
Valašská Polanka se 
v letošním roce opět 
přihlásila do soutěže 
Vesnice roku 2011. 
Desetičlenná hodnotící 

komise si v sále KD vyslechla prezentaci 
naší obce přednesenou starostou a mís-
tostarostou a to za účasti gazdy, gazděny, 
nevěsty a ženicha z valašské svatby a 
dalších našich občanů. Právě přes 100 let 
starému pásmu valašské svatby, stejně tak 
jako místní knihovně, byl věnován důraz 
při seznamování hostů s životem naší 
dědiny (pásmo valašské svatby zazname-
nal polanský farář páter Antonín Přibyl a s 
tímto nastudovaným pásmem vystupovali 
Polančané již v roce 1895 na Všeslovanské 
národopisné výstavě v Praze a o století 
později v roce 1995 byla předvedena v 
Praze na Žofíně. Mimochodem, zkrácené 
pásmo valašské svatby z Polánky bude 
představeno po 16-ti letech opět na os-
lavách 650.výročí první zmínky o naší 
obci dne 20.8.2011). 
Následovala pochůzka po obci, kde jsme 

hodnotící komisi ukázali naši spádovou 
základní školu, místní hřbitov, kostel sv. 
Jana Křtitele, obecní knihovnu, ale také 

nové spádové zdravotní středisko a nebo 
zemědělskou rodinnou biofarmu Hany 

Juřicové. Více se už do času vymezeného 
hodnotící komisí nevešlo. Netrpělivě jsme 

pak očekávali vyhodnocení krajského kola 
soutěže, na které jsme byli na Krajský úřad 
ZK pozváni v pondělí 6.6.2011. Výsledky 

byly slavnostně vyhlášeny za účasti hejt-
mana Zlínského kraje pana MVDr.Mišáka, 
několika radních, a také za účasti členů 
hodnotící komise, které předsedal starosta 
obce Újezd pan Kráčalík.    
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Valašská Polanka uspěla v soutěži Vesnice roku

Pan doktor Soudil, místní zubní lékař, tímto oznamuje svým pacientům, že po dobu 
jeho nemoci ho budou zastupovat v jeho ordinaci ve Valašské Polance tito lékaři: 
MUDr. Josef Zgroch, MUDr. Vojtěch Hrubý, MDDr. Andrea Adámková a MDDr. 
Alexandr Gavlas. Zdravotní sestra u všech lékařů bude paní Jindřiška Dostálová, 
telefon 571 446 350. Po zahájení provozu 1.7.2011 se musí všichni pacienti znovu 
tel. předobědnat! Od 11. 7. do 15.7. 2011 bude dovolená, od 18. 7. 2011 se již však 
budou dodržovat uvedené ordinační hodiny místní zubní ordinace do odvolání.

ORDINAČNÍ DOBA:
    Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Mudr. Zgroch
    Úterý: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Mudr. Zgroch 
    Středa: 8:00 - 11:00   Mudr. Hrubý 
        14: 00- 17:00   MDDr. Adámková
    Čtvrtek: 15:00 - 17:00   MDDr. Gavlas
    Pátek: 15:00 - 17:00   MDDr. Gavlas

Zubní ordinace ve Valašské Polance opět v provozu
Pěvecký sbor Polanka pod vedením diri-
genta Jaromíra Bazela staršího exceloval 
na mezinárodním soutěžním festivalu 
Svátky písní Olomouc 2011. Na 39. ročník 
se sjela necelá stovka sborů ze 12 zemí 
světa, mladí zpěváci přijeli dokonce až 
ze Singapuru či Malajsie, evropské země 
zastupovaly například sbory z Finska, 
Itálie nebo Ruska. Pěvecký sbor Polanka 
si z této prestižní soutěže přivezl dvě 
zlaté a jednu stříbrnou medaili a opět dal 
skvělým vystoupením jasně najevo, že 
stále patří mezi celorepublikovou špičku 
ve sborovém zpívání a zdatně může 
konkurovat i sborům z celého světa.       
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Pěvecký sbor exceloval

Zpravodaj
www.valasskapolanka.cz

Přejeme Vám všem přijemnou dovolenou.
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Nejlepší knihovnicí okresu Vsetín 
za uplynulý rok se stala Alena Kozubíková

