 
zavedena až v průběhu příštího roku, 
protože budou odvozena od skutečně 
přijaté dotace na výstavbu splaškové 
kanalizace pro naši obec.      starosta

Daň z nemovitosti se v příštím roce sníží na původní úroveň

Tito tři malí účastníci podzimního duatlonku už cyklostezku netrpělivě vyhlíží
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Projekt Čistá řeka Bečva II se snad v létě na plno rozjede

Již od poloviny listopadu loňského 
roku je vybrán zhotovitel splaškové 
kanalizace pro stavby „B“ a „C“, 
se kterými byla již také podepsaná 
smlouva o dílo. Pro stavbu „A“, do 
které patří obce : Lužná, Val.Polanka, 
Leskovec, Ústí, Vsetín, Lhota 
u Vsetína a Liptál však nebylo 
dokončeno výběrové řízení.  Jako 
první v pořadí se umístila nejnižší 
cenová nabídka, kterou dalo sdružení 
firem:  UNISTAV a.s., Brno a 
CHEMKOSTAV a.s., Bratislava -
437.469.656,- Kč bez DPH.
Bohužel se výběrem této firmy 
cítí poškozeno sdružení firem 
ZLÍNSTAV a.s. a VOKD a.s. (jejich 
cenová nabídka:  453.739.727,- 
Kč bez DPH), které však bylo ze 
soutěže vyřazeno pro nesplnění 
kvalifikačních předpokladů. Proti 
výsledku výběrového řízení podalo 
toto sdružení firem  námitku k Úřadu 
pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) 
do Brna, který však v této věci do 

data uzávěrky jarního Zpravodaje  
stále ještě nerozhodl o tom, jestli 
výběrová komise pochybila a nebo, 
jestli je námitka firmy Zlínstav a.s. 
neoprávněná.
V tomto mezičase proběhlo 
rovněž výběrové řízení na banku, 
která investoru tohoto projektu, 
Mikroregionu Vsetínsko, zajistí 
profinancování stavby. Své nabídky 
na úvěr podaly Mikroregionu 
Vsetínsko 2 banky, kterými byly: 
Česká spořitelna a.s. a Komerční 
banka a.s. Hodnotící komise složená 
ze starostů obcí, pro které bude úvěr 
pořízen vyhodnotila dne 12.3. 2013 
nabídky následujícím způsobem: 
Cenová nabídka KB a.s. obsahovala 
celkové náklady na obslužnost úvěru 
ve výši: 34 144.896,- Kč, přičemž 
například úrok z prodlení při pozdní 
úhradě splátky by si tato banka 
účtovala ve výši  5%.
U cenové nabídky od ČS a.s. byly 
celkové náklady na obslužnost úvěru 

nabídnuty ve výši 21 172.435,- Kč 
a úrok z prodlení by činil 2%. Také 
ostatní nabídkové parametry cenové 
nabídky ČS a.s. byly lepší než 
cenová nabídka KB a.s. a proto se 
hodnotící komise usnesla na tom, že 
vítězem této veřejné zakázky se stala 
Česká spořitelna a.s.. Aby mohla být 
zahájena realizace stavby splaškové 
kanalizace, potřebujeme mít v rukou 
rozhodnutí ÚOHS o potvrzení 
výběru zhotovitele. Bude-li tento 
doklad k dispozici např. v průběhu 
dubna, můžeme spolu s dokladem 
o vysoutěžené bance, která zajistí 
profinancování stavby a dále se všemi 
potřebnými stavebními povoleními, 
které máme již od loňského roku 
k dispozici, požádat následně o podpis 
smlouvy na přidělení přislíbené 
dotace od EU a ČR a můžeme zahájit 
stavbu, což prozatím předpokládáme 
v průběhu léta tohoto roku s tím, že 
stavba by měla být ukončena koncem 
příštího roku.                         starosta

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2012
V průběhu roku 2012 byla v katastru 
územní obce Valašská Polanka 
evidována orgány Policie ČR 
obvodního oddělení Horní Lideč 
následující trestná a přestupková 
činnost.

Celkem evidováno v roce 2012: 
8 trestních věcí a to jsou:
4x krádež, vloupání, porušování 
domocní svobody
3x ohrožení pod vlivem návykové 
látky
1x zanedbání povinné výživy

Z hlediska páchání trestné činnosti 
v porovnání s předcházejícím obdo-
bím roku 2011 je stejná i v roce 2012. 
Z těchto osmi činů je doposud pět 
objasněno a tři jsou zatím vedeny 
jako NP

Celkem evidováno v roce 2012: 
213 přestupků a to jsou:
38x přestupek proti majetku, 

proti občanskému soužití
148x přestupek proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu
27x přestupek řešený dopravní 
policií

Z uvedených 213 přestupků bylo 27 
přestupků řešeno dopravní policií 
Vsetín. 186 přestupků bylo řešeno na 
místě v blokovém řízení nebo byly 
oznámeny k příslušnému správnímu 
orgánu k projednání. 
   Policie Horní Lideč 

POZOR
NA  PODVODNÍKY

Nedůvěřujte neznámým 
lidem, nikoho cizího 

nevpouštějte do bytu.

Nikdy neotvírejte dveře, 
nevíte-li, kdo je za nimi.

!!! POZOR !!! na náhodné 
telefonáty – volající se 

vydávají za vnuky či rodinné 
příslušníky a loudí peníze na 

opravu nebo koupi auta.

Podomní prodej dek, hrnců a 
nářadí je ve většině případů 

podvod.

Při sebemenším podezření 
na podvodné jednání volejte 
bezplatnou tísňovou linku 

Policie ČR 158



Co to je “Druhá zlínská výzva” a co obci přinese?
Strana 3 

Pod tzv. Druhou zlínskou výzvou 
se podepsalo již přes 1300 starostů, 
místostarostů, zastupitelů a jiných 
představitelů komunálního veřejného 
života, včetně našich zastupitelů. Naší 
snahou je, aby co nejvíce evropských 
prostředků nového rozpočtového 
období EU směřovalo do měst a obcí 
„přímo“ (nárokový model) a byly 
zohledněny potřeby venkovských 
regionů ČR.
Čerpání evropských prostředků 
v novém období bude pro obce a 
města jednou z posledních možností, 
jak se alespoň částečně vyrovnat se 
znevýhodněními, které je limitují 

v jejich vlastním rozvoji, a jak 
si „šáhnout“ na evropské peníze. 
Představuje tak obrovskou příležitost 
při správě obcí a měst a jejich 
úspěšnému rozvoji, tak výrazně 
rizikové období, pokud náš boj 
za obranu postavení obcí a měst 
v čerpání evropských prostředků 
nového období podceníme či tuto 
bitvu dokonce prohrajeme.  
Že nejde o plané malování čerta na 
zeď, dokazuje aktuální vývoj přípravy 
čerpání peněz EU nového období. 
Dne 20. února 2013 se odehrálo 
jednání pracovní skupiny ministra 
zemědělství k návrhu struktury 
nového Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020. Podpora 
venkova v novém PRV má být podle 
návrhu ministerstva zemědělství 
vytěsněna na absolutně minimálně 
možnou hranici 5%, jak ji pro 
metodu LEADER z celkové alokace 
vyčleněné na realizaci Společné 

zemědělské politiky v daném státě 
předepisují evropské předpisy. 
Jinými slovy dojde k dramatickému 
poklesu prostředků vyčleněných 
na podporu venkovského prostoru 
v rámci metody LEADER oproti 
současnému stavu. Ten kdo si na úkor 
obcí a měst výrazně polepší, jsou 
zemědělci. Více k nastalé alarmující 
situaci odkazujeme  na zprávu 
zástupců SMS ČR Mgr. Miklase a 
Mgr. Chmely, která je zveřejněna na 
www.jurencakova.cz. 
Je proto zcela důvodná obava, 
že obce a města na tom v novém 
programovacím období budou ještě 

hůře než doposud. Je proto na čase se 
razantně ozvat a nenechat nikoho na 
pochybách, že i hlas obcí a měst nelze 
přehlížet. Je proto nezbytné vzít na 
sebe odpovědnost za prosazení našich 
oprávněných požadavků. 
V opačném případě selžeme a již do 
r. 2020 na nastalé situaci jen těžko co 
změníme. 
Vedení SMS ČR, které je hlavním 
organizátorem připravovaných 
opatření,  se rozhodlo Vám představit 
celostátní aktivitu, která má za cíl 
upozornit na náš hlavní požadavek, 
tedy že naše obce a města mají 
NÁROK na peníze EU. S největší 
pravděpodobností tak budou i v naší 
obci vyvěšeny dvě cedule ve tvaru 
značky naší obce (vzor viz. níže). 
čímž by se tak navázalo na úspěšnou 
aktivitu SMS ČR, která obdobnou 
formou vyvěsila cedule upozorňující 
na diskriminaci samospráv v rámci 
RUD. 

