
Na celém území ČR se 26. 
března uskuteční sčítání 
lidu, domů a bytů 2011. 
Sčítání se koná jednotně 
ve všech členských státech 
Evropské unie. Garantem 
bezproblémového průběhu 

SLDB 2011 je Český statistický úřad. 
Sčítacími komisaři pro jednotlivé sčítací 
obvody budou tentokrát zaměstnanci 
České pošty s.p., kterými jsou :
1/ Jiřina Surá
2/ Marek Juhaňák
3/ Jana Kovářová

Při SLDB 2011 mají občané poprvé 
možnost vyplnit sčítací formuláře v 

elektronické podobě. Podrobné pokyny 
k tomu jsou uvedeny na informačních 
letácích vydaných ČSÚ a doručených 
do každé domácnosti a také na in-
ternetových stránkách www.scitani.cz. 
Formuláře budou dostupné i z adresy 
ČSÚ www.czso.cz. Obec zajišťuje pro 
své občany přístup k veřejnému in-
ternetovému připojení a to v době od 
26.3.2011 do 14.4.2011. Tímto místem 
bude ve Val.Polance obecní knihovna, 
která je umístěna ve II.NP mimoškolního 
pavilonu Základní školy Valašská 
Polanka, tel.: 571 446 072. Provozní 
doba tohoto veřejně přístupného místa 
k internetovému připojení bude:  

	 	 V pracovní dny vždy 
od 15,00 do 17,00 hod.

V sobotu a v neděli 
vždy od 9,00 do 10,00 hodin

Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání 
je přestupkem, který na základě ozná-
mení sčítacího komisaře, pracoviště 
České pošty nebo ČSÚ projednáva-
jí přestupkové komise v souladu se 
zákonem o přestupcích a správním 
řádem. Odmítnutí sdělení zákonem 
stanovených údajů, popřípadě úmyslné 
uvedení nepravdivých údajů může být 
v přestupkovém řízení sankcionováno 
pokutou do 10 tis. Kč v závislosti na roz-	
sahu a závažnosti přestupku.  starosta

Čvrtletník pro občany Valašské Polanky
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Oprava místní komunikace ve Veřečném

Pozvánka na 
zasedání 

zastupitelstva obce
Starosta obce Val. Polanka svolal 
na čtvrtek 10.3. 2011 v 18,00 hod 

do zasedací místnosti OÚ Val. 
Polanka II. zasedání  zastupitelstva 
obce Valašská Polanka v roce 2011

Program:
1) Úvod
2) Jmenování zapisovatele jednání a 
ověřovatele zápisu
3) Projednání majetkoprávních 
záležitostí
4) Projednání a schválení rozpočtu 
obce na rok 2011
5) Různé a diskuze
6) Závěr

Všichni občané jsou zváni!!

Sčítání lidu, domů a bytů už je za dveřmi 

V průběhu měsíců května až října 
tohoto roku budou opraveny místní 
komunikace ve Veřečném na pozem-
cích p.č.3295 a p.č.3297/1, které byly 
v červnu loňského roku poškozeny 
přívalovými srážkami. Na tyto práce 
se podařilo vedení obce z Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR zajistit dotaci ve 
výši 65% z rozpočtových nákladů, které 
dle projektové dokumentace měly činit 
2.050.000,- Kč vč. DPH. V lednu to-
hoto roku bylo výběrové řízení na zho-
tovitele stavby, do kterého se přihlásilo 
13 firem.           Pokračování na str. 2															

Dětský karneval, který se uskutečnil v únoru pod záštitou KDU-ČSL a kulturní komise, 
provázela výborná nálada a zajímavý program pro všechny účastníky, včetně této skupinky 
krásných víl.                          Zastupitelstvo

Zpravodaj
www.valasskapolanka.cz
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Co se všechno děje v naší škole?

Školní akademie
V pátek 25. února 2011 proběhla v sále 
místního kulturního domu Školní akade-
mie. Dopoledne se děti představily svým 
kamarádům a učitelům, odpoledne pak 
mohl shlédnout vystoupení kdokoli měl v 
tu dobu čas a chuť. Program byl velmi ro-
zmanitý, takže jsme mohli vidět a slyšet 
veršované pohádky, písničky a tanečky 
od nejmenších, hru na hudební nástroje, 
premiéru filmu natočeného samotnými 
dětmi, a také nadějnou rockovou kapelu 
se zajímavým názvem “Proč?!”. Ráda 
bych poděkovala účinkujícím za odvahu, 
organizátorům za pomoc a divákům za 
upřímný potlesk. Snad se u podobně 
vydařené akce zase brzy sejdeme.           
Zdenka Polanská	

Lyžařský  kurz - Troják 2011
Tak jako každý rok jsem se i letos vy-
dali na základní lyžařský výcvik. Na 
kopci Troják v Hostýnských vrších nás 
přivítalo krásné počasí a velmi dobře 
upravené lyžařské svahy. Po týdenním 
pilném výcviku pod dozorem zkušených 
instruktorů všechny děti poslední den 
absolvovaly také závod v obřím slalomu, 
který tento kurz také pomyslně ukončil. 

Slunečný a krásný týden utekl jako voda 
a my se zase museli vrátit do školních 
lavic a tříd. Teď už jen dětem zbývá, 
jít si své nabyté lyžařské dovednosti 
vyzkoušet:) Romana Řezníčková

Zimní karneval na bruslích
První pololetí tohoto školního roku 
ukončily naše děti karnevalem masek 
na ledě. Děti z 1. stupně si zasoutěžily v 
mnoha zajímavých disciplínách a mazáci 
z 2. stupně si pro změnu zkusili na brus-
lích zatancovat. Pro velký zájem jsme 
dětem umožnili využít ledovou plochu 
i o pololetních prázdninách. Škoda jen, 
že počasí si s námi tuto zimu trošku po-
hrávalo a kluziště se tak nemohlo využít 
o něco déle. Snad příště.
	 	 Petr Filgas

Recitační soutěž
V úterý 22. února proběhlo školní ko-
lo recitační soutěže pro druhý stupeň. 
Soutěže, která byla rozdělena na dvě 
kategorie se zúčastnilo 16 dětí. V kate-
gorii 6. a 7. tříd zvítězil Michal Filgas 
ze 7.B. Ve druhé kategorii získala první 
místo Míša Staňková z 9.B. Gratulujeme
	 	 Hana Dřevojánková

Poptávka 
po ovčí vlně 

Kreativní dílna Charity svaté Anežky v 
Otrokovicích si Vás dovoluje poprosit 
o darování ostříhané ovčí vlny. 
Naše dílna vlnu sama pere, češe a 

obarvuje. Následně s ní plstíme výrob-
ky, nebo dále dodáváme k dalšímu 
zpracování. 
Jelikož nám materiál dochází, rádi 
bychom oslovili vhodného dárce, který 
má ovečky a vlnu likviduje, zda by nás 
mohl obdarovat. Vhodná je bohužel 
pouze bílá vlna raději delší (moc krátká 
se nám špatně češe). Pro vlnu si můžeme 
přijet. Telefon na nás je 774806730. 
Velice všem dárcům děkujeme.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Milan Metzl  

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá, Mitrovice, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00.      Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - p i celkovém nákupu nad 7.000 K , jinak 300 K .

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 K .
Dodáváme vrata výklopná, dvouk ídlá, sek ní, rolovací.  

Otevírání ru ní nebo s pohonem na dálkové ovládání. 
Typizovaná, nebo p esn  na míru. Základní barvy i imitace d eva.  

Základní provedení je možné doplnit r zným p íslušenstvím.

PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi 
oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty. 
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 43,-K /m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 59,-K /m.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- K /kus.
Další okrasné d eviny. Využíjte množstevní SLEVY. 
Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku.  