Obec prodává další pozemek na SO Suláčov
Zastupitelstvo obce Val.Polanka rozhod-
lo, že na posílení příjmů do rozpočtu obce 
v tomto roce odprodá ještě jeden stavební 
pozemek v nově vzniklém stavebním 
obvodu Suláčov. Prodej tohoto pozemku 
bude opět proveden tzv."obálkovou me-
todou", to znamená, že bude prodán tomu 
zájemci, který za něj dá nejvyšší cenovou 
nabídku.
Jedná se o stavební pozemek, kde je 
možné se již nyní napojit na veřejný vo-
dovod a el.rozvody NN, příjezd k němu je 
zajištěn po rozeztavěné příjezdové komu-
nikaci, která bude do finálního stavu 
upravena po dokončení stavby splaškové 
a dešťové kanalizace, jejíž realizace je 
naplánována na rok 2012.
Do této aukce nabízí Obec Val.Polanka 
stavební pozemek p.č.1127/20 o výměře 
815 m2 v obci a k.ú. Valašská Polanka. 
Zastupitelstvo obce stanovilo minimální 
prodejní cenu pro nabídky v přepočtu 
na 400 Kč/m2. Zájemci o koupi tohoto 
pozemku musí podat svou nabídku v 
zalepené obálce v termínu do 8.9.2011 
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
Cenová nabídka musí obsahovat následu-
jící údaje :
- jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé 
bydliště a telefon či e-mailovou adresu 
žadatele o odprodej pozemku
- cenovou nabídku : tvořenou v přepočtu 
za 1 m2 a cenu celkem
Zastupitelstvo obce při dalším svém 
zasedání v září 2011 rozlepí obálky s 
cenovými nabídkami, provede jejich 
vyhodnocení a rozhodne o tom, komu 
bude pozemek odprodán. Pro prodej jsou 
stanoveny tyto podmínky :
- pozemek bude prodán tomu žadateli, 
který dá nejvyšší cenovou nabídku
- kupní smlouvu na prodej pozemků 
podepíše starosta obce až následně po 
té 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 a tedy 
kupní smlouva podepsána do 60 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 vy-
hrazuje právo zrušit tuto aukci bez udání 
důvodu. 
Pokud bychom měli provést rekapitulaci 
prvního kola prodeje stavebních pozemků 
na Suláčově z jara tohoto roku, pak byly 
2 nabízené stavební pozemky odprodány 
za následující ceny :
Pozemek p.č.1127/21 - o výměře 765 
m2 byl prodán paní Kolínkové z Val.
Klobouk za 351.900,- Kč to je v přepočtu 
za 460,- Kč/m2
Druhý pozemek p.č.1127/17 - o výměře 
823 m2 byl prodán panu Ing.Raškovi 
Pavlovi za 360.000,- Kč to je v přepočtu 
za 437,43 Kč/m2.         starosta

Ve čtvrtek 10. března se ve společenském 
sále Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín uskutečnilo setkání starostek, 
starostů, knihovnic a knihovníků okresu 
Vsetín. Toto setkání bylo významné 
hned ze dvou důvodů: byl zde vyhlášen 
Čtenář roku 2011 a oceněny nejlepší 
knihovnice roku 2010.
Soutěž Čtenář roku 2011 byla vyhlášena 
v celé České republice Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků 
(SKIP) ve spolupráci s firmou Skanska 
a zapojila se do ní i vsetínská knihovna. 
Čtenářem roku se mohla stát osoba 
s největším počtem výpůjček za uplynulý 
rok. Nejlepším čtenářem ve Vsetíně 
a zároveň i v celém Zlínském kraji se 
stal pan Lubomír Orság ze Vsetína, který 
získal diplom Král čtenářů a poukaz na 
nákup knih v hodnotě 2.000,- Kč.
Další významnou událostí setkání 
bylo slavnostní vyhodnocení druhého 
ročníku soutěže Nejlepší knihovnice/
knihovník okresu Vsetín za rok 2010. 
Smyslem tohoto ocenění je vyjádření 
uznání knihovníkům za úsilí a rozvoj 
knihovnických služeb a čtenářství v ob-

cích okresu Vsetín. Hlavními kritérii 
pro hodnocení soutěže byly vybrané 
statistické výsledky za uplynulý rok, ale 
také se posuzoval celkový vzhled obecní 
knihovny, používání knihovnického pro-
gramu, webové stránky apod. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích - profesionální 

knihovnici/ce a dobrovolní knihovníci/
ce. V první kategorii zvítězila paní Alena 
Kozubíková z Obecní knihovny Valašská 
Polanka a v kategorii druhé paní Dagmar 
Karasová z Místní knihovny ve Vidči. 
Oceněné získaly diplom, knihu a věcný 
dar.                                 MVK Vsetín
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Valašská Polanka uspěla v soutěži Vesnice roku
Pokračování ze strany 1
Vítězem soutěže Vesnice roku 2011 pro 
Zlínský kraj a držitelem Zlaté stuhy se 
stala obec Komňa, která postupuje také do 
celostátního kola. Druhé místo získala 
naše obec , které byla přidělena Bílá 
stuha za činnost mládeže v obci. Na 
třetím místě se umístila a Modrou stuhu 
za společenský život v obci získala obec 
Žlutava. Zelenou stuhu za péči o zeleň a 
životní prostředí získala obec Zděchov 
a Oranžovou stuhu za spolupráci obce 

se zemědělským subjektem získala obec 
Ratiboř. Bílá stuha a druhé místo v té-
to soutěži znamená pro naši obec zisk 
finančního daru ve výši 750 tis. Kč, který 
bude využit v rozpočtu obce na krytí 
nákladů spojených s přípravou projektu 
výstavby splaškové kanalizace v rámci 
projektu ČŘB II. etapa. 
Dle usnesení Zastupitelstva obce 
Valašská Polanka bude 100 tis. Kč z 
této získané odměny rozděleno formou 
darů občanským sdružením, školám a zá- 

jmovým skupinám, které se největší měrou 
zasloužily o zisk Bílé stuhy pro naši 
obec, protože s mládeží pracují a vytvářejí 
jim podmínky pro jejich činnost. Při 
prezentaci obce měli hodnotitelé možnost 
seznámit se například s trubačským triem 
z řad žáků ZŠ, které je přivítalo slavnost- 
ními fanfárami, nebo si poslechnout 
několik písniček od scholy v místním 
kostele a také si mohli všimnou aktivní 
pomoci dětí při péči o zvířata na farmě  
u Juřiců.                                     Starosta