Vysvětlení: Chceme neotřelou 
formou upozornit na naše legitimní 
požadavky. Víme, že tak musíme 
učinit i pro média zajímavou formou. 
Je zřejmé, že každý občan žijící ve 
venkovském regionu bude rovněž 
souhlasit, že i jeho obec či město 
má nárok na peníze EU. Proč jsou na 
ceduli zobrazeny hrábě v zákazové 
značce? Stavíme se za zákaz 
hrabat evropské peníze pod sebe, 
zákaz shrábnout co nejvíce peněz 
v neprůhledných tocích ministerstev 
a centrálních orgánů. Chceme peníze 
co nejjednodušší cestou rovnou 
obcím a městům. V neposlední řadě 
si hrábě umí vzít každý podporovatel 
Druhé zlínské výzvy na demonstraci 
do Prahy, jestliže kroky ministerstev 
nedoznají změn. Pokud bude 
naše aktivita masivní, bude nejen 
viditelná, ale získá podporu nejen 
našich spoluobčanů, ale rovněž i 
jednoznačně zvýší šance na prosazení 
našich oprávněných požadavků. 
Cedule na značky obcí a měst by 
vypadaly podobně jako na obrázku, 
V textu bude: Máme nárok na peníze 
EU. Také naše obec se k těmto 
aktivitám připojuje a pokud se 
centrální orgány nad připravovaným 
diskriminačním systémem nezamyslí 
a neupraví metodiku přerozdělování 
peněz z EU, budeme svědky 
obdobných aktivit, jaké jsme zažili při 
prosazování nového RUD, který již 
dnes platí.    Ing. Jana Juřenčáková

Vesnice roku 2013
Zastupitelstvo obce Valašská 
Polanka se letos opět rozhodlo 
přihlásit a pokusit se zabodovat 
v soutěži Vesnice roku 2013. Díky 
stálé činnosti obecních složek i všech 
různých zájmových aktivit v obci 
je stále co prezentovat a ukazovat 
okolí, že naše vesnice nespí, ale 
stále žije tvůrčím společenským i 
kulturním životem. Rádi bychom to 
ukázali i krajské komisi této soutěže 
a hlavně pak tento stav společně se 
všemi polančany nejen udržovali, ale 
i rozvíjeli.                    starosta

http://www.jurencakova.cz
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Rozpočet obce na rok 2013 schválilo 
Zastupitelstvo obce Valašská Polanka na 
svém zasedání 14. března 2013. Je opět 
tzv. schodkový, protože až do června 
2015 splácíme úvěr pořízený na výstavbu 
středotlakých rozvodů zemního plynu 
a vodovodu v obci, včetně plynofikace 
obecních kotelen. 

Nové rozpočtové určení daní přinese 
obci méně peněz než čekala

Parlament ČR uzákonil od 1.1.2013 
nová pravidla pro přerozdělování dotací 
z tzv. RUD, která mají obcím do 5-ti tisíc 
obyvatel přinést vyšší příjmy do jejich 
rozpočtů. Teprve při následném studiu 
nových pravidel ale zjišťujeme, že nové 
RUD zajistí obcím maximálně to, že 
nebudou mít míň peněz než v loňském 
roce, což bohužel negativně ovlivňuje 
všechny rozvojové plány obcí, které 
si od nového RUD mnoho slibovaly. 
Včetně naší obce. Na kalkulačce RUDu 
na internetu jsme se mohli dozvědět, 
před schvalováním této normy v PČR, 
že naše obec bude mít do rozpočtu 
v roce 2013 navíc 4 mil. Kč. Dnes je 
nutné konstatovat, že tomu tak s největší 
pravděpodobností nebude. Příjmovou 
stránku rozpočtu naší obce ovlivní 
v první řadě skutečnost, že poslanci 
PČR zahrnuli do předpokládaných 
budoucích příjmů nereálně vysoké 
výběry daní. Díky špatné hospodářské 
situaci našeho státu se nevybere pro 
naši obec předpokládaných +4 mil. Kč, 
ale pouze 2,1 mil. Kč. Tuto prognózu 
potvrdili obcím všichni ekonomové, kteří 
se ekonomikou národního hospodářství 
zabývají. Další špatnou zprávou pro 
budoucí příjmy obcí je skutečnost, že 
spádové obce naší dvoustupňové základní 

školy již od letošního roku nemusí a 
nebudou, díky novému RUD, přispívat 
na její provoz. Tím naše obec přijde o 1,1 
mil. Kč, které v minulosti od spádových 
obcí naší ZŠ vybírala. Dále nám MF ČR 
snížilo státní příspěvek na výkon státní 
správy oproti loňsku o bezmála 200 
tis. Kč. Z plánovaného navýšení příjmů 
obce o 2,1 mil. Kč tak zbývá pouze 800 
tis. Kč, které ale dále pohltí zvýšená daň 
z přidané hodnoty. To všechno znamená, 
že není možné počítat s vyššími příjmy 
obce, ale pouze s takovými příjmy, které 
měla obec v minulém roce.

Těžba v obecních lesích pouze na 
nutné výdaje spojené s správou

Výdaje obce na jednotlivých kapitolách 
respektují běžné tzv. mandatorní 
výdaje obce v kontextu s plánovanými 
investicemi. Příjmy z prodeje pilařské 
kulatiny jsou plánovány pouze ve výši 
výdajů spojených se správou a s pěstební 
činností v obecních lesích. 

K novému malotraktoru přibude 
radlice a sypač

U kapitoly místní komunikace, včetně 
zimní údržby a oprav, se v letošním roce 
plánují pouze výdaje spojené s jejich 
zimní i letní údržbou. Součástí nákladů na 
údržbu komunikací byl i nákup sněhové 
radlice a sypače pro malotraktor na 
údržbu chodníků, které už obci slouží.

Pravidelné příspěvky na dopravní 
obslužnost  a kanalizaci zústávají

Také v letošním roce budeme přispívat  
Zlínskému kraji (ZK) na zajištění dopravní 
obslužnosti autobusovou i železniční 
dopravou v naší obci. Naše obec tak 
v letošním roce zašle ZK 100 tis, Kč, 
což je v přepočtu na jednoho občana 70 
Kč. Mimo měření kvality odpadních vod 
vytékající z obecní jednotné kanalizace  
z 8 vyústí do Senice  budou na této 
kapitole realizovány výdaje související 
s výstavbou splaškové kanalizace v obci. 
V letošním roce zašleme investiční 
příspěvek ve výši  1 mil. Kč Mikroreg. 
Vsetínsko, který bude investorem stavby 
splaškové kanalizace a dále 0,7 mil. Kč 
na zpracování projektové dokumentace 
domovních přípojek pro připojitelné 
vlastníky nemovitostí v obci.
I v letošním roce rezervujeme částku 
10 tis. Kč na případné opravy mostků a 
propustků přes vodní toky v naší obci. 
           pokračování na straně 5

