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Záměrně se vyhýbáme hodnocení, jak 
moc byl pro Valašskou Polanku jubilej- 
ní rok 2011 úspěšný či neúspěšný. To 
necháme na každém z Vás, mámeť na 

věci každý jiný pohled. Dovolte nám 
ale poděkovat za spolupráci všem, kteří 
se jakkoliv (prací i finančně) podíleli na 
všeobecném dění v obci. Zvláštní dík 

jistě  patří  těm, kteří  různými způsoby 
přispěli k udržení sousedské pospolitosti  
a kulturních tradic i těm, kteří svými ak-
tivitami stále baví (nejenom) Polančany na 
poli sportovně - kulturně -společenském. 
Jisté je, že se v naší  Polance pořád něco 
děje, vždyť  jinak bychom druhé místo 
v soutěži Vesnice roku zlínského kraje  
2011 sotva získali. 
A tak bychom Vám všem -  malým 
i velkým, mladým i starým chtěli 
v závěru roku popřát pokojné a radostné 
prožití svátků narození malého děťátka 
- Syna člověka. Do roku 2012 pak všem 
přejeme hodně zdraví …a zbytek přání 
najdete v básni Jana Skácela : 

….a dej mi sílu snášet pokorně
co změnit nemám sil 

odvahu abych to nač stačím
na tomhle světě pozměnil

a také prostý rozum
který vždycky správně rozezná

co se změnit nedá
  a co se změnit dá  …

Vánoční a novoroční přání obecního zastupitelstva

V průběhu letošního roku jsme se 
v zastupitelstvu obce rozhodli podat 
žádost o dotaci na zřízení tzv. komu-
nitní kompostárny. Komunitní kompos-
tování je kompostování, na kterém se 
podílí skupina lidí (komunita), v našem 
případě obec, s cílem zpracovat své 
vlastní rostlinné zbytky z údržby zeleně 
a získaný kompost využít co nejblíže 
místa vzniku. Kompostárna nebude 
zaměřena na komerční produkci kom-
postu, nýbrž má sloužit k efektivnímu 
využití zelených zbytků vzniklých při 
údržbě zeleně v obci. Bude vybavena 
odpovídající technikou, která umožní 
do zakládky uložit ořezy dřevin z obce 
i od občanů a z údržby zeleně v obci, 

ale také bude smět být využita například 
pro zimní údržbu našich chodníků poté, 
co si k tomuto malotraktoru zakoupíme 
také sněhovou radlici a tato nová tech-
nika nahradí v současné době užívanou 
užívanou čtyřkolku. Realizací tohoto pro-
jektu se předpokládá zřízení oploceného 
místa v obci, kde bude část této plochy 
zpevněna betonovými silničními panely 
a kde budou smět v rámci provozní doby 
této  kompostárny všichni občané svážet 
posečenou a sesbíranou trávu či větve 
stromů a keřů na jedno místo. Zde bu-
dou zaměstnanci obce z tohoto materiálu 
zpracovávat kompost pro další využití na 
zahrádkách či veřejných prostranstvích 
obce.             pokračování na straně  2

Novoroční setkání
 na Vartovně

Všechny Vás srdečně zveme 
v neděli 1. ledna 2012 na tradiční 
novoroční setkání u rozhledny na 
Vartovně, které začíná v 11. hodin

Podrobnosti o začátku a startu výšlapu 
z Valašské Polanky budou oznámeny 

na plakátech a v rozhlase

Řidiče, kteří plánují výstup ze Seninky, 
prosíme, aby parkovali u  OÚ v Sen-

ince. Točna v Hořansku musí být volná 
pro autobusovou dopravu ČSAD!

Děkujeme

Polanka bude mít komunitní kompostárnu

Zpravodaj
www.valasskapolanka.cz
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Polanka bude mít komunitní kompostárnu
Pokračování ze strany 1
Dotace by měla sloužit na pořízení 
technologického vybavení komunitní 
kompostárny, kterým je:
-   malotraktor s čelním nakladačem 
-   překopávač kompostu s agregací 
-   vibrační síto včetně elektrocentrály 
- štěpkovač s pohonem od traktoru 

Zřízení místa pro umístění komunitní 
kompostárny se předpokládá poblíž 
regulační stanice zemního plynu 
mezi Lužnou a Valašskou Polankou 

a v současné době se zpracovává 
projektová dokumentace, která bude 
sloužit pro vydání "územního rozhod-
nutí o změně využití území dle § 80 
stavebního zákona". Ministerstvo 
životního prostředí České republiky 
již rozhodlo, na základě naší podané 
žádosti, že nám 90% dotaci na pořízení 
technologie v celkovém objemu cca 
1,1 mil. Kč v roce 2012 přidělí, pokud 
splníme všechny další povinné kroky 
k úspěšnému získání přislíbené dotace. 
Proto se tento investiční záměr začlení 
do výdajů rozpočtu obce na rok 2012 
a bude zorganizováno také výběrové 
řízení na dodavatele výše uvedené tech-
nologie komunitní kompostárny.           

starosta

Poděkování 
Rády bychom prostřednictvím Zpravo-
daje poděkovaly všem, kteří se stejně jako 
v minulých letech zapojili do naší chari-
tativní sbírky pro onkologické oddělení 
FN Brno a přinesli spoustu dárečků, které 
potěšily malé pacienty tří oddělení onko-
logické kliniky.
Náš dík patří také všem maminkám 
a babičkám, které nám pomohly s pečením 
a zdobením Mikulášských perníčků pro 
tyto děti. Velmi nás potěšilo, že se Vás 
opět našlo tolik, kteří neváhali a přispěli 
těmito dárky dětem, které v době Vánoc 
musí trávit čas v nemocnici.
Všem Vám přejeme krásné a klidné 
prožití Vánočních svátků a v Novém roce 
pevné zdraví.  