                                             

------------------------------------------------------------------------------------------INZERCE---------------------------------------------------------------------------------------

Polanský Zpravodaj- občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - deseti stran, distribuce zdarmado každé 
domácnosti. 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. Další číslo vyjde v červnu 2011
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Krátké kulturní zprávy 
Nechcete jet na výlet?

Klub důchodců pořádá dne 12. května 
2011  celodenní výlet. Cílem se ten-
tokrát stane krásné město Kroměříž, 
kde bychom rádi navštívili místní 
zámek s přilehlou zámeckou zahra-
dou. Zájemci o tento výlet ať se hlásí 
u Marušky Martinkové na obci.

Nechte si ušít valašský kroj
Vzhledem k tomu, že mě již oslovi-
lo několik lidí s přáním o ušití 
valašského kroje, jestli ještě někdo 
máte také zájem o zhotovení kroje 
valašského, či starovalašského (zatím 
jen ženského), prosím dejte vědět do 
konce března tohoto roku na e-mail: 
agla.cz@gmail.com, sms na tel.:777 
920 433, nebo mě přímo kontaktujte 
na adrese Marie Sádlíková Valašská 
Polanka 350.  

Čarodějnice po roce 
opět přiletí do Polanky

Letos jako každoročně bychom chtěli 
uspořádat dne 29.4. 2011 slet polan-
ských čarodějnic. Jestli máte chuť, 
nebo nějaké nápady, tak neváhejte a 
přijďte 20.4. 2011 na předslet do kul-
turáku na 19 hodin večer.   
	 	 			Marie Sádlíková

Oprava místní komunikace ve Veřečném 
Pokračování ze strany 1. 
Pět z těchto třinácti firem bylo z výběrového řízení vyloučeno, protože měly ve 
svých nabídkách chyby a nedostatky. Ze zbývajících osmi pak zvítězila firma TM 
Stav s.r.o.,Vsetín, se kterou byla na základě pověření zastupitelstva obce Valašská 
Polanka starostou podepsána smlouva o dílo. Vítězná cenová nabídka zlevnila celko-	
vou zakázku o 850 tis. Kč dle projektové dokumentace. Dotace i vlastní podíl na 
stavbu se tak budou vypočítávat z vítězné cenové nabídky přičemž procento dotace 
ve výši 65% zůstává stejné. Státní dotace určená na likvidaci povodňových škod 
z roku 2010 bude činit 801 tis. Kč a z obecní pokladny bude na provedení stavby 
zaplaceno 396 tis. Kč.          starosta

Výzva k podání nabídek na odkoupení obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Val.Polanka roz-	
hodlo na svém zasedání dne 3.2.2011 o 
tom, že na posílení příjmů do rozpočtu 
obce v tomto roce odprodá zájemcům 
až 4 stavební pozemky v nově vzniklém 
stavebním obvodu Suláčov. 

Způsob prodeje

Prodej těchto pozemků bude proveden 
tzv."obálkovou metodou", to znamená, že 
bude prodán tomu zájemci, který za něj 
dá nejvyšší cenovou nabídku. Pro první 
kolo tohoto prodeje jdou do dražby 2 
pozemky v obci a k.ú. Valašská Polanka, 
jejichž snímek v katastrální mapě najdete 
na www.valasskapolanka.cz
- pozemek p.č. 1127/17 o vým. 823 m2 
- pozemek p.č.1127/21 o vým.  765 m2
Zastupitelstvo obce stanovilo mini-	
mální prodejní cenu pro nabídky na 400 
Kč/m2. Zájemci o koupi těchto pozemků 
musí podat svou nabídku v zalepené 

obálce v termínu do 29.4.2011 do 12,00 
hodin 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 pozemku.

Co musí cenová nabídka obsahovat?

- jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé 
bydliště a telefon žadatele o odprodej 
pozemku
- parcelní číslo pozemku, o který z na-
bízených pozemků má žadatel zájem
- cenovou nabídku za 1 m2 a cenu 
celkem
- bude-li cenová nabídka na oba pozem-
ky, je třeba uvést cenovou nabídku na 
každý pozemek zvlášť.
Zastupitelstvo obce při dalším svém 
zasedání rozlepí obálky a provede 
vyhodnocení cenových nabídek a ro-

zhodne o tom, komu budou pozemky 
odprodány.

Podmínky prodeje

- jednomu žadateli může být prodán 
pouze jeden pozemek
- kupujícím musí být fyzická osoba
- pozemek bude prodán tomu žadateli, 
který dá nejvyšší cenovou nabídku
- kupní smlouvu na prodej pozemků 
podepíše starosta obce až následně poté, 
kdy bude finanční částka jako kupní 
cena  připsána na účet obce Val.Polanka 
převodním příkazem a nebo bude-li 
složena v hotovosti do pokladny obce
- nebude-li kupní cena zaplacena do  60 
dnů od výběru žadatele - bude kupní 
smlouva podepsána s dalším zájemcem 
v pořadí
- zastupitelstvo obce Val. Polanka si 
vyhrazuje právo zrušit dražbu pozemků 
bez udání důvodu.  zastupitelstvo obce

Upozorňujeme všechny občany, že při 
svozu domovního odpadu není !!!  potře-
ba k černým pytlům přikládat žeton.  Cena 
likvidace odpadu je započítaná při nákupu 
tohoto pytle u svozové firmy . Stejně tak 
ale platí, že jiné pytle (a to i recyklační), 

než ty které dostanete na OÚ popeláři ne-
jsou povinni odvézt. Rovněž tak nemusí 
vyvézt popelnici, která obsahuje horký 
popel (zde hrozí nebezpečí vznícení hořla-
vých odpadů v nákladním prostoru KUKA 
vozu a jeho následnému požáru).

Informace k odpadům

Fotosoutěž k výročí obce 
Kulturní komise ve Valašské Polance pod záštitou zlínského fotografa pana Pavla Koska 
vyhlašuje  soutěž pro amatérské fotografy. Zároveň stanovuje tyto podmínky:
Účastník: pouze současný obyvatel nebo rodák z Valašské Polanky
Témata -  týkají se výlučně Valašské Polanky:
  1. Krajina (příroda) a valašské stavby 
  2. Na dědině se pořád něco děje - život našich občanů 
  3. Tváře a postavy, portréty a skupinové snímky 
Minimální  rozměr odevzdané fotografie:   A4, 20x30 cm
Maximální počet přihlásených fotografií každé kategorii: 3
Věk:       1. kategorie do 15 let 2. kategorie 15 a více let
Uzávěrka soutěže:  31. 7. 2011 
Výherci vybraní odbornou porotou v jednotlivých kategoriích budou oceněni.
Výstava hodnocených  fotografií bude uspořádána v rámci letošních oslav 650. výročí první 
zmínky o naší obci.
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Zastupitelstvo obce Valašská Polanka  (ZO) 
vzešlé z voleb uskutečněných v říjnu 2010 
zpracovalo svůj plán práce pro nadcháze-
jící volební období. Jednotliví členové ZO 
se dohodli na prioritách plnění volebního 
programu na jednotlivých úsecích činnosti 
obce takto :

A) PLÁN REALIZACE  
INVESTIC

1/ Pokračovat v realizaci projektu Čistá řeka 
Bečva II.etapa na plošném odkanalizování 
obce vybudováním splaškové kanalizace 
odvádějící fekálie na ČOV Vsetín a to ve 
spolupráci se Sdružením obcí Mikroregionu 
Vsetínsko. Spolu s realizací tohoto  pro-
jektu využít tzv.opčního práva vyjednaného 
smluvně Mikroregionem Vsetínsko s pro-
jektanty a realizovat také domovní přípojky 

občanům obce  a výstavbu dešťové kanal-
izace pro SO Podevsí a SO Suláčov.
2/ Kvůli naplnění energetického zákona je 
nutné se pokusit zajistit finanční prostředky 
na provedení kompletního zateplení budov 
základní školy a to v rámci grantového 
programu státu s názvem "Zelená úsporám 
ve veřejných budovách"
3/ Bezpečnost chodců v bezprostřední 
blízkosti silnice I/57 zlepšit vybudováním 
nových autobusových zastávek včetně tzv.
zálivů v centru obce a pro občany Veřečného 
spolu s výstavbou nových přechodů pro 
chodce v těchto místech.
4/ Postupně dokončit výstavbu 
hospodářského objektu obce v areálu 
Traktorky.