Předpoklád. příjmy v roce 2013 v tis.
1/ Daňové příjmy  obce:                13.168
 z toho např.:
-   daň z nemovitostí :                1.126,-
- poplatek za odpady:                      480,-
- poplatek za psy:                  34,-
2/ Nedaňové příjmy obce:                   3.049
 z toho např.: 
- nájem ze ZS:                     205,-
- nájem nebyt. hospodář.:                   500,-
- nájem byty:                      435,-
- nájem KD:                     300,-
3/ Dotace obci :                    1.781
 z toho :
- Dotace na výkon st.správy:             581,-
4/ Zapoj. zůstatku na úč. obce z r.2012: 602
     z toho :
-     Zapojení zůstatků na BÚ obce:         1.313
-     Úhrada splátky přijatých půjček-         711

CELKEM:                     18.600,-

Návrh výdajů obce v roce 
2013 v tis. Kč:
Komunikace vč.zimní údržby

480

Ostatní záležitos. poz. komunikací 15
Provoz veřejné silniční dopravy 100
Ostatní záležitosti v silnič.dopravě 10
Odvod a čištění odpadních vod 700
Úpravy drobných vodních toků 10
Provozní náklady mateřské školy 344
Provozní náklady základní školy 2195
Provoz knihovny 370
Záležitosti kultury 120
Provoz veřejného rozhlasu 60
Obecní zpravodaj 43
Provoz kulturního domu 900
Činnost komise pro obč. 
záležitosti 100

Sportovní zař. v majetku obce 130
Tělovýchovná činnost 210
Provoz zdravotního střediska 350
Péče o staré občany 60
Bytové hospodářství 410
Nebyt.hospodář., provoz DS a HO 500
Veřejné osvětlení 450
Pohřebnictví 130
Územní plánování 185
Územní rozvoj digitální mapy ZK 6
Komunál. služby a územní rozvoj 420
Svoz a sběr NO 50
Svoz a sběr TKO 430
Sběr a svoz ost.odpadů 160
Využívání a znešk. Ost.odpadů 30
Péče o veřejnou zeleň 301
Krizové řízení 20
Požární ochrana 280
Místní zastupitelské orgány 1360
Volba prezidenta ČR 27
Činnost místní správy 2000
Výdaje z finančních operací 115
Finanční vypořádání minulých let 6
Převody vlastním rozpočt. účtům 900
Odvod DPH 400
Ostatní činnosti - příspěvky a dary 326

Závazné ukazatele rozpočtu :
Investiční výdaje

Rozšíření VO SO Suláčov 100
Příspěvek MV na financ. ČŘ 
Bečva II 1000
Modernizace požární zbrojnice 
- splátka 1000

PD +TRV + přípojka vody 947
PPD pro přestěhování MŠ do ZŠ 300
PD pro ÚR pro hájenku 100
Stavební úpravy šaten v traktorce 50

Celkem : 18.600
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Základní škole by k novým oknům a 
zateplení měl pomoci grant

Z rozpočtu obce budeme hradit provozní 
náklady ZŠ a MŠ. V případě mateřské 
školy požádala ředitelka MŠ o 344 tis. Kč 
na krytí prov. nákladů a o možnost čerpat 
RF MŠ ve výši 26 tis. Kč, které budou 
použity na nákup stolů a židlí. Obec 
dále nařídí MŠ odvod 150 tis. Kč z IF 
MŠ do rozpočtu zřizovatele, které budou 
použity na pořízení prováděcí projektové 
dokumentace na stavební úpravy MŠP 
ZŠ Val.Polanka pro přestěhování MŠ 
do této budovy. Pro ZŠ vyčlenilo ZO 
z rozpočtu obce na krytí provozních 
nákladů 2.242 tis. Kč, což činí při 249 
žácích ZŠ provozní náklady v přepočtu 
na 1 žáka ve výši 8.602,- Kč/rok. Také 
ZŠ bude ZO nařízen odvod z IF ZŠ do 
rozpočtu zřizovatele ve výši 350 tis. Kč, 
které budou použity na částečnou úhradu 
nákladů za provedení prací spojených 
s osazením termoregulačních hlavic a 
tlakové vyvážení otopné soustavy ÚT ZŠ, 
včetně napojení ZŠ na veřejný vodovod, 
které zde v letošním roce proběhne 
nákladem 800 tis. Kč. Dále vedení obce 
předpokládá, že bude získána dotace na 
zateplení ZŠ z grantu „Zelená úsporám 
do veřejných budov“. Dle zpracovaného 
projektu a rozpočtu se jedná o objem 
zakázky ve výši cca 14 mil. Kč. a 
bude-li nám skutečně dotace přidělena, 
budeme hradit vlastní podíl ve výši cca 
50%. Potřebných cca 8 mil. Kč však 
obecní pokladna na tento projekt nemá, 
budeme si proto muset vzít úvěr. Záměr 
vedení obce je, že spolu s výběrovým 
řízením na zhotovitele zateplení školy 
budeme soutěžit i cenu na provedení 
výměny oken pro obytný dům čp. 366 
v podkroví mimoškolního pavilonu ZŠ, 
kde plánujeme vyměnit okna spolu se 
zateplením ZŠ.

Obec bude i nadále přispívat svým 
občanským sdružením

Provozní náklady místní knihovny 
jsou pro rok 2013 totožné s rokem 
předcházejícím.  Také v letošním roce 
přispěje obec svými finančními příspěvky 
na činnost našich občanských sdružení, 
která vytváří pestrý společenský život 
v naší obci. Ze schválené veřejné finanční 
podpory obce předpokládá TJ Sokol 
(160 tis. Kč) i SDH (110 tis. Kč) část 
těchto peněz použít i na opravy budov, 
které užívají. TJ Sokol vymění část 

střešních oken v šatnách v areálu TK, 
SDH provede opravu stávajících podlah 
garážového stání v požární zbrojnici. 
V rámci aktivit pod názvem: ostatní 
záležitosti kultury, vydávání obecního 
zpravodaje, ostatní  činnost v kultuře, 
ostatní tělovýchovná činnost atd. 
počítáme také s tím, že  prostřednictvím 
SOH  úspěšně zajistíme 90%  dotaci 
na pořízení požární techniky pro naši 
výjezdní jednotku PO, kterou bude : 
kondenzační vysoušeč zdiva, motorové 
kalové čerpadlo a elektrocentrála, která 
umožní zřídit nouzový zdroj el.energie 
v budově OÚ a požární zbrojnice. Do 
rozpočtu obce se také musely vejít 
rovněž výdaje na krytí nákladů spojených 
s provozem obecních budov, kterými jsou 
OÚ, KD, DS, byty a již čtvrtým rokem 
také Zdravotní středisko.
Rozpočet obce na letošní rok počítá 
s rozšířením (prodloužením) veřejného 
osvětlení do lokality SO Suláčov. V rámci 
rozšiřování sítě bezdrátových rozhlasů 
počítáme s tím, že občané neslyšící 
veřejný rozhlas obdrží smluvně do 
užívání domácí rozhlasový přijímač.

Práce na novém územním plánu se 
blíží ke konci

V průběhu letošního roku budou 
pokračovat práce na pořízení nového 
územního plánu naší obce. Díky novele 
stavebního zákona účinného od 1.1.2013 
by mělo dojít k tomu, že by mohl být 
v letošním roce dokončen. Uvidíme však, 
jestli problémy naší obce s územními 
rezervami a koridory (pro železniční 
propojení Vizovic s Polankou, nebo 
s plánovanou výstavbou dálničního 
přivaděče na R/49 a nebo koridory 
pro přesun velkých šelem v kontextu 
s požadavky ochranářů přírody) realizaci 
tohoto plánu v daném termínu umožní.
V minulém roce požádala naše obec 
o výkup nemovitostí potřebných pro 
zajištění bezproblémového chodu obce, 
kterými jsou komunikace u lesáckých 
bytovek, studna pro zavlažování 
fotbalového hřiště a nebo pozemky 
potřebné pro výstavbu cyklostezky 
Bečva – Vlára – Váh.  K tomuto účelu 
je vytvořena finanční rezerva na kapitole 
„komunální služby“

Poplatky za odpady se nemění
I pro letošní rok zůstaly poplatky za odpady 
ve stejné výši jako v předcházejících 
letech, to je 350 Kč/občana/rok. Nové 
sdružení firem RUMPOLD a Valašská 

Kloboucká TS, kteří se již druhým rokem 
starají o naše odpady, nám nabídlo takové 
ceny, které nám umožňují ještě i letos 
poplatek za odpady nezvyšovat.