Pěvecký sbor Polanka opět exceloval
Pokračování ze strany 1
Olomoucký festival Svátky písní je mezi 
pěveckými sbory považována za vysoce 
prestižní akci, která si za bezmála 40 
let své existence získala zvučné jméno 
a přitahuje kvalitní sbory napříč kon-
tinenty. Polanka soutěžila v kategorii 
komorních ženských sborů, v kategorii 
duchovní a církevní hudby a capella (bez 
doprovodu) a společně s MPS Lumír 
ze Vsetína také v kategorii smíšených 
sborů.
Svým skvělým vystoupením uchvátily 
zpěvačky z Polanky nejen přítomné 
posluchače, ale zejména odbornou 
porotu. Ta pak v rámci rozborového 
semináře k soutěži, na kterém si mohli 
sbormistři vyslechnout postřehy, rady, 
ale i výtky k proběhlým vystoupením, 
pěla samé ódy. Zejména ji uchvátil 
zvuk, vzájemná vyladěnost a barevnost 
sboru, v neposlední řadě i přesná in-
tonace. Chválu a obdiv po zásluze skli-
dil také sbormistr Jaromír Bazel, který 
nikoho z přítomné "odborné veřejnosti" 
nenechal na pochybách, že je člověkem 
na pravém místě a má jasnou představu 

o práci se sborem. PS Polanka si tedy 
z obou svých samostatných kategorií 
odvezl zlatou medaili poté, co od poroty 
získal ze sta možných bodů 96, resp. 
92. Společně s MPS Lumír si potom 
v kategorii smíšených dospělých sborů 
vyzpívali medaili stříbrnou.
Náš úspěch je zejména zásluha našeho 
dirigenta a sbormistra. Chtěla bych mu 
tímto poděkovat, že nás i přes snižující 
se počet zpěvaček dokázal dovést 
a poté udržet na tak vysoké pěvecké 
úrovni. Poděkování samozřejmě patří 
také klavíristovi obou sborů Robertu 
Chytilovi i pánům z Lumíru, že čas od 
času rozšíří ženské řady Polanky, a tak 
si mohou posluchači vychutnat také kva- 
litní plnohodnotný smíšený sbor.
Nesmím a ani nechci zapomenout 
poděkovat obci Polanka za podporu naší 
činnosti, které si velmi vážíme a bez 
které bychom se ani neobešly. Tento 
výsledek je pro nás povzbuzením, že se 
v našem snažení ubíráme tím správným 
směrem a v neposlední řadě ukázka toho, 
že kvalitní soubory nemusejí pocházet 
vždy jen z města.      Pavla Adamcová

Fotosoutěž k výročí obce
V novém zpravodaji opět připomínáme, že Kulturní komise ve Valašské Polance 
pod záštitou zlínského fotografa pana Koska vyhlašuje soutěž pro amatérské fo-
tografy. Zároveň stanovuje tyto podmínky:
Účastník: Pouze současný obyvatel,nebo rodák z Polanky
Témata: Týkají se výlučně Polanky -1. Krajina ( příroda) a valašské stavby
     2. Na dědině se pořád něco děje-život občanů
     3. Tváře a postavy, portréty a skup. snímky
Minimální rozměr odevzdané fotografie: A4, 20x30 cm
Maximální počet přihlášených fotografií do každé kategorie: 3
Věk: 1. kategorie - do 15 let, 2. kategorie - 15 a více let
Uzávěrka:Fotografie v zalepené obálce se svým jménem, bydlištěm a věkem 
odevzávejte na obecní úřad do 31.7. 2011.
Výherci vybraní odbornou porotou v jednotlivých kategoriích budou oceněni. 
Výstava těchto hodnocených fotografií bude uspořádána v rámci letošních oslav 
650. výročí první zmínky o naší obci.

ROZBOR
 PITNÉ VODY

Laboratoř Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s. je akreditovaná laboratoř 
s působností v regionu Valašska se 
zkušenostmi s rozbory vod. naabízí 
všem občanům, kteří nejsou připojeni 
na veřejný vodovod a používají nebo se 
chystají používat vodu z vlastní studny, 
vrtu nebo kolaudují kontrolu kvality 
pitné vody ze studny nebo vrtu.
Součástí rozboru je konzultace k 
výsledkům, případně doporučení, jak 
zajistit pitnou vodu, nebo jak vyřešit 
nejběžnější problémy v její kvalitě.

Co je potřeba udělat?
Zavolat (Po-Pá 6.30-14.30 hod.) na 
číslo: 571 414 363  nebo 731 822 311     
a objednat odběr vzorku. Uveďte 
příjmení, jméno, adresu, telefon a mís-
to odběru. 

Odběr lze zajistit dvěma způsoby:
1) vzorkařem laboratoře, který přijede 
na místo a vzorek odebere (doporučeno 
u rozboru pro kolaudace a pro úřady)
2) osobně - po vyzvednutí vzorkovnic 
v laboratoři odeberete vzorek sami 
(slouží jako informace o kvalitě vody)

Cena rozboru je 1.500 Kč vč. DPH

Vše ostatní už pro Vás zajistí laboratoř 
(analýzy, výsledky, protokol, případně 
konzultaci). Nabízíme rovněž rozbory 
odpadních a jiných typů vod podle 
požadavků. 