Alena Kozubíková a  Eva Šafaříková.

V souvislosti s přípravou obce na největší 
investiční akci v její historii: výstavbu 
splaškové kanalizace v rozpočtové ceně 
100 mil. Kč, se v současné době zpra-
covávají také další projektové dokumen-
tace na 376 ks domovních kanalizačních 
přípojek, ke kterým bude vyřízeno 
i stavební povolení. Každý majitel nemo-
vitosti napojitelný na tuto kanalizaci, tak 
bude mít připraven doklad k tomu, aby 
se mohl na novou splaškovou kanalizaci 
připojit. Každý jeden projekt domovní 
kanalizační přípojky bude stát 4.680,- Kč 
když celkem za 376 ks přípojek zaplatí 
obec 1.760.000,- Kč. Tento účet obec za-
platí za jednotlivé majitele nemovitostí 
s vědomím, že tak být nemuselo. Tímto 
způsobem však bude zajištěna časová 
i technická připravenost majitelů nemo-
vitostí na jejich napojení na kanalizační 
řád zaručující, že obec splní závazek za 
přidělenou 75% dotaci od EU, kterým 
je 85% napojení občanů na splaškovou 
kanalizaci. Pořizovatelem všech těchto 
projektů je firma AQUA PROCON 
s.r.o. Brno, která tuto zakázku získala 
výběrovým řízením v rámci tzv.opčního 
práva v soutěži na zpracování projektu 
splaškové kanalizace obce. 
Již v minulém volebním období se za-
stupitelstvo obce zabývalo myšlenou 
zvýšit na území obce Valašská Polanka 
daň z nemovitostí tak, aby se zajistil 
zvýšený příjem finančních prostředků 
do obecní pokladny, který by umožnil 
takto finančně náročný projekt kvalitně 
připravit. V té době však bylo konsta-

továno, že ke zvýšení daně z nemovito-
stí v obci bude přistoupeno poté, kdy se  
realizace celého projektu skutečně 
potvrdí. Dnes je již jasné, že tento projekt 
se bude v příštím roce skutečně reali- 
zovat, a tak dne 23.6.2011 schválilo 
Zastupitelstvo obce Valašská Polanka 
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 
o stanovení místního koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí a to na 
základě  § 12 zákona č. 338/1992 Sb., 

o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle ní se od 
1.1.2012 zavádí tzv.místní koeficient, 
kterým  se násobí daňová povinnost 
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, 
staveb, samostatných nebytových 
prostorů a za byty, popřípadě jejich 
souhrny ve výši 3 s vyjímkou pozemků 
uvedených v § 5 odstavce 1 zákona. 
Prakticky se od 1.1.2012 trojnásobně 
zvýší daň z pozemků a staveb na území 
naší obce mimo pozemky zemědělské 
a lesní. Ty zůstávají v původní sazbě. 
Za takto vybrané peníze od majitelů 
nemovitostí zaplatí obec nejen již 

vzpomínané projekty a stavební povo-
lení na domovní kanalizační přípojky. 
Vytvoří také podmínky pro to, aby si 
potřebné kanalizační potrubí pro jejich 
provedení přišli majitelé nemovitostí 
zdarma vyzvednout do obecního skladu, 
do kterého toto potrubí nakoupíme 
s patřičnými množstevními slevami. 
Žádný z poplatníků daně z nemovito-
stí nemusí z tohoto důvodu vyplňovat 
žádné daňové přiznání. Finanční úřad ve 
Vsetíně automaticky všem daň z nemo-
vitostí přepočítá dle schválené obecně 
závazné vyhlášky sám a poplatníkům 
oznámí výši daně z nemovitostí  hro-
madným daňovým výměrem na počátku 
května příštího roku a rozesláním 
daňových složenek, ve kterých bude 
uvedena jeho daňová povinnost po této 
změně. 
Z tohoto důvodu proto doporučujeme 
všem vlastníkům nemovitostí aby 
do začátku května 2012 žádnou daň 
z nemovitostí, podle loňských údajů, 
neplatili a zaplatili ji až poté, kdy se 
dozví její novou výši! Nové daňové 
přiznání  k dani z nemovitostí však 
musí vyplnit každý poplatník daně 
v průběhu ledna příštího roku, který měl 
v průběhu roku 2011 jakékoliv změny 
ve vlastnictví nemovitostí  to je, že 
prodal, koupil, daroval či darem obdržel 
nějaké nemovitosti.  V takovém případě 
musí při výpočtu této nové daně do 
svého daňového přiznání zahrnout i již 
zmiňovaný místní koeficient ve výši 3.  
           starosta