O úpravu a údržbu zeleně v obci se i 
letos bude starat pracovní skupina

V rámci kapitoly „údržba zeleně“ 
předpokládáme i v letošním roce zřízení 
cca 5-6 pracovních míst pro naše občany, 
kteří jsou v současné době evidováni 
Úřadem práce jako uchazeči o zaměstnání. 
S jejich pomocí bychom se starali nejen o 
čistotu veřejných prostranství, ale také 
o pěstební činnost v obecních lesích. 
Získáme-li dotaci od SFŽP ČR na zřízení 
komunitní kompostárny obce, budeme 
se zabývat rovněž kompostováním 
rostlinných zbytků z veřejných ploch 
obce a ze zahrad majitelů RD.

Výdaje na požární jednotku s mírným 
navýšením

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 
2012 s mírným navýšením díky nově 
stanoveným sazbám DPH a také proto, 
že s dokončenou přístavbou požární 
zbrojnice v loňském roce předpokládáme 
zvýšené provozní náklady budovy OÚ 
s požární zbrojnicí.

Obec plánuje také další investice
Nedílnou součástí plánu rozpočtu obce 
na tento rok jsou rovněž investice. 
Mezi ně patří, mimo výdaje uvedené 
již v předcházejících odstavcích, také  
splátka 1 mil. Kč firmě TM Stav za 
vybudovanou přístavbu požární zbrojnice 
v roce 2012. Plánujeme rovněž finanční 
příspěvek ve výši 1 mil. Kč Mikroregionu 
Vsetínsko na realizaci projektu splaškové 
kanalizace v obci v rámci ČŘB II, který 
by se měl v letošním roce fyzicky zahájit. 
Současně se zahájením stavby splaškové 
kanalizace budeme muset zajistit 
financování výstavby dešťové kanalizace 
do SO Suláčov a SO Podevsí II, dále 
na úhradu neoprávněných nákladů jako 
např. na celoplošnou úpravu části MK 
po kanalizaci apod. Také na tyto stavby 
si budeme muset vyřídit úvěr, bez kterého 
nejsme schopni tento velký projekt 
realizovat. Spolu s úvěrem na zateplení 
ZŠ předpokládáme celkovou výši úvěru 
ve výši cca 15 mil. Kč se splatností 15 
let.                      pokračování na str. 6 
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Pro následující plánovací období 2014 
- 2020, kdy se připravujeme na další 
dotace z fondů EU, je nutné připravit 
další projekty, které by mohly 
pomoci rozvoji např. občanských 
sdružení činných v naší obci. Proto 
plánujeme zhotovení prováděcí PD 
na stavební úpravy MŠP ZŠ pro 
přestěhování MŠ do těchto prostor se 
zvýšením kapacity MŠ o 8 dětí. Dále 
plánujeme zajistit vydání stavebního 
povolení na realizaci projektu 

výstavby Domu sociálních služeb 
Hornolidečska v budově dnešní MŠ 
a také připravujeme PD pro ÚR na 
výstavbu Cyklostezky Bečva – Vlára 
– Váh na území členských obcí 
Hornolidečska. Jde tedy o projekty, 
které by mohly být v případě 
přidělení dotace z EU realizované do 
konce roku 2020. Pokračovat budeme 
rovněž ve stavebních úpravách šaten 
v traktorce, kde chceme v rámci 
II.etapy zprovoznit sociální zařízení 
pro zaměstnance a nájemce těchto 

prostor. Rozpočet obce na rok 2013 
je navržen tak, aby jej bylo možné 
profinancovat dle požadavků, které 
jsou nám prozatím známy. V tuto 
chvíli nám nezbývá než si přát, 
aby se ekonomická krize eurozóny 
zlepšila natolik, aby se příjmová 
stránka rozpočtu obce začala plnit 
tak, jako to původní návrh nového 
RUD předpokládal, díky čemuž by 
se nám naplnily zdroje na realizaci 
plánovaných projektů bez velkých 
úvěrů a půjček!                      starosta

Zastupitelstvo obce Val.Polanka rozhodlo dne 5. 2. 2013, 
že z vlastnictví obce prodáme nemovitosti  tomu zájemci, 
který za ně dá nejvyšší cenovou nabídku.
Jedná se o nemovitosti v místní části obce zvané „Stará 
Obecnice“ , které se nachází v lokalitě situované mezi 
státní silnicí č. I/57 a potokem Senice.  Jde o rovinatý 
terén, kde je možný příjezd po zpevněné komunikaci, je 
zde možné se napojit na veřejný vodovod a zemní plyn. Po 
dokončení stavby splaškové kanalizace v roce 2013 zde 
bude možné se napojit na veřejnou splaškovou kanalizaci 
ukončenou v ČOV.

Do této aukce nabízí Obec Val.Polanka  rodinný dům 
čp.177 na p.č.st.416, včetně příslušenství a pozemků 
p.č.st.416 o výměře 89 m2, p.č.1162/8 zahrada o výměře 
242 m2 a p.č.1162/23 o výměře 791 m2, přičemž 
minimální prodejní cena  byla stanovena Zastupitelstvem 
obce Valašská Polanka na 670 tis. Kč.
Zájemci o koupi těchto nemovitostí  musí podat svou 
nabídku v zalepené obálce v termínu do konce dubna 
2013 přičemž na následujícím zasedání ZO bude o prodeji  
rozhodnuto.
Nabídky zasílejte na adresu :

Obecní úřad Valašská Polanka čp.270
756 11 Valašská Polanka 

a to poštou nebo doručením osobně na podatelnu OÚ 
Val.Polanka.Na obálce musí být uvedeno : 
NEROZLEPOVAT, cenová nabídka na koupi nemovitostí. 
Cenová nabídka musí obsahovat následující údaje:

- jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště 
- telefon či e-mailovou adresu žadatele o koupi 
nemovitostí
- cenovou nabídku za nemovitosti celkem 

Zastupitelstvo obce při svém květnovém zasedání  2013 
rozlepí obálky s cenovými nabídkami,  provede jejich 
vyhodnocení a rozhodne o tom, komu budou nemovitosti 
prodány. Pro prodej jsou stanoveny tyto podmínky :

- nemovitosti budou prodány tomu žadateli, který 
nabídne nejvyšší cenovou nabídku
- kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepíše 
starosta obce až následně poté, kdy bude finanční 
částka jako kupní cena  připsána na účet obce 
Val.Polanka převodním příkazem. 

Nebude-li kupní cena zaplacena a tedy kupní smlouva 
podepsána do 90 dnů ode dne zaslání uvědomění na 
uvedenou adresu o tom, že byl žadatel vybrán jako 
kupující, bude pro prodej vyzván žadatel, který se umístil 
jako druhý v pořadí. Zastupitelstvo obce Val.Polanka si 
vyhrazuje právo zrušit tuto aukci bez udání důvodu. 

Výzva k podání cenových nabídek na odkoupení nemovitosti

Sběr použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov jako každým 
rokem tak i letos vyhlašuje sbírku použitého šatstva. 
Tato bude probíhat v pátek 12. 4. od 15:30-17:30 a 
v sobotu 13. 4. od 9-11 hodin v garáži u místní fary. 

Sběr se týká:
- letního a zimního oblečení
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (min. 1m2)
- domácí potřeby, nádobí, skleničky (nepoškozené)
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
- obuv (nepoškozenou)
- hračky (nepoškozené, kompletní)

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů nebo krabic. 
Předem děkujeme za vaši pomoc.