B) ÚZEMNÍ  PLÁNOVÁNÍ
1/ Počátkem roku 2011 dokončit práce 
na změně ÚPNSÚ Val.Polanka č.14 a za-
hájit práce na zhotovení nového územního 
plánu obce v souladu s požadavky nového 

stavebního zákona v případě, že se podaří 
na jeho realizaci zajistit dotaci.

C) ÚDRŽBA A OPRAVY
Místní komunikace

Zajistit provedení oprav místních komu-
nikací ve Veřečném poškozených průtrži 
mračen v roce 2010. Postupně budovat 
nové komunikace ve SO Suláčov.  Průběžně 
provádět údržbu MK prováděním lokálních 
oprav výtluků a děr stejně tak jako postupně 
a v rámci možností provést předláždění 
chodníků podél silnice I/57, které byly 
poškozeny při provádění nové obrusné 
vrstvy tělesa komunikace v roce 2009 a v 
roce 2010.

D) BUDOVY	
Zastupitelstvo obce se dohodlo jen na 
provádění běžné údržby a odstraňování 

havarijních stavů na stávajících objektech 
ve vlastnictví obce, kterými je budova OÚ, 
KD, DS, MŠ, byty a areál TK .

E) SLUŽBY
Veřejné osvětlení	

V tomto volebním období chceme provádět 
běžnou údržbu sloupů VO a také nátěry 
sloupů VO, které jsou již ve velkém ro-
zsahu napadeny korozí v paticích těchto 
sloupů. Zřídíme VO v novém SO Suláčov 
a tzv.U Martinků na kopečku. Prodloužíme 
VO v Podevsí II.

Místní rozhlas
Budeme nahrazovat staré nefunkční či 
méně výkonné reproduktory novou tech-
nologií tzv.bezdrátového vysílání.

Pohřebnictví
Budeme dále poskytovat službu výroby be-
tonových obrub, údržbu zeleně na hřbitově, 
likvidací odpadků a zajištění odběru vody, 
přičemž neuvažujeme o zvýšení poplatku 
za tyto služby, který zde byl zaveden. 

Výkop hrobů bude dále zajišťován obec-
ním úřadem.

Domovní odpad
Likvidovat pevný domovní a živnostenský 
odpad  budeme nadále vývozem popel-
nic od jednotlivých domů stejně tak jako 
recyklovaný odpad v barevných pytlích. 
Likvidaci nebezpečného odpadu budeme 
i nadále řešit 2x ročně pomocí mobilní 
techniky. V souvislosti se zlepšením kvality 
těchto služeb provede koncem roku 2011 
Sdružení obcí Hornolidečska výběrové 
řízení na nového dodavatele těchto služeb 
pro celý region Hornolidečska, který by 
zahájil práce od 1.1.2012. Výběrem nového 
dodavatele těchto služeb sledujeme nejen 
zvýšení kvality poskytovaných služeb, ale 
také snahu o udržení výše poplatku za 
likvidaci PDO co nejdelší dobu. Poplatek 
za likvidaci odpadu stanovený, v přepočtu 
na obyvatele ve výši 350 Kč/obyvatele totiž 
nepředpokládáme zvyšovat. 

Práce komisí OÚ
Stejně jako minulá volební období bu-
dou zajišťovat organizaci a průběh již 
zažitých společenských, kulturních a spor-
tovních akcí v obci, které doplňují činnost 
občanských sdružení v obci

F) PODPORA PODNIKATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ

Zastupitelstvo obce bude v průběhu voleb-
ního období podporovat jakékoliv podnika-
telské aktivity v obci směřující ke vzniku 
nových pracovních míst.

G) SPOLUPRÁCE S REGIONY
Budeme podporovat projekty organi-
zované Sdružením obcí Hornolidečska 
a Mikroregionem Vsetínska, týkající se 
rozvoje turistiky v naší oblasti, ale i roz-
voje sítě sociálních služeb a zlepšování 
životního prostředí. Prioritou bude příprava 
výstavby cyklostezky z Ústí u Vsetína až 
na slovenské hranice.

				 
H) ZÁVĚR

Finanční možnosti obce jsou velmi omezené 
a proto bude nutné citlivě zvažovat efek-
tivitu vynakládaných peněz do jednot-
livých projektů. Výše uvedený program 
je plánován min. na 4 roky, takže je nutné 
chápat, že jeho naplnění bude složité. 
Doufáme však, že se nám podaří alespoň 
větší část programu úspěšně realizovat a 
přispět tak ke spokojenému životu nás 
všech v naší obci. 

		Zastupitelstvo obce	

Programové prohlášení zastupitelstva obce
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Jménem Charity Vsetín Vám chci	
poděkovat za podporu Tříkrálové 
sbírky 2011 a zároveň Vás informovat 
o výsledku koledování za Vsetín a jed-
notlivé obce včetně Valašské Polanky. 
Díky koledníkům se podařilo předat ra-
dost a vánoční poselství mnoha lidem a 
rodinám. Celkový výtěžek činí 731 914 
Kč. Z výtěžku sbírky chceme podpořit 
tyto projekty:
Dopomoc k zakoupení elektrického 
vozíku pro tříletého Josífka Fuska z 
Valašské Bystřice, přímá sociální výpo-
moc rodinám a jednotlivcům v tíživé 
životní situaci, doplnění půjčovny 
kompenzačních pomůcek, dovybavení 
nově vzniklé sociální služby pro dospělé 
osoby s dlouhodobým duševním 
onemocněním, obnovení zastaralého 

vozového parku pečovatelské služby za-
koupením motorového vozidla, zvýšení 
obslužnosti osobní asistenční služby 
zakoupením motorového vozidla, 
vytvoření projektové studie využití pod-
krovní budovy Charity Vsetín. Všem 
Vám přeji požehnaný rok 2011, plný 
pokoje a dobré mysli.         

		
ředitelka	Charity Vsetín

Tříkrálová sbírka 2011 dopadla výborně

Počet přestupků a trestných činů v Polance loni mírně vzrostl
V průběhu uplynulého roku 2010 bylo v 
katastru územní obce Valašská Polanka 
evidována orgány Policie ČR obvodního 
oddělení Horní Lideč celkem 14 trest-
ných činů a 59 přestupků. 