Daň z nemovitosti bude od nového roku vyšší
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Sběr odpadu bude od ledna zajišťovat nová firma
Sdružení Obcí Hornolidečska (dále SOH) 
zorganizovalo v předcházejících týdnech 
výběrové řízení na poskytovatele služby: 
likvidace odpadů z území obcí SOH, jehož 
jsme součástí. K tomuto kroku jsme se roz- 
hodli proto, že platná smlouva o dílo byla 
na tyto služby   uzavřena na 4 roky a kon-
cem letošního roku její platnost končí. Pro 
SOH zajistila průběh výběrového řízení 
firma MCI Servis Zlín s.r.o. v zastoupení 
jednatelky této firmy paní Mgr.Černé. 
Vyhodnocení podaných nabídek provedlo 
Přestavenstvo SOH, které tvoří staros-
tové členských obcí Hornolidečska, když 
jediným kritériem pro vyhodnocení po-
daných nabídek     uchazečů o zakázku 
byla ekonomická výhodnost nabídky. 
Výsledky a následující pořadí je uvedeno 

v tabulce. Výsledek výběrového řízení  na 
poskytovatele těchto služeb schválilo také 
zastupitelstvo obce Valašská Polanka dne 
24.11.2011 a pověřilo starostu podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 
Vítězná firma "Sdružení RUMPOLD 
UHB & Valašsko-kloboucké služby" na-
bídla nejlepší ceny za svoz různých druhů 
odpadů takto (všechny ceny jsou včetně 
DPH) a v závorce jako druhý údaj jsou 
ceny, které jsme v letošním roce platili 
firmě JOGA, která se nyní umístila až na 
4 místě :
- Za vývoz 1 ks popelnice či černého pytle 
- 30,80 Kč (40,29 Kč)
- Za vývoz 1 ks modrého pytle s papírem 
- 6,60 Kč (11,52 Kč)
- Za vývoz 1 ks žlutého pytle s plastem 
- 11,00 Kč (16,75 Kč )
- Za vývoz 1 ks bílého pytle s bezbarvým 
sklem - 9,90 Kč (11,52 Kč )
- Za vývoz 1 ks zeleného pytle s barevným 
sklem - 9,90 Kč  (11,52 Kč )
- Za vývoz 1 ks oranžového pytle s nápo-
jovými kartony- 6,60 Kč (0,00 Kč )
- Za vývoz 1 ks modrého kontejneru 1100 
l na papír - ( 420,- Kč)
- Za vývoz 1 ks žlutého kontejneru 1100 l 
na plasty - ( 390,- Kč)

- Za vývoz 1 ks kontejneru 1100 l na sklo 
- ( 450,- Kč)
- Za vývoz 1 kg velkoobjemového odpadu 
- 1,53 Kč (2,62 Kč)
- Za vývoz 1 kg ojetých pneumatik - 6,12 
Kč (5,23 kč)
- Za vývoz například 1 kg ředidel, 
rozpouštědel a mořidel, které jsou 
nebezpečným odpadem - 6,82 Kč( 14,65 
Kč).
Na základě platné Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2007, kterou se stanovil 
systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem, se pro občany 
i živnostníky na území naší obce vůbec 
nic nemění. Stále bude využíván zavedený 

tzv. žetonový systém, kdy se popelnice 
určená v den svozu k vyvezení označí 
žetonem, který je možné získat na OÚ, 
stále bude v průběhu roku - na jaro a na 
podzim - organizován sběr velkjoobje-
mového a nebezpečného odpadu a sále 
bude v průběhu roku dodržován harmono-

gram svozů barevných pytlů podle druhů 
odpadů v nich umístěných, který bude 
průběžně publikován v našem obecním 
Zpravodaji. I přes to, že se stále zdražují 
veškeré vstupy související s péčí o odpady, 
jsme tak docílili výše uvedeným výsled-
kem výběrového řízení toho, že nebu-
deme zvyšovat poplatky od občanů dle 
platné obecně závazné vyhlášky č.4/2010 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem, ve které je základní sazba 
poplatku za odpady na občana stano-
vena od počátku roku 2010 na 350 Kč. 
Podnikatelé a živnostníci na    území naší 
obce se mohou rozhodnout o tom, zda-li 
budou nadále využívat služeb fy.JOGA, se 
kterou mají uzavřené smlouvy na likvidaci 
odpadů z jejich provozoven, a nebo mo-
hou podat výpověď platných smluv s fy. 
JOGA např.dohodou a požádat o uzavření 
nových smluv se zástupcem sdružení firem 
RUMPOLD UHB  & Valašskokloboucké 
služby. Po jednání  SOH se zástupci 
firmy RUMPOLD UHB  & Valašsko-
kloboucké služby nabízí tato firma 
pro podnikatele a živnostníky ceníky, 
na základě kterých se můžete rozhod-
nout, zda-li budete služby s likvidací 
živnostenských odpadů ze svých provo-
zoven požadovat po této firmě. Ceníky 
jsou k nahlédnutí na Obecním Úřadu 
ve Valašské Polance.
          starosta

1. Sdružení  RUMPOLD UHB  & Valašskokloboucké služby             85,63 bodů
2. A.S.A., spol. s r.o., Praha                 78,67 bodů
3. Marius Pedersen a.s., Hradec Králové               74,86 bodů
4. JOGA Luhačovice, s.r.o.                72,87 bodů
5. SITA CZ a.s., Praha 2                 72,72 bodů
6. JOGA RECYKLING s.r.o Val. Klobouky               69,51 bodů
7. Technické služby Vsetín. s.r.o.                68,55 bodů
8. AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.               50,41 bodů

Ve středu dne 7.12.2011 proběhlo 
zasedání Rady Mikroregionu Vsetínsko, 
na kterém byla odsouhlasena zadávací 
dokumentace do výběrového řízení na 
zhotovitele splaškové kanalizace ve 
všech 16-ti obcích v rámci projektu Čistá 
řeka Bečva II etapa (dále jen ČŘB II). 
Ještě do konce letošního roku tak bude 
konečně vypsáno výběrové řízení, ze 
kterého vzejde firma, která bude v naší 
obci provádět výstavbu splaškové kana- 
lizace. Ukončení tohoto výběrového řízení 
předpokládáme v průběhu měsíce března 
2012 s tím, že bude velmi důležité, zda-li 
se některá z firem, která ve výběrovém 
řízení neuspěje, odvolá proti výsledkům 
výběrového řízení k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže v Brně. Stane-li se 
tak, budeme muset do vyřešení tohoto 
odvolání se zahájením stavby počkat. 