Strana 7 

Prosba o malou pomoc
Vážení občané obce, touto cestou Vás prosíme  o  pomoc. 
Naše dcera Nikolka se narodila 13. 8. 2012 - o 2 měsíce 
dříve, s velkými  komplikacemi - celková diagnóza zní 
dítě s DMO, s makrocefalii, celkovou hypotonii trupového 
svalstva, levostranný hemisindrom, vývojová úroveň  
poloviny 2 trinenonu. Následkem toho se u ní projevují  
často velké  zdravotní potíže. Potřebuje speciální  péči, 
která je pro nás finančně  náročná, a bohužel zdravotní 
pojišťovna ji hradí jen z malé části.
Proto  Vás  prosíme, sbírejte  pro  nás  vršky  z  PET 
láhví. Cena za 1 kg je 6 Kč, což není hodně, ale 
celková utržená částka by posloužila na rehabilitační 
centrum, které by Nikolku  pomohlo posunout zase o 
krůček dál, případně na jiné pomůcky, které by Nikolce 
usnadnily se vyrovnat s nelehkým začátkem života. 
Vršky  prosíme  odevzdávejte na  Obecním  úřadě,  kde  
si  je my vyzvedneme  osobně. Předem  Vám  všem  moc  
děkujeme.           Rodiče Michaela a Tomáš,  Rybí 49

Z Polanky po dlouhých 38 letech odešel p. Josef Berec
V neděli 24. února se v polanském 
kostele loučili polančané, lužňané i 
bývalí farníci z Pozděchova s naším 
farářem P. Jozefem Berecem SVD. Po 
dlouhých 38 letech působení v naší 

obci odešel na zasloužený odpočinek 
do Misijního domu Matky Boží 
,řeholní společnosti SVD v Nitře. Otec 
Josef, rodák ze slovenské Nitrice už 
od mládí cítil povolání k duchovnímu 
životu a proto také  brzy po dokončení 
základní školy nastoupil k verbistům 
do Nitry a později do Spišského 
Štiavnika. Poúnorový režim mu 
však zabránil studovat a připravovat 
se na kněžství a tak odchází do 

civilního zaměstnání - pracuje jako 
krejčí v závodech v Novákoch a 
v Partizánskom a při práci si dodělává 
maturitní vzdělání. V roce 1968 
využil příležitosti a nastupuje do 

otevřeného semináře v Olomouci, kde 
pak  byl 1. července 1972 kardinálem 
Trochtou vysvěcen na kněze. Na 
Moravě také bylo jeho působiště. 
Začal jako kaplan v Bílovicích u 
Uherského Brodu, pak na krátký čas 
sloužil na faře v Lešné u Valašského 
Meziříčí a roku 1975 se stal farářem 
ve Valašské Polance a exkurendo 
spravoval i farnost v Pozděchově. 
Kromě pastorační činnosti, ve které se 

uváděl v život závěry II. vatikánského 
koncilu, se spolu s farníky pustil do  
opravy farní budovy,  ale zejména 
celé řady rekonstrukcí kostelů 
v Polance i v Pozděchově. Tyto práce 
byly završeny přístavbou nové věže 
a pořízením nového zvonu pro náš 
farní kostel. Zdravotní indispozice, 
které jej  omezovaly v jeho duchovní 
práci  velmi trpělivě snášel a obětavě 
sloužil v naší farnosti až do letošního 
února, kdy po dohodě se svými 
představenými odešel do kněžského 
důchodu na Slovensko.
Už při loučení (viz foto) si někteří 
farníci domlouvali s P. Berecem 
návštěvu v jeho novém bydlišti a 
připravuje se také společný zájezd 
autobusem. Otci Josefovi je možno 
napsat dopis na adresu: Misijný dom 
Matky Božej Nitra - Kalvária , nebo 
zavolat na tel. číslo +421377769492.
Farnost Valašskou Polanku bude 
prozatímně spravovat vsetínský děkan 
P. František Král.  Další potřebné 
informace jsou uvedeny na webových 
stránkách farnosti. Do doby, než 
bude naše fara opět obsazena, chtěli 
bychom provést alespoň přípravné 
a dílčí práce na opravě tohoto 
objektu, který spolu s kostelem a 
budovou dnešní mateřské školy patří 
k nejstarším v naší obci.  Farní rada

Další zpravodaje už bez společenské kroniky
Náš letošní Jarní zpravodaj je bohužel bez společenské 
kroniky. Novela zákona o ochraně osobních údajů totiž 
zakazuje obecní matrice  poskytovat a zveřejňovat osobní 
údaje bez souhlasu dané osoby. Někdo samozřejmě může 
být rád, že se mu podaří utajit kolik má roků, nebo že 
se v rodině narodil další potomek,  někomu to může být 
všechno srdečně  jedno. Z pohledu na tradiční život na 
dědině, kdy o sobě lidé věděli - jak se komu daří, jaké má 
radosti, trápení, kolik má let, kolik má dětí a vůbec kdo 
je kdo, se tento zákon může jevit i jako zcela bořící to, co 
vesnici dělalo vesnicí po dlouhé a dlouhé věky. Nu což! 
Pro vás, kdo byste se chtěli podělit s ostatními o svoji 
radost z životního jubilea, narození potomka, či o 
zármutek z odchodu blízkého člověka nabízíme možnost 
tyto skutečnosti i nadále uvádět v našem zpravodaji a to 
po vaší žádosti a vašem souhlasu. Stejně tak je možné 
domluvit si na radnici a nechat zahrát vašim oslavenců 
v obecním rozhlase.
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V letošním roce bude dechová 
hudba ve Valašské Polance slavit 
100 let trvání. Je to velice milé a 
vzácné výročí, zvláště uvědomíme-li 
si,  co ta léta přinesla - dvě světové 
války, ekonomické nejistoty i  jistou 
nepřízeň kulturního vývoje. Ale snad 
to byla i lidová muzika, která všechny 
tyto zlé okolnosti pomáhala překonat. 
Obec i muzikanti (a příznivci)  
Polančanky připravují na letošní rok 
několik akcí právě k tomuto výročí. 
Jedna z nich už proběhla v únoru. 
Na pravidelném setkání v klubu 
důchodců (viz. foto) zasloužilí 

členové polanské dechovky Jaroslav 
Juřica a Bohumil Šafařík i se svými 
manželkami vzpomínali na chvíle 
prožité s kapelou. Také se prohlížely 
historické fotografie - mnoho z nich 
bylo dosud málo známých a tudíž 
velmi zajímavých. Jaroslav Juřica 
přehrál několik historických nahrávek 
ze svého hudebního archivu. 
Jako další akce v rámci oslav se 

připravuje slavnostní bohoslužba za 
polanské muzikanty na Sv. Hostýně 
a to 11. srpna 2013 v 10,15 hodin. 
Při této příležitosti by se měl na 
Hostýně uskutečnit také nultý 
ročník Pouti valašských dechovek. 
Svoji účast přislíbilo už šest kapel 
z našeho regionu. Kromě hraní při 
bohoslužbě kapely odpoledne  zahrají 
i v prostorách hostýnského areálu. Na 
tuto pouť pojede z Polanky autobus, 
bude možno se do něj přihlásit.
Další akce je plánována na sobotu 
17. srpna, kdy po tradičním 
„starostovském“ fotbale proběhne 

slavnostní koncert Polančanky a 
hostů. V neděli 18. srpna pak přijede 
našim muzikantům poblahopřát a 
svými písničkami všechny potěšit 
legendární Moravanka Jana Slabáka. 
Na vánoční dobu polanští hudebníci 
chystají vánoční koncert. Už nyní 
vás k účasti na jmenovaných akcích 
srdečně zveme. 
                               Zastupitelé obce  