Přestupky

Přestupky byly řešeny písemnou formou 
a nejsou zde zahrnuty přestupky, které 
byly s řidiči vyřízeny na místě v bloko-
vém řízení. Z uvedených 59 přestupků se 
podařilo pachatele zjistit u 55 přestupků 
a tyto objasněné přestupky byly buď na 
místě vyřešeny s přestupcem v blokovém 
řízení, nebo byly oznámeny k příslušnému 
správnímu orgánu k projedání.
V porovnání s předcházejícím obdobím  
roku 2009 evidujeme o 9 přestupků více. 
Jedná se však o přestupky, které byly 
řešeny písemnou formou. Nejvíce došlo 
ke zvýšení přestupků v dopravě  a to 
celkem o 11 přestupků. V minulém roce 
bylo dále řešeno celkem 264 přestupků 
v dopravě, které byly s řidiči na místě 
vyřízeny v blokovém řízení. Bylo to o 
10 přestupků méně než v roce 2009. 
Celkem bylo zadrženo v katastrálním 
území obce Valašská Polanka v minulém 
roce 20 řidičů pod vlivem alkoholu. Z 
toho dva řidiči řídili motorové vozidlo 
ve stavu vylučujícím způsobilost a bylo 
tak proti nim zahájeno trestní stíhání. 
Ostatních 18 řidičů bylo oznámeno k 
příslušnému správnímu orgánu pro pro-
jednání přestupku. Oproti roku 2009 bylo 
vloni zadrženo o 7 řidičů více.

Trestná činnost

Z hlediska páchání trestné činnosti v 
porovnání s předcházejícím obdobím 
roku 2009 má tato stoupající tendenci. 
Došlo k celkovému navýšení o čtyři 
trestné činy. Nejvíce došlo k navýšení 
majetkových trestných činů - přečinů 
(krádeží - včetně vloupaní). Do současné 
doby se podařilo najít pachatele u 8 trest-
ných činů - přečinů. Proti 6 pachatelům 
bylo zahájeno trestní stíhání. Většina 
přestupků a trestných činů je páchána 

pod vlivem alkoholu. 
Jelikož je v katastrálním území obce 
Valašská Polanka také několik  desítek 
rekreačních chat, byly v průběhu up-
lynulého roku u těchto objektů prováděny 
policisty OO PČR Horní Lideč preven-
tivní kontroly. V případě nepřítomnosti 
majitele byl rekreační objekt zkon-
trolován, zda není narušen a o provedené 
kontrole byly na místě ponechány kon-
trolní lístky. 

Upozornění a doporučení

Stále do našich obcí najíždějí cizinci a 
občané romského etnika, kteří vyhledáva-
jí především starší lidi a pod záminkou 
prodeje nějakého zboží se snaží vniknout 
do rodinných domů, kde následně něco 
odcizí. Je proto velmi důležité si na tako-
véto negativní jevy dát pozor a při zazna-
menání pohybu uvedených podezřelých 
osob ihned vyrozumět policii. 
Nelze opomenout také nebezpečí při 
vypalování travnatých porostů občany 
obce Valašská Polanka. Tito spoluobčané 
si neuvědomují, že se dopouštějí proti-
právního jednání a navíc mohou způsobit 
značné škody na majetku a vážně ohrozit 
zdraví své i jiných osob. 
Dále je v této zprávě potřeba upozornit 
na volné pobíhání psů po obci. V případě 
zjištění uvedených přestupků bude ze 
strany OO PČR Horní Lideč uplatňováno 
nekompromisní řešení.

prap. Bc. František Vaněk		

Druhy přestupků

7x  přestupek proti majetku
14x přest. proti občanskému soužití
33x přestupek v dopravě
1x přestupek na úseku pojištění
3x přest. proti veřejnému pořádku
1x přest. na úseku ochrany před alko-
holismem

Druhy trestných činů 

7x krádež včetně vloupání
2x ohrožení pod vliv. návykové látky
1x maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání
1x ublížení na zdraví
1x zanedbání povinné výživy
1x neoprávněné užívání cizí věci
1x porušování domovní svobo-	
dy, ublížení na zdraví, nebezp. 
vyhrožování 

Vybrané částky 
Lužná          18 994,00 Kč
Seninka            6 252,00 Kč
Lidečko          87 339,00 Kč
Val. Polanka         41 646,00 Kč
Pozděchov         19 000,00 Kč
Ústí            7 763,00 Kč

Den otevřených dveří
Společnost Vodovody a kanalizace 
Vás všechny srdečně zve na den 

otevřených dveří, který proběhne 26.3. 
2011 v 10 a 11 hodin na vybraných 

provozech společnosti:
Čistírna odpadních vod

Vsetín, Valašské Meziříčí, Zubří, 
Lidečko, Hovězí

Úpravny vod
Karolinka, Valašské Meziříčí, Rožnov 

pod Radhoštěm, ČS Ohrada

Obslužné provozy
Dispečink Vsetín (správní budova)
Laboratoř Vsetín (V areálu ČOV)

info: tel. 571484014, mob.731454759 
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Projekt Čistá řeka Bečva II se zdárně rozjíždí
V těchto dnech obdržel Mikroregion 
Vsetínsko, který je investorem stavby 
splaškové kanalizace ve svých členských 
obcích v rámci projektu ČŘB II etapa 
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ KOMISE 
o velkém projektu "Čistá řeka Bečva", 
který je součástí operačního programu 
"Životní prostředí" pro strukturální po-
moc z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti v rámci 
cíle "Konvergence" v regionu Střední 
Morava v České republice.

Dotace EU a náklady obce

V tomto rozhodnutí je stanoven finanční 
limit, který je tomuto projektu EU 
přidělen a který činí 54 852 239 EUR, 
což by mělo být 75% z oprávněných 
nákladů na stavbu. Pro Valašskou 
Polanku se z tohoto objemu finančních 
prostředků dle projektové dokumen-
tace předpokládají celkové oprávněné 
náklady na stavbu, před výběrovým 
řízením na zhotovitele stavby, ve výši 
100 mil. Kč z čehož vyplývá, že obec 
se bude na realizaci projektu podílet 
svými cca 25 mil. Kč. Projekční práce 
potřebné pro vydání stavebního po-
volení již byly zahájeny tak, jak jsem 
Vás  v minulém Zpravodaji informov-
al. Současně se zpracovává také ten-
drová dokumentace, na základě které 
bude koncem letních prázdnin vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Vítězný uchazeč o tuto zakázku by měl 
být znám počátkem 4Q tohoto roku. 
Výběrová řízení v takovémto finančním 
objemu však bývají velmi emotivní a 
proto předpokládáme, že se budou vůči 
výsledku výběrového řízení odvolávat 
ke státnímu  Úřadu pro hospodářskou 
soutěž v Brně firmy, které nevyhrají. 

Tím se může ukončení výběrového 
řízení prodloužit a předpokládáme, že 
se stavba jako taková z tohoto důvodu 
může rozjet třeba až na jaře příštího 
roku. Pokud se nikdo neodvolá, bude 
moci být stavba zahájena již koncem 
tohoto roku. Už 9.12.2010 rozhodlo 
nové Zastupitelstvo obce o tom, že 
naše obec využije tzv.opční právo na 
zpracování projektové dokumentace a 
provedení příslušných služeb pro do-
movní přípojky napojovaných nemo-
vitostí podle nabídky z výběrového 
řízení projektu Čistá řeka Bečva II. 
Smlouva na zpracování projektové do-
kumentace a příslušných služeb pro 
domovní přípojky napojovaných nemo-

vitostí, bude uzavřena mezi Sdružením 
AQP + DUIS a obcí Val.Polanka. To 
znamená, že obec zaplatí za majitele 
nemovitostí cca 1,7 mil. Kč vč. DPH. 
Za tyto peníze by mělo být provedeno 
celkem 376 ks projektových dokumen-
tací domovních přípojek včetně vyřízení 
stavebního povolení na ně. Důvodem 
pro toto rozhodnutí zastupitelstva obce 
byla skutečnost, že se všechny obce 
zapojené do tohoto projektu zavázaly 
EU provést napojení až 85% nemovi-
tostí v obci na splaškovou kanalizaci a 
tímto se vytváří předpoklad naplnění 

tohoto závazku. Toto řešení  rovněž 
zjednodušuje kontrolu nad projektanty 
hlavních kanalizačních řádů v obci, 
kteří  budou kreslit i domovní přípojky 
na ně napojené. Zajišťuje také kvalitu , 
jistotu a záruku, že všechny plánované 
domovní přípojky budou včas zpracov-
ané, povolené a že budou realizovatelné 
a funkční.