Kontaktujte nás:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
Centrální laboratoř, Jiráskova 1089, 
Vsetín, tel.: 571 414 363, 731 822 311, 
vaclav.janik@vakvs.cz  
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Výjezdová jednotka obce dostala cisternu 

Naše výjezdová 
jednotka požární 
ochrany, kterou tvoří 
v převážné většině 
členové místního 
občanského sdružení 
Sboru dobrovolných 

hasičů, vykazuje dlouhodobě velmi dobré 
výsledky. Proto se rozhodlo vedení HZS ZK 
zastupující ČR podpořit tuto činnost tím, že 
pro ještě kvalitnější zajištění požární ochra-
ny majetku nejen občanů naší obce, ale také 
občanů obcí nejbližšího okolí, poskytnou 
naší obci dar, kterým je další cisternový 
požární automobil na podvozku Tatra 815 
v hodnotě 740 tis. Kč. Toto vozidlo sloužilo 
profesionálním hasičům na stanici Vsetín 
a bylo vyrobeno v roce 1987 a v letech 
2009 - 2010 bylo částečně renovováno 
v celkovém objemu cca 300.000,- Kč. Náš 

sbor byl vybrán pro přidělení této techniky 
z 15 žadatelů. Nyní se připravuje projekt na 
přístavbu zbrojnice pro garážování cisterny. 
Parkování v nynější době bude v areálu 
traktorky. Starší cisterna CAS 32 Tatra 
148, která se po menší nehodě při požáru 
lesa v Janové musela v květnu opravovat, 
bude v následujících třech měsících repas-
ována. Financování je zajištěno z dotace 
Zlínského kraje v celkové výši 500.000,- 
Kč a obec se na dotaci podílí 30% objemu. 

Spolu s finančními prostředky obce ve výši 
min.150 tis. Kč tak bude opraven nejen 
motor a podvozek tohoto automobilu, ale 
také nástavba obsahující cisternu o obsahu 
5 m3 vody.

Zastupitelstvo obce Valašská Polanka pro- 
vedlo dne 21.6.2011 výběrové řízení na 
zhotovitele požadovaných oprav. Pro 
provedení oprav motoru a podvozku vy-
bralo firmu MOPAS a.s. Holešov, která 
požadované práce provede za 119.400,- 
Kč vč.DPH. Na provedení oprav nástavby 
požárního automobilu byla vybrána firma 
Knězek s.r.o., která požadované práce 
provede za 396.000,- Kč vč.DPH. Celkově 
tak budou stát tyto opravy částku 515.400,- 
Kč. Věříme, že tato technika bude sloužit 
ještě mnoho let, protože na pořízení 
nových vozů není v nynější době dostatek 
financí, kdy nová cisterna stojí v rozmezí 
5.500.000,-Kč - 7.500.000,-Kč. Sbor se 
o veškerou přidělenou techniku stará a také 
se z vlastních prostředků podílí na údržbě 
a dovybavení.      

SDH Valašská Polanka

Soutěž hasičských družstev se povedla 
V neděli 12.6.2011 proběhl 6. ročník 
"POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ" Sboru do-
brovolných hasičů ve Valašské Polance. 
Zahájení této soutěže se zúčastnili 
představitelé sboru, starosta obce Josef 
Daněk, starosta okrsku č.7 Vojtěch 
Švirák a starosta KSH Zlínského kra-
je a OSH Vsetín Josef Krajča. Svým 
vystoupením hosté podpořili a ocenili 
činnost našeho sboru. 

V dopoledních hodinách zahájili soutěže 
mladí hasiči v kategoriích mladší a starší 
žáci. V kategorii mladších žáků domi-
novalo družstvo z Veselé z celkově 9 
družstev a kategorii starších žáků vyhrá-
lo družstvo Huslenek B z celkových 16 
družstev. Odpolední soutěže dospělých 
se zúčastnilo celkem 62 družstev v kate-
goriích MUŽI, ŽENY a MUŽI NAD 

35 LET. Touto velkou účastí se náš 
sbor zařadil mezi nejlépe obsazovanou 
soutěž v okrese Vsetín. Mezi družstvy 
byl i vítězný tým z Luboměře, který 
přijel na soutěž ze 70 km vzdálené 
obce a vyhrál kategorii MUŽI. Kategorii 
ŽENY vyhrálo družstvo z Jarcové z 
celkových 16 zúčastněných družstev a 
první místo v kategorii MUŽI NAD 35 
LET vyhráli hasiči z Lidečka z celko-

vých 5 družstev. Náš sbor tímto děkuje 
všem členům, příznivcům, zastupitelstvu 
obce a sponzorům za dobrý průběh této 
akce. Děkujeme také TJ Sokol Valašská 
Polanka za vstřícnost a umožnění 
pořádání soutěže na hřišti. Věříme, že 
i další ročníky budou pokračovat v této 
započaté tradici s ještě větším ohlasem. 
               SDH Valašská Polanka

Požární ochrana 
očima dětí

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
každoročně vyhlašuje soutěž pro děti 
všech druhů škol a školek. Děti v této 
celostátní akci prezentují svá literární 
a výtvarná díla, které sami vytvoří. V 
letošním roce se ve své kategorii umístil 
v rámci okresu na 3. místě Ondřej 
Grycman. Vyhlášení proběhlo na stanici 
HZS okresu Vsetín ve Val. Meziříčí a 
tam si Ondra cenu osobně převzal. 
Jsme velmi potěšeni, že i na této soutěži 
se naši malí spoluobčané dokážou pro-
sadit. Sbor se snaží v rámci prezentace 
techniky seznámit děti s touto prob-
lematikou. V tomto roce jsme společně 
s hasiči z Pozděchova a Ústí připravili 
na parkovišti u školy ukázky veškeré 
techniky s patřičným komentářem. Pro 
další ročníky přejeme všem účastníkům 
soutěže ještě lepší umístění a Ondrovi 
Grycmanovi děkujeme za dobrou rep-
rezentaci naší obce.
          SDH Valašská Polanka

Smíšené zboží - Val. Polanka
(p.Urbánková - tel 603 146 562)