Polanská dechovka bude slavit 100 let
VESNICE A 
MĚSTA

ČÁSTKA

STŘELNÁ 32 572,-
VAL. SENICE 16 046,-
FRANCOVA LHOTA 47 731,-
HORNÍ LIDEČ 51 802,-
LIDEČKO 83 977,-
LUŽNÁ 23 250,-
POZDĚCHOV 19 700,-
VAL. POLANKA 40 609,-
SENINKA 6 523,-
ÚSTÍ 9 045,-
JANOVÁ 8 316,-
RŮŽĎKA 17 554,-
OZNICE 9 589,-
MIKULŮVKA 12 783,-
PRŽNO 17 140,-
JABLŮNKA 31 724,-
KATEŘINICE 13 085,-
RATIBOŘ 17 504,-
HOŠŤÁLKOVÁ 43 614,-
LIPTÁL 20 969,-
LHOTA U VSETÍNA 16 545,-
VSETÍN 229 082,-

C E L K E M 769 160,-

Tříkrálová sbírka 2013

STATISTIKA - ROK 2012
K 31.prosinci 2012 byl stav obyvatel 
ve Valašské Polance 1401. Do naší 
obce se v průběhu loňského roku 
přihlásilo dvaadvacet občanů a 
sedmnáct se jich odhlásilo. Narodilo 
se čtrnáct dětí, z toho osm chlapců 
a šest děvčat. Zemřelo osm občanů. 
Bylo uzavřeno deset manželství a 
jedno manželství bylo rozvedeno. 
    Zpracovala: Marie Martinková

Jednou z dominant naší obce je zajisté i 
základní škola. Jako bývalá středisková 
obec máme výhodu, že naše děti nemusí 
dojíždět. Krásná budova i prostředí 
kolem ní slouží dětem a je jakousi 
prezentací, která je našim dětem 
automaticky předkládána. Bohužel 
okolí lemované zelení už tak moc nás 
dospělé nereprezentuje. Vlastně zeleň 
ano, jen trávníček s křovisky přímo 
před školou se změnil v místo venčení 
čtyřnohých miláčků. Stala se z něj 
plocha nevábně hustě posetá hnědými 
hromádkami různých velikostí. Jen si 

představte své děti, jak si zde položí 
aktovku a s radostí se proběhnou po 
takovémto trávníčku….. to nás pak 
může napadnout ona otázka. Jak 
milujeme své děti, když žijeme takřka 
uprostřed přírody a do lesíka je to coby 
kamenem dohodil a přesto někdo jde 
raději vyvenčit svého miláčka před 
školu? Bohužel však nejde jen o školu. 
Hromádky po našich čtyřnohých psích 
kamarádech se po zimě objevují všude 
na chodnících. Často se  stává, že do 
tohoto materiálu člověk nevědomky 
šlápne a pak se diví, co že to kolem 

nás nevoní. Také obecní zaměstnanci 
jej  nejednou křovinořezem rozmetají 
kolem sebe i na sebe  a věřte  - moc 
příjemné to není. Tak bychom chtěli 
vyzvat a poprosit všechny majitele 
pejsků: Nevenčete je před školou, 
nebo na chodnících, skočte si raději 
do lesa. A když už není jiné možnosti, 
vezměte obyčejný mikroténový 
sáček a do něj exkrement vložte a 
zahoďte do popelnice. Určitě vám 
spoustu spoluobčanů bude vděčných. 
Děkujeme. 
   Maruška Sádlíková a Honza Kozubík

Do něčeho jsem šlápl, aneb jak milujeme své děti
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Po jednoleté odmlce se ve Val. 
Polance opět uskutečnil Maškarní 
bál pod taktovkou TJ Sokol. Akce se 
konala v sobotu 2. února v Kulturním 
domě a její start byl naplánován 

na 19:00. Na první návštěvníky se 
nemuselo dlouho čekat a kapela 
NAVALENTYM přiváděla do varu 
přítomné masky již od prvních minut. 
Pořadatelé pro své návštěvníky 
připravili bohaté občerstvení, tombolu 
a také soutěž o nejlepší masku a nutno 
podotknout, že letos byla právě tato 
disciplína těžkou volbou pro každého, 
kdo měl na starosti hlasování. Ať 
už to byli místní Polančané, či lidé 
z okolí, kreativní um jim rozhodně 

nechyběl a vytvořila se opravdová 
karnevalová show, za kterou by se 
nemuseli stydět ani v Rio de Janeiro. 
Jen pro představu, na parketě se 
promenádovalo hned několik značek 

českých piv a sotva utichl volební boj 
o úřad prezidenta ČR, začali volební 
kandidáti sbírat nové hlasy pro další 
volby, pochopitelně chyběla účast 
Miloše ZemanaJ.  U vstupu účastníky 
vítal uprchlý vězeň a na horním baru 
to rozjížděl Johny Travolta. Do Val. 
Polanky si našly cestu také lehké 
děvy a z lesů a hájů se do kulturního 
domu zatoulali také jeleni, jímž byli 
v patách myslivci s přesnou muškou. 
Pokud snad někdo viděl černobíle, 

měl k dispozici barevné pastelky. 
Z mrazivého Ruska se na Valašsko 
vydal také Mrazík a vzal s sebou 
všechny hrdiny zmiňované pohádky, 
skvělou show předvedli také mimové.  
Ve výčtu povedených masek to 
zdaleka není vše. Následně přišlo na 
řadu vyhlašování tomboly a také bylo 
třeba udělit ceny za nejlepší masky. 
Pořadatelé nakonec ocenili sedm 
nejlepších, ale je třeba ještě jednou 
zdůraznit, že letos to nebylo vůbec 
jednoduché, protože všechny masky 
byly skvělé. Závěrem bychom chtěli 
moc poděkovat všem sponzorům 
a dárcům, kteří se s námi podíleli 
na tvorbě pěkné tomboly. Věříme, 
že i příští Maškarní bál bude stejně 
úspěšný a všichni si ho užijeme tak, 
jako ten letošní.         Jan Tajzler ml.

Plesovou sezónu zpestřil po roční odmlce maškarní bál

Hasiče čeká kromě tradiční pohárové soutěže také spousta další práce
Pohárové soutěže hasičských 

družstev
Již 8. ročník pohárových soutěží 
hasičských družstev proběhne 9. 
června 2013 v areálu místního 
fotbalového hřiště. V ranních 
hodinách předvedou své výkony mladí 
hasiči a od 12:30 hodin budou soupeřit 
družstva dospělých. Loňského ročníku 
se účastnilo 48 družstev dospělých a 
22 družstev mladých hasičů. Věříme, 
že i v tomto roce bude tato soutěž 
dobře obsazena. Všechny příznivce 
tohoto sportu srdečně zveme.

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

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

Recyklujte s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů se přihlásil 
k této akci a uzavřel smlouvu s firmou, 
která recykluje elektroodpad. 
Pokud máte doma nepotřebné 
elektrospotřebiče, můžete je po 
dohodě odevzdat hasičům. Jedná se 

o veškeré spotřebiče, které lze šňůrou 
zapojit do zásuvky (mikrovlnky, 
sporáky, lednice, pračky, ždímačky, 
televizory, tiskárny, obrazovky 
k počítačům, varné konvice, 
fény, vrtačky a podobné věci). 

Oslavy sv. Floriána
Každoročně naši hasiči uctívají 
svého patrona svatého Floriána. 
Při této slavnostní příležitosti se 
5. května 2013 koná tradiční Mše 
svatá v místním kostele. Sbor ve 
Valašské Polance tuto památku uctívá 
společně s hasiči z Lužné. Vzpomeňte 
společně s námi i na všechny 
zemřelé hasiče z naší farnosti. 

SDH Valašská Polanka

Jednu z nejlepších skupinových masek vytvořili prezidenští kandidáti. Poznáte je?

Výlet na Rejvíz
Sportovní komise pořádá dne 25. 
května 2013 turistický zájezd do 
Jeseníků. Odjezd od KD v 6.00. 
Trasa výšlapu bude  z autobusového 
nádraží v Jeseníku směrem na  Zlatý 
Chlum, Čertovy kameny a na Re-
jvíz, délka tůry je  zhruba 19 km. 
Tam navštívíme rašeliniště a tůru 
ukončíme v místní stylové restauraci. 
Předpokládaný odjezd z Rejvízu je v 

17. hodin. 
Cena zájezdu je 300,- za osobu. 