Každopádně však předpokládáme, že 
se stavba splaškové kanalizace zahájí 
v průběhu příštího roku. Vítěz tohoto 
tendru nacení v rámci tzv."opčního prá-
va" pro obec také další stavby, které se 
musí současně se splaškovou kanalizací 
v naší obci provést. Současně se bude 
stavět také dešťová kanalizace do staveb-
ního obvodu Suláčov, a také do staveb-
ního obvodu Podevsí II. Po dokončení 
položení kanalizace na návsi před kul-
turním domem a obecním úřadem bude 
následně vystavěna autobusová zastáv-
ka, včetně zálivu pro autobus ve směru 
Lužná  - Vsetín a parkoviště před obec-
ním úřadem. Součástí této stavby bude 
rovněž nový přechod pro chodce, který 
udělá centrum obce bezpečnější pro pěší 
dopravu v naší obci.                              

starosta

Stavba splaškové kanalizace začne už příští rok
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Obec pořizuje nový územní plán Valašské Polanky

    V těchto dnech byla vyhodnoce-
na  veřejná soutěž na  pořízení nového 
Územního plánu obce Valašská Polanka. 
Důvodem pro pořízení nového územního 
plánu obce je povinnost vyplývající ze 
stavebního zákona č.183/2006 Sb. a je-
ho změny č. 191/2008 Sb., §188 odst.1/ 
a to, že územně plánovací dokumentaci 
obce schválenou před 1.1.2007 lze do 
31.12.2015 podle tohoto zákona upravit, 
v rozsahu provedené úpravy projednat 
a vydat, jinak pozbývají platnosti.  
    Náš stávající územní plán byl vydán již 
v roce 1994 a přesto, že do dnešního dne 
jsme u něho provedli celkem 14 změn  
a dodatků, musí být dle tohoto zákona 
zpracován a vydán územní plán nový. 
Pro tyto práce bylo nutné sehnat pro-
jektanta, který má pro tento druh prací 
oprávnění a protože se jedná o celkem 
drahou a časově náročnou záležitost, 
předpokládaná cena takovéto projek-
tové dokumentace se pohybuje kolem 
0,5 milionu korun a práce se budou 
provádět v průběhu nadcházejících 3 let, 
bylo v listopadu tohoto roku vypsáno 
výběrové řízení, které je již v současné 
době vyhodnocené.

Svou cenovou nabídku podalo celkem 
5 projektantů. Pořadí nabídek dle "výše 
nabídkové ceny"  bylo tedy následující:

Vítězný uchazeč o zakázku firma 
EKOTOXA s.r.o. byla vyzvána k podpisu 
smlouvy o dílo a od nového roku zahájí 
práce na tzv. konceptu územního plánu 
naší obce. V souvislosti s pořízením 
nového územního plánu obce je možné, 
aby si občané a vlastníci nemovitostí 
v katastru naší obce požádali o zapra-
cování svých investičních záměrů do 
územního plánu obce. 
     V průběhu zpracování nového územ-
ního plánu se požadavky jednotlivých 
žadatelů vyhodnotí, vyjádří se k nim 
orgány státní správy a všech dotčených 

institucí ovlivňujících obsah územního 
plánu obce (Zlínský kraj, CHKOB, 
ŘSD, Povodí Moravy, RWE, ČEZ 
apod.) a nebude-li zaznamenán od žádné 
této instituce nesouhlas k požadavku 
žadatele, bude jeho požadavek do územ-
ního plánu zahrnut. 
    Jednotlivé žádosti o zanesení  
investičních záměrů do územního plánu 
obce se musí předkládat na OÚ na 
předepsaném formuláři, který si můžete 
vyzvednout na radnici a nebo si ho 
můžete stáhnout na webových stránkách 
obce: www.valasskapolanka.cz. Termín 
podání žádostí byl stanoven do konce 
února 2012 !!       starosta

1/ fy.EKOTOXA s.r.o., Brno   
             448.000,- Kč
2/ Ing.Arch.Chlápek Milan, Vsetín 
             479.000,- Kč
3/ fy.Stemio a.s., Praha 
             565.000,- Kč
4/ Ing.Libor Sawicki, Vsetín 
             630.000,- Kč

Pozvánka na obecní zastupitelstvo
Starosta obce Val.Polanka svolal na čtvrtek 15.12.2011 v 19,00 hod. do zasedací 
místnosti OÚ Val.Polanka VIII. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka 
v roce 2011. Program bude následující:

1/ Úvod, schválení programu zasedání
2/ Jmenování zapisovatele jednání a ověřovatelů zápisu
3/ Projednání rozpočtových změn č.9 v hospodaření obce v roce 2011
4/ Projednání návrhu rozpočtu SO Mikroregionu Vsetínsko na rok 2012
5/ Projednání rozpočtového provizoria obce
6/ Projednání majetkoprávních záležitostí obce
7/ Přijetí dotace na zřízení komunitní kompostárny obce od MŽP CR
8/ Výběrové řízení na dodavatele technologie komunitní kompostárny
9/ Výběrové řízení na zhotovitele nového územního plánu
10/ Různé
11/ Diskuse
12/ Závěr