Varianty realizace jsou různé

Vzhledem k tomu, že se nároky na 
zajištění toku peněz v souvislosti s 
realizací odkanalizování obce zvyšují 
i o domovní přípojky, bude se zas-
tupitelstvo obce na některém ze svých 
příštích zasedání zabývat také tím, jak 
kompenzovat obecní výdaje spojené 
s pořízením dokumentací domovních 
kanalizačních přípojek pro naše občany. 
V současné době zvažujeme dvě vari-
anty výběru finančních prostředků a 
to, že buďto zavedeme pro majitele 
nemovitostí  dobrovolný jednorázový 
příspěvek ve výši 5.000,- Kč a nebo, že 
na 3 - 4 roky zvedneme daň z nemovi-
tostí v obci, kterou následně, po výběru 
potřebné částky,  zrušíme a vrátíme do 
původní výše. Varianta s poplatkem má 
jeden velký problém a to, že s největší 
pravděpodobností bychom dobrovolně 
od všech majitelů nemovitostí tento 
poplatek nevybrali, což u zavedení 
zvýšení daně z nemovitostí nehrozí a 
navíc se požadovaná částka v čase pro 
občana rozloží. O dalším vývoji Vás 
budeme v dalších Zpravodajích infor-
movat.
	                    Starosta

Nezisková organizace Diakonie Broumov o.s. 
vyhlašuje

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), lůžkovin, prostěradel, 

ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m2), domácích potřeb-nádobí bílé, 
černé, skleniček, vatovaných přikrývek, polštářů, dek, obuvi (vše nepoškozené)

Sbírka se uskuteční 
v pátek 11.3. 2011 od 15.30 - 17.30 
v sobotu 12.3. 2011 od 9.00 - 11.00 

V garáži místní fary
Vše prosím zabalte do igelit. pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc. www.diakoniebroumov.org

Regionální vysílání 
ČT zahájeno!!

Česká televize zahájila 1.3.2011 re-
gionální vysílání zpravodajství ze 
severní a jižní Moravy na satelitu 
Astra a to každý den od 18:00 - 
18:30. Lidé, kteří chtějí vysílání 
sledovat, musí na satelitech naladit 
novou předvolbu ČT24 JM, nebo 
ČT24 SM. Pro naladění mohou 
využít web. stránky odbornyservis.
cz, případně tel. číslo 552 305 255.
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Sdružení obcí Hornolidečska si zvolilo nové vedení 

Dne 17.2.2011 proběhlo v Prlově 
zasedání Valného shromáždění Sdružení 
obcí Hornolidečska (VS SOH), které 
sdružuje 15 členských obcí našeho 
mikroregionu. Po podzimních komunál-
ních volbách bylo nutné zvolit nové stat-
utární orgány SOH a vyhodnotit nejen 
celé minulé volební období, ale také rok 
2010. Každá obec má dle "Stanov SOH" 
ve VS SOH min. 2 zástupce přičemž 
obce, které mají více jak 1000 obyvatel 
zde mají na každých dalších i započatých 
500 obyvatel dalšího delegáta.

Představenstvo

Do Představenstva SOH (PSOH) by-
li zvoleni starostové členských obcí, 
kterými jsou: Ing. Jakub Hladký - star-
osta obce Ústí, Ing. Jana Šťastná - star-
ostka obce Leskovec, Marie Řezníčková 
- starostka obce Seninka, Josef Daněk - 
starosta obce Valašská Polanka, Ladislav 
Gargulák - starosta obce Prlov, Vlasta 
Sláčíková - starostka obce Pozděchov, 
Miroslav Papšík - starosta obce Lužná, 
Ing.Vojtěch Ryza - starosta obce 
Lidečko, Josef Tkadlec - starosta obce 
Horní Lideč, Marie Vlčková - starostka 

obce Lačnov, Ing.Stanislav Chovanec - 
starosta obce Valašské Příkazy, František 
Tvarůžek - starosta obce Študlov, Ing.
Kateřina Trochtová - starostka obce 
Francova Lhota, Pavel Novosad - starosta 
obce Valašská Senice a Ing.Petr Kráčmar - 
starosta obce Střelná. Předsedou SOH byl 
pro nadcházející volební období zvolen 
jednomyslně starosta obce Val.Polanka 
Josef Daněk. Všemi hlasy pro  byli zvole-
ni také 2 místopředsedové SOH, když za 
Polanecko byla zvolena paní Řezníčková 
Marie, starostka obce Seninka a za obce v 
okolí Horní Lidče starosta z Horní Lidče 
pan Josef Tkadlec. 

Plán činnosti	

Na tomto zasedání VS SOH se pak 
zástupci členských obcí dohodli, mimo 
jiné, na plánu činnosti pro toto volební 
období. V letošním roce se i nadále bu-
deme  věnovat péči o životní prostředí 
a to nejen pokračováním na přípravě 
výstavby splaškové kanalizace v rámci 
projektu ČŘB II etapa, ale také or-
ganizací společného výběrového řízení 
na poskytovatele služeb, kterými jsou  
sběr, odvoz, třídění a recyklace odpadů 

v členských obcích SOH na další 4-leté 
období od 1.1.2012. Již v letošním roce 
budou také zahájeny práce na přípravě 
projektu výstavby cyklostezky, která 
propojí jednotlivé členské obce SOH 
mimo hlavní silnice spolu s cyklostez-
kou Bečva vybudovanou SO Valašsko 
- Horní Vsacko podél Vsetínské Bečvy. 

Evropské dotace

Rádi bychom s pomocí evropských do-
tací vybudovali cyklostezku od Ústí u 
Vsetína až po slovenské hranice což je 
možné pouze tehdy, budou-li na tomto 
projektu členské obce aktivně spolupra-
covat. Druhým projektem, který si dalo 
SOH za úkol připravit během tohoto 
volebního období, je výstavba penzionu 
pro seniory a nemocné z našeho regionu, 
jehož provozní náklady by hradil Zlínský 
kraj tak jak o tom mluví střednědobý 
plán sociálních služeb Zlínského kraje, 
do kterého se nám podařilo tento projekt 
v minulém volebním období zařadit. 
Také realizaci tohoto projektu je nutné 
připravit pro čerpání dotací z evrop-
ských fondů v dalším plánovacím obdo-
bí v letech 2014-2019.            starosta

Nezaměstnanost ve Zlínském kraji je stále vysoká
Poslední měsíc roku 2010 byl charak-	
terizován nárůstem nezaměstnanosti. 
Celkový počet uchazečů o zaměstnání 
se ve Zlínském kraji zvýšil o 3 364 
osob, tj. o 11,2 %. Jedná se o největší 
meziměsíční nárůst počtu uchazečů v 
posledních 10 letech. 
K 31.12.2010 bylo na úřadech práce 
Zlínského kraje evidováno celkem 33 
386 uchazečů o zaměstnání a míra 
nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 10,74. 
Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji 
je vyšší, než je celorepubliková míra 
nezaměstnanosti, která ke stejnému datu 
dosáhla hodnoty 9,6.
Z celkového počtu evidovaných uchazečů 
ve Zlínském kraji bylo na konci měsíce 
prosince 32 596 dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání, tedy těch, kteří mohou 
okamžitě nastoupit do zaměstnání (ne-
jsou v pracovní neschopnosti, neúčastní 
se rekvalifikace atd.). Zatímco se celko-
vý počet uchazečů o zaměstnání v kraji 
zvýšil o 3364 osob, počet dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 3 
515 osob. Vyšší přírůstek dosažitelných 