Zájemci se můžou hlásit 
v Cykloservisu Machač.

http://www.hzs-zlkraje.cz
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Na pobočce základní umělecké školy je někdy i veselo

Nejen prací živ je člověk, a tak i my 
na pobočce ZUŠ nežijeme jenom 
studiem, ale snažíme se najít v naší 
práci co nejvíce radostných zážitků.  
S výsledky naší práce jdeme na 
trh na každém našem vystoupení a 
porovnáváme je na soutěžích. V tomto 
školním roce se žáci z pobočky ve 
Valašské Polance zúčastnili soutěže 

ve hře komorních souborů s převahou 
dechových nástrojů a soutěže ve 
hře na EKN  vyhlášené MŠMT ČR 
s těmito výsledky:
Komorní soubory s převahou 
dechových nástrojů:
Duo zobcových fléten: Nela 

Cedidlová, Denisa Kovářová 
- okresní kolo – 1. místo, krajské 
kolo – 3. místo. Kvartet zobcových 
fléten: Lenka Poláchová, Kateřina 
Polčáková, Hana Žůrková, Alžběta 
Kovářová - okresní kolo – 1. místo, 
krajské kolo – 3. místo. Klarinetové 
duo: Josef Filgas, Markéta Dolečková 
- okresní kolo – 1. místo, krajské kolo 

– 3. místo. Klarinetové 
trio: Josef Filgas, Eliška 
Šimarová, Alžběta 
Ondráčková - okresní 
kolo – 1. místo, krajské 
kolo – 3. místo
Elektronické klávesové 
nástroje:
Lucie Hájková – okr. 
kolo – 2. místo
Soutěže jsou sice 
naší nejvyšší metou, 

ale nejsou stavebním kamenem 
našeho snažení. Tím jsou koncerty 
a vystoupení především zde 
v obci.  Naše koncerty se staly již 
tradicí a tak se s našimi příznivci 
pravidelně setkáváme na koncertech 
Vánočním, Benefičním Náborovém a 

Slavnostním.  Výtěžek z Benefičního 
koncertu a prodejní výstavy prací 
žáků výtvarného oboru bude již 
tradičně věnován dětským pacientům 
vsetínské nemocnice a my jsme vděčni 
všem, kteří přišli tuto dobročinnou 
akci podpořit. Kromě našich školních 
akcí se naši žáci se pravidelně zapojují 
také do kulturního programu v rámci 
Vítání občánků, Besedy s důchodci, 
Živého Betléma a Dne matek.  Aby 
děti studium v ZUŠ zaujalo, snažíme 
se vymýšlet zajímavá a pestrá 
vystoupení, do kterých vtahujeme 
co největší počet účinkujících. Díky 
dobré spolupráci všech na pobočce 
a za nezištné pomoci obecního 
úřadu jsme tak mohli divákům např. 
předvést malou Vánoční pohádku a 
pestré pásmo Letem světem v rámci 
náborového koncertu.  Každý koncert 
je pro nás příležitostí předvést 
výsledky společné práce a podaří-li se 
jeho realizace bez velkých zádrhelů, 
je pro nás také radostným zážitkem. 
Díky všem, kteří naše snahy podporují  
a těšíme se na další setkávání. 
     Za všechny Zdeňka Machačová

Školní akademie pobavila kromě dětí také rodiče a širokou veřejnost
ZŠ ve Valašské Polance uspořádala 

další ročník školní akademie. 
Účinkující žáky školy čekal ve čtvrtek 
14. 4. 2013 docela perný a náročný 
den. Po dopolední tzv. generálce, 
následovala od 15.30 hodin odpolední 
premiéra pro širokou veřejnost.
A bylo skutečně na co se koukat. 
Program byl pestrý a hlavně 
zábavný. Hned na úvod nádherně 
a dojemně zazpívala Natálie 
Kozubíková s klavírním doprovodem 
Ivety Papšíkové. Ty se pak ujaly 
moderování první části programu 
a postupně přivítaly na podiu žáky 
tříd 1. stupně. A tak diváci mohli 
zhlédnou různé tanečky, písničky, 
pohádku O Palečkovi. muzikálek 
O Ferdovi a Berušce, zatančit si se 
čtvrťáky oblíbený „Gangnan style“ 
a s páťáky nakouknout do zákulisí 
jejich třídy.
V druhé části odpoledne se 
moderování ujal Jožka Filgas a na 
podium uvedl Niccola Paganinyho 

– skladbu Cantabile v podání Martina 
Pecára. Dále nám do rytmu zabubnoval 
Jirka Daněk ze 3. třídy. Následovalo 
taneční vystoupení španělského tance 
skupiny Oria Amira, představilo se 
i nové taneční trio TEA, nechyběla 
skupina  PIN. Osmáci a osmačky 
z áčka nám vykvetli 
v nádherná „Poupata“, na 
školní poradě se v podání 
8.B řešil problémový žák 
Štepán Filgas a celý program 
uzavřela taneční skupina 
devátých tříd Black Roses.
Děkujeme všem třídním 
učitelům, kteří se podíleli na 
přípravě pěkných vystoupení 
svých tříd a také jednotlivcům 
a zástupcům tříd za odvahu 
vystoupit a prezentovat své hudební, či 
taneční dovednosti. Společně jsme tak 
vytvořili hodnotný kulturní a program 
a zpříjemnili si čtvrteční odpoledne. A 
Vám vážení hosté děkujeme za to, že 
jste se přišli podívat na tuto akci, 

zaplnili sál KD a svou přítomností 
podpořili dovednosti, talent a nadání 
našich žáků, svých dětí. Těšíme se 
na Vás všechny opět za dva roky. 
Připomínám, že od pátku začíná 
hlasování na internetu www.TV 
Beskyd „Soutěž o nejlepší taneční 

video“. Naši školu - obec  budou 
reprezentovat 3 taneční skupiny 
Oria Amira se španělským tancem, 
skupina TEA s moderní choreografii 
a deváťáci pod názvem Black Roses. 
Prosím, podpořte je. Děkuji.               
                             Jitka Sedláčková



Strana 11 

Polanští fotbalisti by o víkendu měli zahájit jarní část

ZŠ Valašská Polanka má za sebou povedenou sportovní zimu
Florbalisti zvítězili na silně 

obsazeném turnaji TM Stav Cup
Centrum sportu při ZŠ Luh upořádal 
ve sportovní hale na Lapači třetí ročník 
florbalového turnaje TM Stav Cup. Na 
turnaji změřilo své síly šest družstev. 
Dvě skupiny po třech družstvech, 4 
hráči v poli + brankář, hrací doba 2 
x 8 minut. Přestávky v celodenním 

zápolení vyplnily ukázky oddílu 
SKP karate a taneční vystoupení dětí.  
Poděkování patří všem účinkujícím 
a také celému realizačnímu týmu za 
pomoc při organizaci turnaje a také 
našim vítězným žákům, kteří vzorně 
reprezentovali naši školu i obec!! 