Vodné a stočné se zvedá
Ceník platný od 1.1.2012 (DPH 14 %)
Položka      Cena bez DPH    Cena s DPH
vodné m3       36,80 Kč           41,95 Kč
stočné m3      26,60 Kč           30,33 Kč
celkem m3     63,40 Kč           72,28 Kč

Ceník platný od 1.1.2011 (DPH 10%)
Položka      Cena bez DPH    Cena s DPH
vodné m3        34,70 Kč          38,17 Kč
stočné m3        25,10 Kč          27,61 Kč
celkem m3       59,80 Kč          65,78 Kč

Podrobné informace včetně přehledu 
o růstu ceny vody ve vašem regionu od 
roku 2004 najdete na www.vodarenstvi.
com/okres-vsetin/vodne-stocne.php.
Vodárna tvoří plánovaně nízké zisky 
z provozování. Důvodem je především to, 
že investuje do obnovy a rozvoje provo-
zované infrastruktury. Spotřebitelé pro-
to v ceně vody platí především obnovu 
a rozvoj infrastruktury nikoliv zisky pro 
akcionáře, jak je to obvyklé u soukromých 
provozovatelů. Přehled dosahovaných 
zisků společnosti Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s. najdete na  www.vodarenstvi.
com/okres-vsetin/zisky.php. S přáním po-
hody a spokojenosti   

Břetislav Svoboda.

Zateplení základní školy zatím v nedohlednu
Ministerstvo životního prostředí ČR 
znovu posunulo termín pro podávání 
žádostí o dotaci na zateplení naší základ-
ní  školy v rámci grantu "Zelená úsporám 
do veřejných budov". Už druhý, tentokrát 
prosincový termín byl posunut na březen 
příštího roku s tím, že je nutné opět nechat 
předělat veškeré podklady připravené 
dnes již k žádosti o dotaci, protože se 

s účinností od 1.11.2011 změnila ČSN 
73 0540-2 "Tepelná ochrana budov". 
Musíme proto konstatovat, že se roz- 
hodnutí  o realizaci této akce stále odk-
ládá a není proto možné dnes s určitostí 
prohlásit, že bychom se do této další 
velké investiční akce, která je po nás ze 
zákona o úsporách energií požadována, 
v příštím roce pustili.                starosta 

Tradiční Tříkrálová sbírka 
bude v naší obci probíhat 
v sobotu 7. ledna 2012.

Silvestrovský ohňostroj 
bude letos opět 

31.12.2011 v 19 hodin
na prostranství 

před kulturním domem.
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Limity na vypouštění odpadních vod do vodního toku je nutné dodržovat

Rozhodnutím městského úřadu Vsetín  
odborem ŽP byly stanoveny limity pro 
vypouštění odpadních vod do vod-
ního toku  Senice, které musí splňovat 
vládní nařízení 61/2003 Sb. Odpadní 
vody z jednotlivých nemovitostí jsou 
zaústěny do osmi stok, které jsou 
zaústěny osmi vyústními objekty do 
vodního toku  Senice ČHP 4-11-01-
054. Na těchto výustích se provádí 2 
x ročně rozbory  vypouštěných od-
padních vod, které musí být v souladu 
s vydaným rozhodnutím MěÚ Vsetín  
a v souladu se schváleným kanalizačním 
řádem. V měsíci listopadu bylo zjištěno, 
že na výustích do vodního toku  Senice  
výsledky rozborů několikanásobně 
překračují povolené limity znečištění. 

Výsledky těchto rozborů jasně ukazují 
na tu skutečnost, že do kanalizace jsou 
vypouštěny nečištěné odpadní vody 
z biologických septiků nebo domovních 
ČOV, nebo jsou zde vypouštěny 
nečištěné odpadní vody z jímek na 
vyvážení. Na základě výše uvedeného, 
žádáme majitele jednotlivých nemovi-
tostí, které jsou napojeny kanalizačními 
přípojkami z biologických septiků nebo 
domovních ČOV do jednotné  kanal-
izace  obce Valašská Polanka, aby 
provedli kontrolu svých biologických 
septiků nebo ČOV, popřípadě vyvez- 
li usazený kal, aby tato čistící zařízení 
plnila svou funkci. Pokud by rozbory 
na výustích byly nadále překračovány, 
Obec Valašská Polanka, jako majitel 

a provozovatel této veřejné kanalizace 
provede za účasti vodoprávního úřadu 
kontrolu čistících zařízení u jednotlivých 
nemovitostí (biologických septiků nebo 
ČOV), neboť Obec Valašská Polanka se 
vystavuje sankčním postihům  od  České 
vodohospodářské inspekce Brno, MěÚ 
Vsetín odboru  ŽP a Povodí Moravy 
Brno za nedodržení limitů vypouštěných 
odpadních vod daných rozhodnutím 
vodoprávního úřadu. Upozorňujeme, 
že do kanalizace nesmí být v žádném 
případě vypouštěny nečištěné odpadní 
vody (z jímek na vyvážení nebo přímo 
z nemovitostí). Doklady o vyvážení 
jímek je povinen majitel nemovitosti 
uchovávat pro případnou kontrolu ze 
strany vodoprávního úřadu.      starosta 