uchazečů je také důvodem výraznějšího 
zvýšení míry nezaměstnanosti, která se 
ve srovnání s předcházejícím měsícem 
zvýšila o 12,1 % (tj. o 1,16 procentního 
bodu).
K 31.12.2010 však bylo v evidenci úřadů 
práce Zlínského kraje o 450 uchazečů 

méně než ve stejném období roku 2009. 
To představuje pokles celkového počtu 
uchazečů o zaměstnání o 1,3 %. 
Míra nezaměstnanosti se v průběhu 
prosince zvýšila ve všech okresech 
Zlínského kraje. Okresem s nejvyšší 
mírou nezaměstnanosti byl na kon-
ci prosince okres Kroměříž s mírou 

nezaměstnanosti 12,65. Nejnižší míra 
nezaměstnanosti je naopak v okrese Zlín 
a to 9,47. 
V průběhu měsíce prosince 2010 se na 
úřadech práce nově zaevidovalo 5 469 
uchazečů o zaměstnání (což je nejvíce 
nově evidovaných uchazečů v jednom 
kalendářním měsíci od roku 2000, kdy 
nezaměstnanost ve Zlínském kraji sledu-
jeme), vyřazeno bylo  2 105 uchazečů o 
zaměstnání. 
Na konci prosince evidovaly úřady 
práce 1 245 volných pracovních míst (o 
13 více než v listopadu, a o 7 méně než v 
prosinci 2009). Na jedno volné pracovní 
místo připadá 27 uchazečů o zaměstnání 
(v okrese Kroměříž je to dokonce 37 
uchazečů o zaměstnání). 
V nabídce volných pracovních míst 
je nejvíce míst pro obchodní zástupce 
(41), řidiče nákladních automobilů (38), 
dělníky v obuvnickém (36) a strojíren-
ském průmyslu (30). 
	 							Mgr. Miriam Majdyšová

Nezaměstnanost ke 31.12. 2010                    
                    Počet nez.   Míra nez.
Leskovec 30    9,90 %
Val. Polanka 75   11,18 %
Lužná   44   16,99 %
Seninka  19   11,11 %
Prlov  45   16,67 %
Pozděchov 35   12,50 %
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Dne 17.2.2011 proběhla na ÚP Vsetín 
porada starostů okresu Vsetín, na kterém 
byli starostové informováni o tom, jaké 
je situace na trhu práce a jak budou v 
letošním roce organizovány záležitosti 
kolem vzniku tzv. veřejně prospěšných 
prací na obcích (VPP).

Úsporná opatření nutností

Ing.Rudolf, pověřený řízením ÚP 
Vsetín oznámil přítomným starostům, 
že v rámci úsporných opatření stát-
ního rozpočtu je na podporu aktivní 
politiky zaměstnanosti (APZ) z národ-
ního fondu ministerstvem sociálních 
věcí uvolněna velmi nízká částka, která 
umožňuje každé obci v republice zřídit 
pouze 1 pracovní místo. V minulých 
letech jsme na obci sezónně zřizovali 
5-7 takovýchto pracovních míst. Tito 
zaměstnanci nám pomáhali s údržbou 
veřejné zeleně a s úklidem veřejných 
prostranství obce. S takto vybraným 
pracovníkem ve spolupráci s úřadem 
práce bude uzavřena pracovní smlouva 
na 7 měsíců od 1.4.2011 a dotace na 
jeho mzdu bude ve výši 8.000,- Kč, 
když v minulém roce jsme pro 7 lidí na 
veřejně prospěšné práce dostali od ÚP 
Vsetín na každého dotaci 12,5 tis. Kč.

Restruktualizace sídel úřadů práce

Od 1.4.2011 se očekává rovněž velká re-
strukturalizace organizace řízení jednot-
livých sídel úřadů práce. Předpokládá 
se například, že ÚP Vsetín, který má v 
současné době svou právní subjektivitu 

a řídí v rámci bývalého okresu několik 
poboček a kontaktních míst se stane 
pouze kontaktním místem pro uchazeče 
o zaměstnání. Ředitelství ÚP se přesune 
buďto do krajského města Zlína a nebo 
až do Prahy. Tím se vytváří předpoklad 
pro úsporu provozních nákladů v prvé 
řadě ve formě vyplácených mezd 
zaměstnancům úřadů práce, jejichž 
počet bude s největší pravděpodobností 
redukován.

 Zlepšení  je v nedohlednu 

Pro uchazeče o zaměstnání, kteří žádali 
vedení obce o práci v rámci těchto 
aktivit to dobrá zpráva není, protože v 
současné době evidujeme již 8 žádostí 
o podpis pracovní smlouvy na VPP. O 
to vážnější je tato skutečnost proto, že 
v naší obci již míra nezaměstnanosti 
k 31.1.2011 dosáhla výše 11,62% 
a práci si tak v naší obci hledá 75 
spoluobčanů.
Nadějí snad může být ještě skutečnost, 
že se dosud neví, jestli bude i v letošním 
roce umožněno čerpat na tyto účely 
finance z EU v rámci Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Stane-li se tak, bude o tomto rozhod-
nuto v průběhu 2Q 2011 a následně 
bychom mohli další pracovní místa na 
VPP zřídit v druhé polovině tohoto roku 
a vyhovět tak již zmíněným žadatelům 
o práci. Bez dotací však takováto pra-
covní místa bohužel  zřizovat nebu-
deme.              starosta

Veřejně prospěšné práce v roce 2011

Milí Polančané, rádi bychom Vám 
všem prostřednictvím ZPRAVODAJE 
poděkovali za finanční dar, který nám 
byl věnován na pomoc při léčbě našeho 
Matýska. Bylo to pro nás velkým 
překvapením a velice si této Vaší po-
moci vážíme. Právě proto bychom byli 
rádi, abyste i Vy věděli , k jakému 
účelu  budou penízky od Vás využity. 
Jak asi víte, důsledkem Matýskovy 
nemoci je tělesný handicap a odborným 
fyzioterapeutem nám bylo doporučeno 
cvičení na speciálním rehabilitačním 
přístroji MOTOMED. Tento přístroj 
procvičuje horní i dolní končetiny a 

my jej máme od ledna zatím v pronáj-
mu. Na jeho zakoupení by nám měl 
částečně přispět sociální odbor MěÚ 
Vsetín a zbytek dofinancujeme z Vašeho 
příspěvku a z příspěvku  nadačního 
fondu. MOTOMED není věkově ani 
váhově omezený, takže ho bude Matěj 
moci používat až do dospělosti.Všem, 
kteří jste na Matýska přispěli, upřímně 
děkujeme. Oceňujeme Vaši podporu a 
solidaritu, kterou nám v naší nelehké sit-
uaci projevujete. Je to pro nás důkazem 
toho, že i v dnešní těžké době se k sobě 
lidé umí chovat hezky a osud druhých 
jim není lhostejný.    Šafaříkovi

Poděkování manželů Šafaříkových

S p o l e č e n s k á 
k r o n i k a  o b c e

NAROZENINY OSLAVILI

60 let
Jaroslav Staněk  čp. 314
Jaroslav Vávra  čp. 115
Václav Švácha  čp. 53
Pavel Mikuš  čp. 337

65 let
Jan Filgas  čp. 194
Stanislav Sláčík  čp. 283
Marie Hrabicová  čp. 5

70 let
Josef Černota  čp. 296
Miroslav Smýkal  čp. 305
Marie Juřicová  čp. 299
Bohumil Šimara  čp. 35
Daniela Pekařová  čp. 162
Frantiček Šeliga  čp. 277
Anna Hromadová  čp. 271

75 let
Miroslav Jestřebský čp. 84
Vlasta Čihánková  čp. 25

80 let
Jan Foldyna  čp. 299

90 let
Marie Juhaňáková  čp. 109

Blahopřejeme jim.