Výsledky turnaje TM Stav Cup:
1. ZŠ V. Polanka, 2. ZŠ Luh, 

3. ZŠ Ohrada, 4. ZŠ Sychrov, 
5. ZŠ Janová, 6. ZŠ Pozděchov

Drahomíra Hladká 
Lyžařský kurz letos opět proběhl 

ve Ski areálu Troják
Tradiční destinace, tradiční pod-
mínky, tradiční spokojenost. Tak lze 
ve zkratce shrnout náš lyžařský kurz 
sedmých a čtvrtých tříd, který jsme v 
únoru absolvovali. Týden před jarními 
prázdninami jsme od pondělí do pátku 
poctivě pilovali své lyžařské umění na 
krásném bílem svahu. Škoda jen menší 
chřipkové epidemie, která některé děti 
nepustila. I tak jsme si ale kurz užili a 
co je nejdůležitější - ve zdraví se vrá-
tili domů.                          Petr Filgas

Chcete studovat?
Soukromá vysoká škola, Evropský 
polytechnický institut, s.r.o. sděluje, 
že od března t. r. zahajuje víkendové 
bakalářské studium ekonomicko 
informat. specializací. Současně Vám 
sděluje-me, že ve spolupráci s Carolus 
Magnus University v Bruselu, 
v Belgii nabízíme pro absolventy 
vysokých škol, bakalářů a druhého 
stupně, též prestižní MBA studium 
ve specializaci General management. 
Studium MBA je organizováno 
on-line. To znamená, že manažeři, 
podnikatelé, učitelé, pracovníci 
veřejné správy i zdravotnictví 
mohou studovat prostřednictvím 
internetových technologií z domu 
nebo z pracoviště. Bližší informace 
získáte na www.edukomplex.cz, 
na e-mailu epi@edukomplex.cz 
a tel.č. 606 301 224.

I když to venku zdaleka tak nevy-
padá, fotbalové jaro klepe na dveře. 
Všechny týmy polanského fotbalo-
vého klubu mají za sebou náročnou 
přípravu v tělocvičně a jsme  
zvědaví, jak se jim bude 
v odvetách dařit. 
Co se týká kádrů, 
ty nedoznaly od 
podzimu žádných 
výrazných změn.
Přípravka už 
netrpělivě vyhlíží 
zlepšené počasí a 
možnost konečně 
trénovat dvakrát týdně 
na travnatém hřišti, 
případně umělce. V jarní 
části by chtěla navázat na dobré 
výsledky z druhé poloviny podzimní 
části a udržet postavení v tabulce. 
Žáci odehráli dva turnaje zimní ligy a 

skončili šestí. V jarní části by se chtěli 
zlepšeným výkonem odlepit ze spod-
ních pater tabulky. Muži a dorostenci 
měli po společné přípravě a účasti na 

zimním turnaji (4. místo z 8) 
první jarní kolo odehrát 

už minulý týden. Obě 
utkání však byla z 

důvodu špatného 
počasí odložena. 
Tento vikend by 
se oba týmy měly 
představit doma. 
Muži v neděli v  

15:30 s Valašskými 
Příkazy a dorost v 

sobotu v ten samý čas s 
Slušovicemi. Tak uvidíme, 

zda to počasí opět nepřekazí. Všichni 
fanoušci polanského fotbalu jsou na 
obou zápasech vítáni, občerstvení 
bude samozřejmě připraveno.     TJS 

Pozvánka na 
výroční členskou 
schůzi fotbalistů

TJS Valašská Polanka všechny 
své členy co nejsrdečněji zve na 
tradiční výroční členskou schůzi, 

která se bude konat v pátek 5. 
dubna 2013 od 18:30 v sále 

kulturního domu.

Jarní soutěžní utkání dorostu - TJS Valašská Polanka
D: VKK - Valašská Polanka  NE  24.3.    10:00
D: Valašská Polanka - Slavičín  SO  30.3.    15:30
D: Lidečko - Valašská Polanka  SO   6.4.     15:30
D: Valašská Polanka - Holešov  SO  13.4.    16:00
D: Hovězí - Valašská Polanka  SO  20.4.    16:00
D: Valašská Polanka - Tečovice  SO  27.4.    16:00
D: Malenovice - Val. Polanka    SO     4.5.        14:00
D: Valašská Polanka - Juřinka    SO 11.5. 16:30
D: Franc. Lhota – Val. Polanka  SO 18.5. 16:30
D: Štítná - Valašská Polanka   NE 26.5. 14:00
D: Val. Polanka – Val. Klobouky SO  1.6.     16:30
D: Mladcová - Val. Polanka  NE  9.6.     14:00
D: Valašská Polanka - Louky  SO 15.6. 16:30

Jarní soutěžní utkání mužů - TJS Valašská Polanka
A: Kelč - Valašská Polanka   SO 23.3.    15:00
A: Val. Polanka – Val. Příkazy  NE 31.3.    15:30
A: Lidečko - Valašská Polanka  NE 7.4.      15:30
A: Valašská Polanka - Lhota  NE 14.4.    16:00
A: Hrachovec - Valašská Polanka  NE 21.4.    16:00
A: Valašská Polanka – Slavičín B  NE 28.4.    16:00
A: Poličná - Valašská Polanka     SO 4.5.      16:30
A: Valašská Polanka - Janová     NE 12.5.    16:30
A: Franc. Lhota – Val. Polanka     NE 19.5.    16:30
A: Horní Lideč - Val. Polanka    SO 25.5.    16:30
A: Valašská Polanka – Zašová     NE 2.6.      16:30
A: Jablůnka - Valašská Polanka     SO 8.6.      16:30
A: Valašská Polanka - Choryně   NE 16.6.    16:30

http://www.edukomplex.cz
mailto:epi@edukomplex.cz
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé domác-
nosti. Tisk zajišťuje firma Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či materiály, 
které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase(petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v červnu 2013

Čísla účtu pro placení některých daní 
Finančnímu úřadu pro Zlínský kraj.

Shodná pro všechna územní pracoviště ve Zlínském kraji

DAŇ          ČÍSLO ÚČTU
Z příjmu fyzických osob(podnikatelé,živnostníci)           721-47620661/0710
Z příjmu právnických osob(s.r.o., a.s. a pod.)             7704-47620661/0710
Ze závislé činnosti (za zaměstnance)   713-47620661/0710
Zvl.sazbou (za dohody o provedení práce a pod.)           7720-47620661/0710
Z přidané hodnoty     705-47620661/0710
Z nemovitostí                 7755-47620661/0710
Silniční      748-47620661/0710
Dědická                  7739-47620661/0710
Darovací                7747-47620661/0710
Z převodu nemovitostí               7763-47620661/0710

Variabil. symbol:fyzická osoba uvede rodné číslo, právnická osoba uvede IČ
Konstantní symbol: 1148 při převodu z účtu, složenkou 1149
Účty jsou vedeny u ČNB. 
Podrobnější seznam daní a postup placení naleznete na http://www.mfcr.cz

Třídění 
elektromateriálu

Firma ELEKTROWIN  věnovala 
zdarma Valašské Polance 2 ks 
kontejnerů na (zejména) malé 
elektrické přístroje - kuchyňské 
spotřebiče, počítače, telefony, fény, 
baterie do těchto spotřebičů apod.  
Tyto kontejnery jsou umístěny  u  
kulturního domu a  u prodejny 
Jednota.  Výše uvedené nepotřebné 
výrobky do nich můžete odkládat 
po celý rok, obec bude průběžně 
zajištovat jejich vyprazdňování. 
Stejně tak bychom vás chtěli 
upozornit na celoroční  možnost  
odevzdat  nefunkční výbojkové 
žárovky a malé trubice do sběrné 
nádoby firmy EKOLAMP , která  je 
umístěna v budově radnice. 
                                      místostarosta

Tradiční slet 
čarodějnic se blíží

Restaurace Paradon si Vás do-
voluje pozvat na 27. dubna 2013 
na tradiční Slet čarodějnic, který 
bude zárověň zahájením sezóny 
v Paradonu. Těšit se můžete na 

muzikanty z kapely
 “Tož vitaj”

a také na pivní speciál
 “Kladivo na čarodejnice”

který čepujeme jako jediní v kraji. 
Opět se můžete těšit na Vaše ob-
líbené Svijany - Desítku, Kvasničák 
a Kněžnu a další novinky. Také 
pro Vás připravujeme 24.5 - Dare-
band, 30.5-2.6. - Polanské pivní 
posezení - košt piv, 7.6 - koncert 
Badyan a 12: piet a 14.6 - Dadika 

feat Ron J. B.
Aktuální info na facebooku 

“Restaurace Paradon”
 Těšíme se na Vás! 

Za restauraci Paradon
 Martin Šeliga

http://www.mfcr.cz