TOP 09 a STAN spustily web www.obcelidem.cz
TOP 09 a STAN vytvořily webové 
stránky www.obcelidem.cz, které mají 
přístupnou formou přiblížit problematiku 
rozpočtového určení daní (RUD) laic- 
ké veřejnosti. Zároveň web dává lidem 
jednoduchý nástroj, jak si spočítat po-
tenciální přínos novely RUD pro jejich 
město či obec a iniciovat diskusi o této 
problematice s jejich starosty a zastupi-
teli. Rozpočtové určení daní, přestože se 
dotýká doslova každého občana v ČR, 
může stále pro velkou část veřejnosti být 
málo srozumitelným konceptem. "Každý 
by proto měl mít přístup k relevantním 
informacím, aby se sám rozhodl, zda 
novelu podpoří, či ne," říká ministr fi-
nancí Miroslav Kalousek, který návrh 
novely připravil. Také proto se rozhodly 
TOP 09 a STAN vytvořit web, který 
pomocí kalkulačky naprosto konkrétně 
vyčísluje přínosy novely pro jednotlivá 
města a obce ČR. Portál ale nepřináší 
pouze informace. Je založený na aktivním 
přístupu veřejnosti a dává návštěvníkům 
možnost se do diskuse o RUD aktivně 
zapojit a především do ní zapojit 
i představitele své obce. Jak to funguje? 
Poté, co zadáte název své obce, objeví 

se Vám údaje, kolik dostává vaše obec 
podle stávajících pravidel RUD a kolik 
by dostávala podle nových pravidel. Tuto 
informaci, spolu s návrhem, co za takto 
získané prostředky navíc financovat, 
můžete velmi jednoduše poslat e-mailem 
svému starostovi," vysvětluje Petr 
Gazdík, předseda poslaneckého klubu 
TOP 09 a Starostové, a dodává: "Tímto 
způsobem mohou lidé v obcích vytvořit 
tlak na svá zastupitelstva a starosty a vy-
volat diskusi o tom, co je prioritou obec-
ního rozpočtu." Možnost vybrat si, na 
co by měly být prostředky získané navíc 
díky novele RUD použity, předjímá další 
aktivitu TOP 09 a STAN: "Abychom se 
nemuseli ptát občanů na jejich priori- 
ty touto formou, budeme v brzké době 
navrhovat posílení vlivu veřejnosti na 
obecní rozpočty. Pokud obce schvalu-
jí rozpočty, mohou se k nim dnes sice 
občané vyjadřovat, ale jejich připomínky 
nejsou podle zákona povinně projed-
návány. Mohou být prostě ponechány 
ladem. Budeme proto navrhovat, aby 
se obce podněty svých obyvatel musely 
více zabývat a více s nimi pracovat," řekl 
poslanec Stanislav Polčák.

Poděkování
Na pozvání naší rodiny z Val. Polanky jsme v neděli 13. 11. 2011 shlédli Vaše Posezení 
s důchodci. Byli jsme nadšeni a chceme alespoň touto cestou poděkovat za skvělý 
kulturní zážitek. S citem sestavené pořadí jednotlivých vstupů, dynamický spád celého 
bloku, sehranost všech, kdo se na této akci podíleli, a velké nadšení všech účinkujících se 
nám vrylo do paměti a udělalo nám velikou radost. Dokonce jsme vyslechli naše oblíbené 
Darebandy, které, ačkoli jsme z jiného kraje, rádi posloucháme. No prostě, nechtělo se 
nám vůbec odejít a bylo nám líto, že už je konec. Ještě jednou moc Děkujeme!  

         Procházkovi (Ostrava-Poruba)

Chcete udělat něco pro 
své tělo?

Cvičení PILATES nebo FITNESS 
JÓGA (dle zájmu a domluvy), Valašská 
Polanka, místo i čas bude upřesněn, 
cvičení bude probíhat ve večerních hod-
inách. Začátek 2. týden v lednu 2012. 
Předběžné rezervace a informace: Ing. 
Monika Figelová, kontakt: 733 777 342

PILATES
Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, 
rovnováhu, flexibilitu a dýchání, propra-
covává zádové, břišní a hýžďové svalstvo 
svaly jako základ správného držení těla, 
celkově vypracovává dlouhé, štíhlé sva-
ly, uvolňuje a zlepšuje funkčnost kloubů, 
povzbuzuje střevní peristaltiku, pomáhá 
při hubnutí, zpevňuje pánevní dno, 
vhodné pro ženy, které chtějí otěhotnět. 
Pomáhá při zvládání stresu 

FITNESS JÓGA 
Navozuje harmonie těla a mysli, zatěžuje 
souměrně svaly celého těla, zlepšuje  
flexibilitu, sílu, zachovává přirozenou 
hybnost kloubů, vyrovnává skoliot-
ické držení těla, zlepšuje pohyblivost 
a pružnost páteře, pozitivně ovlivňuje 
průtok energie tělem, peristaltiku, trávení, 
působí i na vnitřní prostředí a procesy 
těla, zachovává elasticitu kůže a pomáhá 
mj. v prevenci tvorby vrásek, posilu-
je svaly, mnohé pozice jsou zaměřeny 
i přímo na boj s tukovými "polštářky". 
Zpevňuje pánevní dno, vhodné pro ženy, 
které chtějí otěhotnět, navíc  "vypnete" 
hlavu, vyčistíte ji a načerpáte energii, 
pomáhá při zvládání stresu.
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Aktuální zprávy z naší obce a její činnosti

Podněty pro činnost zastupitelstva
V průběhu roku se zastupitelům for-
mou "ústního podání" dostalo několika 
podnětů k řešení různých problémů. 
I těmito neoficiálními stížnostmi se 
samozřejmě budeme na radnici zabý-
vat. Byli bychom ale rádi, kdyby náv-
rhy, nápady či dotazy z řad obyvatel 
Polanky byly vznášeny i oficiální cestou 
- písemně , popř. ústně na jednání za-
stupitelstva obce. Nebojte se, prosím, 
zformulovat vaše představy a přijít s ni-
mi na radnici.  Je vždy dobré o nich 
vědět a jednat, aby se mohly v případě 
možnosti i realizovat.