Nabízíme: 
Drogerii, domácí potřeby, galanterii, 
textil, papírnictví, ředidla
ČISTÍRNA PEŘÍ
SBĚRNA FOTOMATERIÁLU
Otevírací doba:
Po, St, Čt, Pá: 8:00 - 16:00
Út:  8:00 - 12:00
So:  8:00 - 10:00
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Návštěva z Nitrice.
V loňském roce navštívil zájezd klubu 
důchodců rodiště našeho P. Josefa Berce 
obec Nitricu na Slovensku. Naše laskavé 
hostitele jsme tehdy pozvali na návštěvu do 
Polanky. Ta se uskutečnila 17.5. letošního 
roku. Nitričané v čele se starostou, mís-
tostarostou a místním farářem se u nás 
zastavili při svém zájezdu na Velehrad. 
Po společné mši svaté následovalo velmi 
přátelské posezení v kulturním domě, kde 
se o občerstvení hostů postaraly za podpory 
obce a farnosti naše hospodyňky. A protože 
bylo stále o čem povídat a času bylo 
velmi málo, při loučení se domlouvaly další 
možné vzájemné návštěvy. Věříme, že se s 
milými lidmi ze Slovenska zase setkáme.

Klub v Kroměříži
Letošní jarní výlet Klub důchodců směřoval 
do města Kroměříže. Po velmi zajímavé 
a poutavé prohlídce zámku ti zdatnější 
mohli vystoupat na věž a pokochat se 
pohledem na okolí města. Následovala 

krátká přestávka na oběd a poté si výlet-
níci prohlédli arcibiskupské vinné sklepy. 
Rovněž tady byl velmi zajímavý výklad 
o práci s vinnou révou a vínem. Stejně tak 
byla příjemná i degustace několika druhů 
vín . Výlet uzavřela procházka po květné 
zahradě a cesta domů s pocitem příjemně 
prožitého dne.

Stacionář
Obou výše uvedených akcí (i některých 
dalších) našeho Klubu důchodců se 
zúčastnili i klienti polanského stacionáře. 
Jejich aktivity jsou samozřejmě rozvíjeny 
i jinými směry. Navštívili např. středisko 
mládeže ve Zlíně, knihovnu v naší obci či 
výstavu ve vsetínském zámku (připravuje 
se výlet do rožnovského skanzenu). Často 
se rovněž zabývají výrobou dekoračních 
předmětů z různých druhů materiálu. Pro 
všechny, kdo najdou chvíli volného času k 
popovídání u šálku kávy nebo čaje máme 
od klientů i zaměstnanců stacionáře srdečné 
pozvání k návštěvě.

NAROZENINY OSLAVILI

60 let
Vlasta Vráblová  čp. 306  

Marie Žídková  čp. 94
František Blažek čp. 137
Alois Matůš  čp. 321
Jaroslav Vilém  čp. 310
Vladimír Pavel  čp. 280
Jan Pavlůsek  čp. 5
Ludmila Černotíková čp. 312

65 let
Josef Černotík  čp. 312 
Anna Staníková  čp. 65
Miloslav Blažek  čp. 76

70 let
Jiřina Vávrová  čp. 366 
Jana Vychopňová čp. 180

75 let
Anna Mikešová  čp. 10
Rosalie Martincová čp. 189

80 let
Františka Kudlíková čp. 210
Petr Maňák  čp. 274
Marie Žáková  čp. 276 

85 let
Františka Daňková čp. 70

86 let
Jarmila Vážanová čp. 187

87 let
Ludmila Prcínová čp. 173 

NOVÍ OBČÁNCI
Vojtěch Rapant  čp. 308
Michal Kancner  čp. 417
Jáchym Blizňák  čp. 412  

SŇATKY 
Milan Černota  čp. 296
Petr Filgas  čp. 194
Michaela Daňková čp. 54
Markéta Hlůšková čp. 44
Tomáš Daněk  čp. 253

ZEMŘELI
Jiří Špička  čp. 293
zemřel ve věku 35 let

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

Humanitarní akce 
“voda pro Haiti”

Jistě jste již informováni z médií, že na 
Haiti je velký problém s pitnou vodou. 
Problém nedostatku pitné vody v této zemi 
pomáhá řešit i firma, která má pobočku v 
naší obci. Jedná se o firmu ST KODEK, 
s.r.o. Projekt začal v roce 2008, kdy se v 
1.etapě nazvané "Chléb pro Haiti" podařilo 
dopravit na tento ostrov v Karibiku nák-
ladní auto Praga V3S na níž je instalovaná 
vrtná souprava. Nyní se v rámci druhé 
etapy nazvané "Voda pro Haiti" začaly 
vrtat studny pro zajištění dostatku pitné 
vody. V současné době je navrtáno 7 studní 
(z nichž nejhlubší měří 80 m) cílem je 21 
studní. Nejde o levnou záležitost a proto 
výše uvedená firma žádá občany o posky-
tnutí finančních příspěvků na tyto práce, 
které pomohou urychlit práci a vodou z e 
studní zastavit epidemii cholery, která Haiti 
sužuje. Projekt můžete podpořit odesláním 
dárcovské SMS ve tvaru :
DMS PRAGAHAITI na číslo : 87777
(cena DMS je 30 Kč, projekt obdrží 27 
Kč), nebo můžete finanční dar zaslat na 
účet č.: 2137396359/0800. Veškeré další 
informace o této humanitární akci najdete 
na adrese :www.praga-haiti.cz  