NOVÍ OBČÁNCI
Vojtěch Budínský  čp. 373
Barbora Výchopňová čp. 114

Vítáme je mezi námi a přejeme jim 
šťastný život.

SŇATKY
Jana Hyžáková  čp. 292
Marie Barvířová  čp. 412

Blahopřejeme jim.

ZEMŘELI
Jan Filgas
zemřel ve věku 65 let, čest jeho památce

STATISTIKA EVIDENCE 
OBYVATEL ZA ROK 2010

K 31.12 2010 byl stav obyvatel ve 
Valašské Polance 1381. Do naší obce se 
přihlásilo 23 občanů a 13 se odhlásilo. 
Narodilo se pouze 6 dětí a zemřelo 14 
občanů. Bylo uzavřeno 8 manželství a 2 
byla rozvedena.
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Nastavení rozpočtu

Rozpočet obce na letošní rok 2011 je navržen opět jako 
schodkový, protože stále splácíme úvěr pořízený na výstavbu 
středotlakých rozvodů zemního plynu a vodovodu po obci, 
včetně plynofikace obecních kotelen. Vzhledem k tomu, že 
se úspěšně vyvíjí realizace projektu odkanalizování obce 
splaškovou kanalizací v rámci projektu ČŘB II etapa, rozhodlo 
se zastupitelstvo obce vyšší potřebu peněz v rozpočtu obce pro 
rok  2011  zajistit nejen zvýšeným příjmem z prodeje pilařské 
kulatiny z obecních lesů, ale také prodejem  až 4 stavebních 
pozemků v novém stavebním obvodu Suláčov. Příjmy z 
prodeje pilařské kulatiny jsou úměrně závislé na výdajích 
spojených s její těžbou a následující pěstební činností. 

Nejvýznamější investice letošního roku

Hlavní investiční akcí letošního roku zde bude oprava míst-
ních komunikací ve Veřečném, na kterou jsme obdrželi příslib 
dotace od MMR ČR. Také v letošním roce budou pokračovat 
zemní práce na přípravě pro výstavbu komunikace v novém 
SO Suláčov, které umožní zpřístupnit tzv. druhý dvůr pro 
výstavbu dalších 5-ti  RD a také jako přípravu pro výstavbu 
splaškové a dešťové kanalizace v příštím roce. V rámci "os-
tatních záležitostí v silniční dopravě" bude osazeno několik 
nových dopravních značek na MK, dokončena PD a zajištěno 
stavební povolení na autobusovou zastávku u OÚ, kde jsme 
však bohužel loni neuspěli s žádostí o grant na jejich real-
izaci, budeme ale žádat i letos. Zlínskému kraji (ZK) budeme 
přispívat na zajištění dopravní obslužnosti autobusovou i 
železniční dopravou v naší obci. Naše obec tak v letošním 
roce zašle kraji 96 tis (70 Kč na občana). V loňském roce 
jsme zajistili projekt a stavební povolení na prodloužení 
veřejného vodovodu do stavebního obvodu Vápenky za ko-
stelem. Bohužel se však  nepodařilo pro výstavbu tohoto vo-
dovodu zajistit investora. Pro letošní rok se již tuto investiční 
akci nepodařilo zařadit do investičního plánu provozovatele 
veřejného vodovodu v naší obci, kterým je fy.VaK Vsetín a.s. 
Z rozpočtu obce se již s realizací této stavby nepočítá. V sou-
vislosti s výstavbou splaškové kanalizace v obci v letošním 
roce zde zašleme investiční příspěvek ve výši  1,2 mil. Kč 
Mikroregionu Vsetínsko, který bude investorem této stavby a 
dále 0,5 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace do-
movních přípojek pro jednotlivé vlastníky nemovitostí v obci. 
Také na letošní rok rezervujeme částku 20 tis. Kč na případné 
opravy mostků a propustků přes vodní toky v naší obci. 

Návrh koncepčního řešení

I v letošním roce se z rozpočtu obce budou samozřejmě hradit 
provozní náklady ZŠ a MŠ. Žádost ředitelky MŠ o finanční 
prostředky na výměnu oken na budově MŠ zastupitelstvo 
při projednávání návrhu rozpočtu na tento rok zamítlo pro 
nekoncepčnost. Vedení obce totiž předpokládá, že bude 
získána dotace na zateplení základní školy o kterou jsme 
žádali z grantu "Zelená úsporám do veřejných budov". Dle 
zpracovaného projektu a rozpočtu se jedná o objem zakázky 
ve výši cca 11 mil. Kč. 

Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 - část 1
Předpokládané příjmy v roce 2011 v tis. Kč :

1/ Daňové příjmy  obce:                  9.935
2/ Nedaňové příjmy obce:                    4.746
Z toho, mimo jiné :
- Prodej kulatiny z obecních lesů:                2.000 
- Prodej až 4 stav. pozemků SO Suláčov:       1.200
3/ Dotace obci :                   2.156
 z toho :
- Státní dotace na výkon státní správy:               712
- Státní příspěvek na školství:                    435
- Příspěvky spádových obcí na prov. ZŠ:       1.009
4/ Zůstatky na účtech obce z r.2010:               611

Celkem v roce 2011:                               17.448

Návrh výdajů obce v roce 2011 v tis. Kč:
Běžné výdaje                
Lesní hospodářství     900
Komunikace vč.zimní údržby    300
Ostatní záležitosti pozemních komunikací   150
Dopravní obslužnost     96
Ostatní záležitosti v silniční dopravě   10
Pitná voda      0
Odvod a čištění odpadních vod    39
Úpravy drobných vodních toků    20
Provozní náklady mateřské školy    360
Provozní náklady základní školy    2304
Provoz knihovny     320
Záležitosti kultury+oslavy 650 výročí obce   300
Provoz veřejného rozhlasu    30
Obecní zpravodaj     30
Provoz kulturního domu    850
Činnost komise pro občanské záležitosti   70
Údržba sportovních zař. v majetku obce   30
Tělovýchovná činnost     210
 - Veřejná finanční podpora TJ Sokol Val.Polanka  160
Veřejná finanční podpora SDH Val.Polanka   130
Provoz zdravotního střediska    450
Péče o staré občany (příspěvek Letokruhy o.p.s.)  50
Bytové hospodářství     100
Nebyt. hospodářství, provoz DS a HO   400
Veřejné osvětlení     400
Pohřebnictví     140
Výst. a údržba místních inženýrských sítí   0
Územní plánování     120
Územní rozvoj digitální mapy ZK   4
Komunální služby     150
Svoz a sběr NO     100
Svoz a sběr TKO     630
Péče o veřejnou zeleň     500
Požární ochrana     380
Místní zastupitelské orgány    1400
Činnost místní správy     2000
Výdaje z finančních operací    820
Odvod DPH           500
Ostatní činnosti - příspěvky a dary   225
 - Dar MS Val.Polanka    10
 - Dar ZO ČSV Val.Polanka    10
 - Dar DPS Polanka     10
 - Členský příspěvek SOH    69
 - Členský příspěvek MASH    1
 - Členský příspěvek SMS ČR    2
 - Členský příspěvek SPOV    2
 - Členský příspěvek Mikroregionu Vsetínsko  3
 - Příspěvek Okr. sdružení hasičů ČMS   2
 - Příspěvek OSH ČMS okrsek č.7   2
 - Ostatní dary a příspěvky    11