Obecní rozhlas už pouze bezdrátově
Po jedné z letních bouřek "odešel" 
zesilovač drátového obecního rozh-
lasu a jeho oprava či pořízení nového 
se pohybovala až kolem 70 tisíc. Další 
finance by stála oprava kabelového 
vedení v místech, kde drátový rozhlas 
postupně přestával fungovat ("Kozí ul-
ice", "Závodí").  Tyto investice  se vedení 
obce jevily jako neefektivní a proto jsme 
přistoupili ke konečnému odpojení drá-
tového rozhlasu a nákupu nových bez-
drátových "vysílacích bodů". Protože 
jsme však omezeni financemi, nepodařilo 
se letos pokrýt všechna místa, kde dříve 
fungoval drátový rozhlas. Doplnění  
dalších míst bude probíhat postupně dle 
možností rozpočtu. Rádi bychom zde 
také zdůraznili, že bohužel není technicky 
možné vyřešit nedostatky ve slyšitelnosti, 
které způsobuje neustálý hluk vznikající 
provozem automobilové i vlakové dopra-
vy. Nelze ani zvyšovat hlasitost vysílání, 
abychom neobtěžovali obyvatele bydlící 
v blízkosti vysílacích bodů. Věříme, že 
se nám podaří vše uvést co nejdříve do 
vyhovujícího stavu. Děkujeme všem za 
pochopení a trpělivost.

Vzpomínky na oslavy
Pro všechny Vás, kteří byste si chtěli 
zavzpomínat na letošní oslavy 650. 
výročí naší obce máme příjemnou 
zprávu. K dispozici je první "osla-
vové"  dévédéčko a sice videozáznam 
společného koncertu Sboru Polanka, 
MPS Lumír a komorního orches-
tru Musica minore v kostele Sv. Jana 
Křtitele, který proběhl v rámci sobot-
ního dne oslav. Kdo byste jej chtěli mít 
ve svém archivu, můžete si  DVD objed-
nat na obecním úřadě za 100,- Kč. Další 
záznamy se stále zpracovávají v "Home 

video" dílně Josefa Srby. Jakmile budou 
hotovy, dáme to všem zájemcům na 
vědomí.

Prodložení vodovodu do stavebního 
obvodu Vápenky schváleno

Po komunálních volbách v listopadu 
loňského roku proběhlo v červnu 
2011 Valné shromáždění akcionářů 
společnosti VaK Vsetín a.s., na kterém 
bylo, mimo jiné, zvoleno také její nové 
Představenstvo. V kompetenci toho  
nejvyššího orgánu je rovněž schvalování 
investic, které bude VaK Vsetín a.s. re-
alizovat v nadcházejícím roce. Tomuto 
nově zvolenému Představenstvu VaK 
Vsetín a.s. byla starostou obce zaslána 
žádost o zařazení investice "Prodloužení 
veřejného vodovodu do stavebního ob-
vodu Vápenky" (za kostelem), která byla 
počátkem  listopadu řádně projednána 
a schválena! Provozovatel veřejného vo-
dovodu ve Valašské Polance - společnost 
VaK Vsetín a.s. -  tak  v příštím roce na 
své náklady provede tuto významnou 
investici v hodnotě 1,5 mil. Kč, díky 
které se budou smět občané v této části 
obce napojit na rozvody kvalitní pitné 
vody. Nově vybudovaný vodovod bude 
jistě přínosem i pro 6 nových staveb-
ních pozemků, které jsou zde v souladu 
s platným územním plánem obce zřízeny 
pro výstavbu  rodinných domků. Pro ně 
zde bude také v příštím roce naší obcí 
zahájena výstavba prodloužení veřejné 
účelové místní komunikace, která pro 4 
stavební pozemky zajistí příjezd na ně.

Utajené malování
Asi málokdo z Polanky věděl, že jeden 
z našich "sousedů" se velmi seriozně 
věnuje malování. A proto nás mohly 
překvapit plakáty zvoucí na prodejní 
výstavu pana Václava Popelky, která 
bude v měsíci prosinci probíhat v galerii 
Poschodí Knihkupectví Dalibora Maliny 
ve Vsetíně. Dovolujeme si vám tuto 
skutečnost připomenout a jménem auto-
ra vás pozvat ke zhlédnutí (a případnému 
nákupu) jeho děl.

Polančané v Telnici u Brna
Na pozvání farníků z Telnice u Brna (na 
jejím území vypukla slavná slavkovská  
bitva tří císařů), kde v současné době 
působí náš rodák P. Ladislav Kozubík, 
vyjela v polovině listopadu výprava 
Polančanů  do této moravské obce 
slavit "církevní silvestr".  Po příjezdu 

jsme se v tamním kostele sv. Jana 
Křtitele zúčastnili nedělní bohoslužby, 
při které  polanští muzikanti zahrá-
li fanfáry. Následovalo společné po-
sezení a pohoštění v sále místní "orlov- 
ny". V odpoledním programu vys-
toupily naše "mažoretky-tetky"  a  také 
Polanské tanečnice, průběžně vyhráva-
la  Malá Polančanka. Telničtí (a také 
farníci z blízkých  Sokolnic a Újezda) 
neskrývali překvapení, co všechno 
polančané dovedou. Starostové i os-
tatní občané z Telnice a z Polanky si 
vyměňovali zkušenosti, koštovala se 
slivovice i víno a v sále panovala vel-
mi přátelská a srdečná atmosféra. Na 
závěr jsme si zazpívali naši polansk-
ou hymnu, přidali společnou písničku 
s místními zpěváky a starosta připojil 
pozvání na dožínky, které budeme příští 
rok pořádat. Zatím neoficiálně se mluví 
i o naší další návštěvě Telnice a to na 
jejich ženáckých hodech příštího roku.