Neoficiální sdružení 
maminek a dětí Stonožka 
Ahojte! Jsme asi nejmenší a nejmladší děti 
z Polanky a okolí, které teprve začaly zvlá-
dat své první krůčky, sotva je nám rozumět, 
prostě zatím jen žvatláme, nejraději si hra-
jeme, papáme a spíme. Protože jsme se do-
ma začaly už trochu nudit, domluvily se naše 
maminky, že se budou pravidelně scházet, 
abychom se mohli navzájem poznat, hrát 
si spolu, dovádět a především našli nové 
kamarády. Nejdříve jsme okupovali zase-
dací místnost KD a pak nám obec nabídla 
nové prostory a každé úterý se vídáme od 
10h v místním zdravotním středisku. Také 
jsme využili možnosti a vstřícnosti paní 
ředitelky místní školy Naděždy Hajdové 
chodit si zacvičit a hlavně vyběhat každý 
pátek do školní tělocvičny . Děkujeme 
za nás i naše maminky všem, kteří nám 
vyšli ochotně vstříc a doufáme, že se po 
prázdninách budeme moci opět od září se 
svými malými kamarády někde setkávat a 
těšíme se, že k nám zavítají další noví malí 
kamarádi. Dveře jsou k nám pro každého 
otevřené. Informace zavčas vyvěsíme. 
Kontakt na Stonožku: Markéta Psotová 
604 588 105.    

Děti ze Stonožky

    

KOMINICTVÍ - Mikušek Zdeněk
Valašská Polanka 236, 756 11

Čištění, vložkování, zpráva dle nař. 91/2010 Sb. Kominík s odborným osvědčením

mobil: 737 712 031         mikusek.z@seznam.cz
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Pomerančový den
Také letos, konkrétně 22.6. jste moh-
li v naší obci potkat oranžově oděné 
skupiny žáků ze základní školy, kteří 
pomáhali při sbírce České alzhe-
imerovské společnosti pro lidi postižené 
právě Alzheimerovou nemocí. Sbírku u 
nás organizovalo sdružení Letokruhy ve 
spolupráci se základní školou, pod ga-
rancí obecního úřadu. Vaše dobrovolné 
příspěvky daly dohromady 3.930,- Kč. 
ČAS děkuje všem dárcům.

Oznámení od Jarmilky
Textilní prodejna ve Valašské Polance u 
Jarmilky, dům služeb nad poštou, ozna-
muje likvidaci nového textilního zboží. 
Slevy 25% na veškeré nové dětské 
zboží a 20% na dámské a pánské textilní 
zboží a jiné doplňkové zboží...
Široký výběr textilního zboží kvalitních 
značek za super ceny od miminek až po 
dospělé...

Otevírací doba:
Po-Pá-9:00-16:00 hod

Út-9:00-12:00 hod

Studium
Evropský polytechnický institut, s.r.o. 
1.soukromá vysoká škola na Moravě 
nabízí 3-leté bakalářské studium v 
těchto studijních oborech :
Management a marketing zahraničního 

obchodu
Finance a daně

Elektronické počítače
Ekonomická informatika

Studium je určeno jak pro studenty v 
denní formě, tak i pro pracující, kteří 
mohou studovat pouze o víkendech. 
Studovat můžete na pracovištích v 
Kunovicích, v Hodoníně, v Kroměříži. 
Bližší informace na www.edukomplex.
cz nebo na tel. 606 301 224.

Nejbližší akce sportovní 
komise

Ve dnech 11. - 17. 7. 2011 proběhne 
tenisový turnaj ve čtyřhře KOVAR CUP 
2011. Losování proběhne v neděli 10.7. 
v 19:00. Tenisový turnaj ve dvouhře se 
bude hrát 18.7. - 24.7. 2011. Losování 
proběhne v neděli 17.7. opět v 19:00. 
V sobotu 16.7. 2011 se uskuteční 
PARADON CUP v plážovém volejbale 
smíšených trojic. Zahájení turnaje v 
9:00 v areálu Paradon. Přihlášky na 
všechny turnaje na tel. 773 227 404

V tomto školním roce dosáhly naše děti 
mnoho úspěchů jak v okresních, tak i 
krajských soutěžích. Ve vědomostních 
soutěžích to bylo 3.a 5. místo sourozenců 
Pecárových v astronomické olympiádě 
krajského kola a 8. místo Martina Pecára 
v krajském kole zeměpisné olympiády. Za 
největší úspěch ve sportovních aktivitách 

považujeme 1. místo v mezinárodní soutěži 
Zlínský Vorvaň, které se zúčastnilo 35 
škol. Další výborné výsledky očekáváme 
od našich atletů z I.stupně v právě do-
bíhajících soutěžích všestrannosti, kde 
jsou naši žáci považováni za favority.
Osmáci se letos poprvé zapojili do te- 
levizní soutěže Bludiště v Ostravě, kde 
nasbírali užitečné zkušenosti pro příští, 
jistě vítězná kola.
Zorganizovali jsme zajímavé školní 
výlety a exkurze, např. výlet do Prahy, 
návštěva vánoční Vídně, elektrárny 
Dlouhé Stráně Jeseníky, hvězdárny 
Vsetín, firmy Kovar v Leskovci, pily na 
Neratově, Hry a klamy ve Zlíně, ale také 
regionální vycházky, např. Juřičkův mlýn 
v Leskovci, Vařákovy paseky, regulační 
rybníky na Neratově, rozhledna Vartovna, 

přírodovědná exkurze naučná stezka 
Valašké Klobouky-Královec atd.
Již tradiční akce naší školy jsou Školní 
akademie, Miss školy, předtaneční kurz, 
lyžařský kurz, plavecký výcvik, Den 
Země, Recyklohraní, návštěva divadel 
a kulturních vystoupení, fotbalový tur-
naj O pohár ředitelky školy, loučení se 