Závazné ukazatele rozpočtu 2011 v tis. Kč:	
Investiční výdaje	
Oprava MK po povodni ve Veřečném   500
PD pro SP na MK Suláčov vč.realizace   300
Příspěvek MV na financ. ČŘ Bečva II   1200
PD na domovní kanal.přípojky pro občany   500
PD vč.SP pro BUS zastávku na návsi   120
PD Modernizace požární zbrojnice   100
Zateplení stropů hospodářského objektu   250
VO SO Suláčov a VO U Martinků   90
Celkem v roce 2011 :                17448
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Bude-li nám skutečně dotace přidělena, budeme hradit vlastní 
podíl ve výši cca 40% a budeme si tak brát úvěr 4-5 mil. Kč. 
Záměr vedení obce je, že spolu s výběrovým řízením na zho-
tovitele zateplení školy budeme soutěžit i cenu na provedení 
výměny oken nejen na ZŠ, ale i na mateřské škole, bytovce 
čp.366, části KD a na domě služeb vč. OÚ. Takovýto objem 
zakázky nám pomůže vygenerovat z veřejné soutěže mnohem 
příznivější cenu. Provozní náklady ZŠ v přepočtu na jednoho 
žáka se pro letošní rok zvýšily na 7.105,- Kč/žáka a to díky 
tomu, že od státu byl finanční příspěvek v přepočtu na žáka 
opět snížen a opět ubylo žáků ZŠ na současných 267. Přímo 
z Valašské Polanky zde máme umístěno 125 žáků. Požadavek 
ředitelky ZŠ na zvýšení provozních nákladů školy pro rok 
2011 schválili starostové spádových obcí na svém zasedání 
2.února tohoto roku. Také v letošním roce přispěje obec svými 
finančními příspěvky na činnost našich občanských sdružení. 
V rámci těchto aktivit počítáme s tím, že  prostřednictvím 
MASH úspěšně zajistíme 100%  dotaci na pořízení knihy s 
názvem "Z pohádky do pohádky", která bude mapovat pověsti 
vzniklé na území Hornolidečska.

Digitalizace a problémy s ní spojené

Po digitalizaci obce v roce 2010 se v evidenci katastru nemo-
vitostí objevilo několik pozemků, které budou dotčeny výstav-
bou kanalizace a jsou umístěny v komunikacích, přičemž bylo 
zjištěno, že nejsou ještě ve vlastnictví obce. Tyto pozemky 
se zastupitelstvo obce rozhodlo, bude-li to možné,  vykoupit. 
K tomuto účelu je vytvořena finanční rezerva na kapitole 
"komunální služby"

Poplatky za odpady 

Pro letošní rok zůstaly poplatky za odpady ve stejné výši jako 
v předcházejících 3 letech (i přesto, že z rozpočtu obrc do-
plácí 142 tisíc). V druhém pololetí tohoto roku bude Sdružení 
obcí Hornolidečska organizovat nové výběrové řízení na tyto 
služby pro všechny členské obce Hornolidečska  s tím, že s 
vítězem tohoto výběrového řízení bude uzavřena nová čtyřletá 
smlouva s účinností od 1.1.2012. 

Náklady na provoz a opravy obecních budov

Do rozpočtu obce také musely vejít výdaje na krytí nákladů 
spojených s provozem obecních budov, kterými jsou OÚ, KD, 
DS, byty a nově také Zdravotní středisko (ZS). V loňském 
roce jsme získali dotaci 600 tis.Kč od  Ministerstva pro místní 
rozvoj a to na provedení oprav hospodářského objektu obce, 
který obec využívá k uskladnění své techniky a také jako 
dílnu. Z této dotace se nám podařilo vystavět objekt do tzv. 
hrubé stavby se zastřešením. V letošním roce a v následujících 
letech musíme postupně tento objekt dobudovat tak, aby mohl 
být celý kolaudací dán do provozu. Rozpočet obce na letošní 
rok počítá s rozšířením (prodloužením) veřejného osvětlení do 
lokality tzv. U Martinků na kopečku a rovněž se 2 sloupy VO 
na novém SO Suláčov. V rámci rozšiřování sítě bezdrátových 
rozhlasů posílíme dalším vysílacím bodem lokalitu SO Nová 
Obecnice. V květnu tohoto roku  budou ukončeny práce na 

provádění změny územního plánu č.14. Vzhledem k tomu, 
že stále není vyřešen problém s územní rezervou pro dálniční 
přivaděč na R/49 z naší obce do Pozděchova a s železničním 
propojením Val.Polanky a Vizovic zvažuje vedení obce 
provést ještě další aktivity, které by  se tento problém, který 
omezuje vlastníky pozemků, pokusily vyřešit v co nejkratší 
době. 
	

Modernizace a postupné plánování

Výdaje spojené se zajištěním výkonu státní správy a sa-	
mosprávy, včetně zajištění požární ochrany na nám svěřeném 
území v rámci VJPO III IZS ZK jsou navrženy na úrovni roku 
2010. Posíleny však jsou finanční prostředky na zpracování 
projektové dokumentace  potřebné pro modernizaci budovy 
požární zbrojnice obce, kde v současné době má sídlo i obecní 
úřad. V obci bychom rádi docílili stavu, kdy požární zbrojnice 
bude k dispozici pouze naší výjezdní jednotce požární ochrany 
a občanskému sdružení SDH Val.Polanka, areál tanečního 
kola včetně sociálního zařízení a kluboven budou užívat naši 
sportovci TJ Sokol Val.Polanka a pro naše myslivce, včelaře 
a ostatní přátele přírody bude vybudována tzv. hájenka s 
potřebným zázemím na pozemku, který již byl pro tento účel 
obcí zakoupen. Vzhledem k tomu, že nyní již končí první ob-
dobí, kdy bylo možné žádat o dotace z EU (za tyto dotace bylo 
např.pořízeno nové zdravotní středisko a bude realizována 
stavba splaškové kanalizace v obci), je nutné se připravit 
na možnost žádat o dotace ve druhém plánovacím období 
2014 až 2019. Zastupitelstvo proto rozhodlo o tom, že po té, 
kdy je již připraven projekt a vydáno i územní rozhodnutí 
na přístavbu a modernizaci kulturního domu, bude v tomto 
volebním období připraven  rovněž projekt již zmíněné moder-	
nizace požární zbrojnice a stavební povolení na možnou její 	
1. etapu realizace. Tato 1. etapa by měla vytvořit podmínky 
pro garážování nového typu požárních vozidel, které však 
mají vyšší výšku než  naše dosluhující Tatra 148 Cas 32 a 
do stávající garáže by je nebylo možné dostat.  Poté bude 
následovat pořízení  projektu včetně územního rozhodnutí 
na 1 etapu realizace výstavby zázemí pro hájenku. S těmito 
projekty pak bude obec v následujících letech žádat o dotace 
(nejen z EU) na jejich realizaci, byť třeba po etapách.

Stavba splaškové kanalizace bude náročná

Rozpočet obce na rok 2011 je navržen tak aby jej bylo možné 
profinancovat dle požadavků, které jsou nám prozatím známy. 
Hlavně připravovaná stavba splaškové kanalizace v obci  již 
z rozpočtu obce "vysává" téměř veškeré možné zdroje obce. 
Pokud však bude kladně vyřízena žádost o dotaci na zateplení 
základní školy, bude muset naše obec tuto investici provést 
jedině pořízením nového úvěru či půjčky, bez které bychom 
dotaci neobdrželi, protože vlastních peněz v průběhu roku 
se nám již nedostává. Vedení obce spoléhá také na již nově 
připravovaný zákon o novém rozpočtovém určení daní, na 
základě kterého by měly být nejpozději od roku 2013 zvýšeny 
příjmy obcí z daní, které jsou MF ČR ze sdílených daní obcím 
přerozdělovány.                Starosta
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