školní družinou a školním klubem, školní 
jarmark. Žáci se každoročně zapojují do 
charitativních akcí, sběrových soutěží, 
tanečních a výtvarných soutěží. Úspěšná 
byla také spolupráce s různými složkami 
OÚ ve Valašské Polance a s okolními 
obecními úřady. Děti připravovaly dárečky 
a vystoupení pro setkání důchodců, ke 
Dni matek, účastnily se Jarmarku ve Val. 
Polance, v Lužné.
Malý pěvecký sbor a Valášek se předvedli 
na kulturních akcích v Prlově a žáci 9. 
ročníku na Valašském záření ve Vsetíně.
Na závěr děkujeme všem spádovým ob-
cím za spolupráci a všem sponzorům, 
kteří finančně či jinak podpořili školní 
akce. Přejeme hezkou, klidnou dovolenou 
a prázdniny.
          Ředitelství ZŠ Valašská Polanka

Velikonoční tvoření v mateřské škole
Jaro s sebou přináší spoustu inspirace a 
ti, kteří si udělali čas pro sebe i své děti a 
zavítali na tradiční "Velikonoční tvoření" 
do naší MŠ, rozhodně nelitovali.
  Přípravy na svátky jara a oslavy s nimi 
spojené prožíváme všichni, každý po svém. 
Těšíme se na dny, kdy uslyšíme časně zrá-
na zpěv ptáčků vracejících se z dalekých 
krajů oznamujících, že zima je opravdu 
pryč a Velikonoce jsou za dveřmi. Ten, 
kdo přišel 14.4.2011 do naší MŠ si mohl 
vyzkoušet různými výtvarnými technika-

mi vlastnoručně vytvořit svou jedinečnou 
velikonoční dekoraci a zkrášlit tak svůj do-
mov. Společně strávené odpoledne, které 
pro návštěvníky připravily paní učitelky, se 
vydařilo. Odměnou nám byla slova uznání 
a spokojenost těch, kteří se nechali mno-
hdy svými dětmi přemluvit a prodloužili si 
jedno jarní odpoledne v mateřské škole. 
  Tak jsme vítali svátky jara společně s 
rodiči i jejich dětmi u nás.

          Ludmila Dančáková, MŠ
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Krátké zhodnocení úspěšné fotbalové sezony 2010/2011
Muži
Muži letos odehráli svou vůbec 
nejúspěšnější sezónu v 1.B třídě 
a skončili na krásném druhém místě. 
Do posledního kola navíc bojovali 
s Hovězím o postup, což bylo příjemným 
překvapením. I když se vyhrát soutěž 
nakonec nepodařilo, mohou být trenér 
Petr Vaculík a jeho asistent Jarda Žák se 
sezónou spokojeni. Až na velmi slabý 
výkon proti Horní Lidči a závěrečnou 
prohru ve Lhotě u Vsetína se mužstvu 
dařilo a celou jarní část předvádělo hez-
kou kopanou, která se divákům musela 
líbit. Nejlepším střelcem týmu se stal 
Jaroslav Gergela s 12 brankami, kterému 
v dobrých výkonech zdatně sekundovali 
Jirka Řezníček, Petr Polanský a další 
hráči. Hráčský kádr by měl i v nadcháze-
jící sezóně zůstat pohromadě a určitě 
bude chtít opět bojovat v horních pa-
trech tabulky.

Dorost
Mužstvo dorostu se po slabším období 
z minulých sezón letos konečně stabi-
lizovalo a obsadilo hezké páté místo. 
Možnost trénovat jednou týdně s týmem 
mužů některým hráčům očividně svědčí 
a na jejich výkonech je to poznat. 
Škoda dlouhodobějšího zranění střelce 
Stanistava Adámka, umístění mohlo být 
ještě o trochu lepší. I bez něj ale dor-
ostenci předváděli bojovné a kvalitní 
výkony, které vyvrcholily v posledním 
kole, kdy Polanka porazila první Hovězí 
a to dokonce na jejich půdě. V příští 
sezóně by u nich, stejně jako u mužů 

mělo dojít jen k menším hráčským 
změnám, a tak se snad můžeme těšit 
na dobrý fotbal a ještě lepší umístění 
v tabulce.

Žáci
Družstvo starších žáků nám letos dělalo 
radost. Již po podzimu se Polanka vyšvihla 
na první místo tabulky a s přehledem 
se jí tento post podařilo udržel i na 
jaře. V závěrečném finálovém utkání 
sezóny, kde jsme se před desítkami 
našich fanoušků utkali v Ústí s vítězem 
skupiny B Jarcovou, hráči ukázali vel-
kou bojovnost a touhu po vítězství, 
což se jim nakonec díky třem brankám 
Davida Mačka také podařilo. Mohou se 
tak pro letošní rok v kategorii starších 
žáků pyšnit titulem okresní přeborníci. 
Snad dětem vydrží chuť na sobě praco-
vat a i nadále se zlepšovat.

Přípravka
Nejmladší družstvo klubu si vedlo stejně 
suveréně jako na podzim a svoji skupinu 
vyhrálo rozdílem třídy. V závěrečném 
finálovém turnaji je však čekali mnohem 
težší soupeři Horní Bečva a Juřinka. 
Prvního soupeře se jim podařilo po-
razit 4:1, Juřinka už ale byla bohužel 
nad jejich síly. I tak se ale sezóna opět 
povedla na jedničku a dětem nezbývá 
než upřímně pogratulovat. Nás navíc 
může těšit také zájem trenérů výběru 
okresu Vsetín, kteří některé naše hráče 
pravidelně nominují na celorepublikové 
turnaje, což je v konkurenci fotbalistů ze 
Vsetína, Rožnova a Valašského Meziříčí 

Konečné tabulky soutěží
Muži - 1. B třída
1.  Hovězí  26  17 4 5 48:28  55 
2.  Val. Polanka  26  15 5 6 45:27  50 
3.  Podlesí  26  15 3 8 70:40  48 
4.  Lhota u Vsetína26  13 5 8 64:41  44 
5.  Janová  26  12 8 6 49:44  44 
6.  Choryně  26  10 6 10 49:48 36 
7.  Lidečko  26   9 8 9 44:45 35 
8.  Horní Lideč 26   9 6 11 33:43  33 
9.  Poličná  26  10 2 14 37:52  32 
10. Zašová  26  8 6 12 37:41  30 
11. Jablůnka 26  7 7 12 36:44  28 
12. Val. Bystřice  26  7 6 13 35:55  27 
13. Val. Příkazy 26  6 7 13 32:43  25 
14. Vel. Karlov. B 26  5 5 16 28:56  20

Dorost - Okresní přebor 
1.Hovězí  20 17 2 1 103: 16 53 
2.Huslenky 20 15 1 4 79: 32 46 
3.Prlov  20 12 3 5 73: 34 39 
4.Horní Lideč 20 12 2 6 95: 43 38 
5.Val.Polanka 20 10 4 6 66: 42 34 
6.Lačnov  20  9 11 0 51: 44 28 
7.Halenkov 20  7 2 11 31: 68 23 
8.Hošťálková 20  4 4 12 36: 70 16 
9.Ústí  20  4 3 13 29: 95 15 
10.Leskovec 20  4 1 15 24: 77 13 
11.Liptál  20  3 3 14 36:102 12

Starší žáci - Okresní přebor
1.Val.Polanka 16  14 1 1 93:17 43 
2.Liptál  16  10 1 5 53:27 31 
3.Lačnov  16  8 2 6  56: 40 26 
4.Huslenky 16  7 2 7  48: 52 23 
5.Lidečko 16  6 4 6  41: 34 22 
6.Halenkov 16  7 0 9  44: 54 21 
7.Francova Lhota 16  6 2 8  32: 45 20 
8.Horní Lideč 16  6 0 10 31:72 18 
9.Hovězí  16  2 0 14 22:79 6

Starší přípravka - Okresní přebor
1.Val.Polanka 20 18 1 0 163:16 58 
2.FC Vsetín C 20 13 2 4 113:45 41 
3.Halenkov 20 10 2 8 57: 62 32 
4.V.Karl.+Kar. 20  7 1 12 68:108 22 
5.Nový Hrozenkov 20  4 1 15 26:122 13 
6.Hošťálková 20  3 1 16 32:106 10



Strana 8 - Odpady a jejich svoz

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 září 2011

 Nápojový 
karton
+ papír

FIRMA JOGA RECYCLING s.r.o. 
VÁM ZAJISTÍ

SVOZ ODPADU – II. pololetí 2011 
VALAŠSKÁ  POLANKA 

NET ÍD NÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ERNÁ (ŠEDÁ) BARVA

Interval svozu  1 x za 14 dní 
     SVOZOVÝ DEN  - POND LÍ

- PAPÍR - MODRÁ BARVA 
- NÁPOJOVÝ KARTON - ORANŽOVÁ BARVA 

      19.8.  +  30. 9. 

T ÍD NÝ ODPAD - SKLO – ZELENÁ + BÍLÁ 
BARVA

2.9.  +  4.11. SKLO

T ÍD NÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA 
5.8.  +  16.9.  +  14.10.  +  18.11.  +  2.12. 

PLAST

NEBEZPE NÝ  ODPAD  A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
 8. íjna

Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledni ky, vy azené léky, zá ivky,vyjeté 
oleje, odpadní edidla, zatvrzelé barvy, kovové, sklen né a plastové nádoby se zbytkovým 
obsahem škodlivin, textil zne išt ný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, 
prysky ice, zbytky prost edk  na ochranu rostlin a strom , pneumatiky, duše atd.

Do modrého pytle na 
papír pat í:

noviny, asopisy, kartony, p
balicí papír, papírové obaly 
od potravin nebo jiných 
p edm t , po íta ový papír, 
papírové ubrousky, pytle, 
lepenky, katalogy, spisy 

Do zeleného a bílého 
pytle  na sklo pat í:

prázdné sklenice od 
zeleniny, kompot , láhve 
od nápoj , ovocných š av, 
lihovin, oleje, octu, rozbité 
okenní sklo (bez drát ného 
výpletu), pr myslové sklo, 
skleni ky a sklen né st epy 

Do  žlutého pytle na
plasty pat í:

ISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od potravin 
a nápoj  (PET láhve), 
plastové sá ky a obaly od 
pr myslového zboží, 
p nový polystyrén,obaly  
a láhve z um lých hmot, 
fólie,p epravky, výrobky z 
plast

Do erného pytle na 
sm sný odpad  pat í:
 porcelán, smetí, popel,starý 
textil, použité hygienické 
pot eby, mastné 
papíry,staré pryže, drát né
sklo, staré kousky koberce, 
rohože