Přístavba hasičské zbrojnice 
a výstavba autobusového zálivu pro 

BUS zastávku před OÚ
V letošním roce se naší obci podařilo 
opět uspět v soutěži Vesnice roku 2011 
Zlínského kraje, kde se naše obec umísti-
la na pěkném druhém místě v rámci 
Zlínského kraje a získali jsme při té 
příležitosti tzv. Bílou stuhu za činnost 
mládeže v naší obci. Toto ocenění sebou 
nese příslib dotace Ministerstva pro míst-
ní rozvoj České republiky ve výši 600 
000,- Kč, která bude použita v příštím 
roce pro provedení přístavby požární 
zbrojnice budovy Obecního Úřadu, na 
kterou se v současné době připravuje 
projektová dokumentace a stavební 
povolení. Do této přistavěné požární 
zbrojnice bude umístěna automobilová 
požární stříkačka na podvozku Tatra 
815, kterou jsme od IZS Zlínského kraje 
získali bezúplatně a která v současné 
době provizorně parkuje v objektu 
obce v tzv.traktorce. Mimo přístavbu 
tohoto parkovacího stání zde budou 
vybudovány také nové skladové pros-
tory pro naši výjezdní jednotku požární  
ochrany, kterou zajišťují členové SDH 
Valašská Polanka, a také nové zpevněné 
plochy před požární zbrojnicí. Celkové 
rozpočtové náklady stavby budou známy 
až po dokončení prací na prováděcí pro-
jektové dokumentaci.

místostarosta
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Hasiči mají za sebou letos úspěšný rok

S blížícím se koncem roku 
připravujeme Výroční 
Valnou hromadu našeho 
sboru, na které hodnotíme 
průběh a akce sboru za rok  
uplynulý. Tato Výroční 

Valná hromada se bude konat v sobotu 7. 
ledna 2012. Sbor uspořádal v roce 2011 
celkem 5 kulturních akcí pro veřejnost 
a 3 akce pro členy sboru. Společně 
s luženskými hasiči jsme uctili památku 
Sv. Floriána Mší svatou a členové 
každoročně zavítají na Sv. Hostýn, kde 
se koná hasičská pouť. Dále se kon-
ala "Pohárová soutěž" mladých hasičů 
i dospělých a tato soutěž si získává stále 
větší oblibu. Na 6. ročníku změřilo své 
síly 41 družstev mužů, 16 družstev žen, 5 
družstev mužů nad 35 let a mládežnickou 
soutěž obsadilo 16 družstev starších žáků 
a 9 družstev mladších žáků. Pro mladé 
hasiče zajišťujeme letní soustředění 
v délce minimálně 3 dnů. V závěru 
prázdnin jsme se připojili k iniciativě 
Polánky u Malešova, která zorganizovala 
1. sraz hasičských Polanek. Na tomto 
srazu byly následující obce nebo místní 
části, které mají ve svém názvu Polanka. 
Polánka u Malešova,Valašská Polanka, 
Polanka nad Odrou, Moravský Krumlov 
- Polánka. Byla zde uspořádána soutěž 
a samozřejmostí byl i seznamovací večer 
a také návštěva blízké Kutné Hory, kde 
jsme prošli několik historických památek. 
V této tradici, po dohodě se všemi 
účastníky, budeme pokračovat a v roce 
2012 tuto akci uspořádáme v naší obci 
9. června 2012 společně s oslavami 105. 
výročí založení našeho sboru. V příštím 
roce se také připravuje na dny 1. a 2. 
června jízda historických vozidel, která 
pojede až z Polska přes Rožnov pod 
Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Ratiboř, 
Vsetín, Valašskou Polanku, Horní Lideč 
až do Zlína. Při zastávkách bude možnost 
si historická vozidla prohlédnout. Činnost 

sboru financujeme z vlastních aktivit 
a také z podpory naší obce, která nám 
přispívá formou veřejné finanční pod-
pory již 5 let částkou cca 130.000,- Kč 
ročně. Tyto prostředky jsou vázány sm-
louvou a je podrobena finanční kon-
trolou. Dalším finančním zdrojem jsou 
dotace ze Zlínského kraje, OSH, okr-
sku č. 7 a nelze zapomenout také na 
sponzory (Kovar Leskovec, fa. Vráblík, 
Martinka pneuservis, pan Raška, VaK 
Vsetín, Koveko, fa. Houser, Knězek 
s.r.o., CZ Top Trade, Open, p. Zrník Ant. 
kovovýroba, hospoda u Fusků a další). 
Sbor získané prostředky využívá nejen 
pro svou potřebu, ale také na podporu 
prevence, každoročně věnujeme několik 
tisíc pro pomoc lidem po živelných po-
hromách, údržbu a opravy ve zbrojnici 
atd. Zajišťuje také pro obec členy do 
výjezdové jednotky obce. Naše obec je 
zařazena v plošném pokrytí Zlínského 
kraje jednotkami do kategorie JPO III. 
a zasahuje tak i mimo naši obec. V roce 
2011 byla naší obci převedena z HZS 
ZLK starší cisterna CAS 32 Tatra 815 
a také na opravu naší staré cisterny CAS 
32 Tatra 148 byla poskytnuta dotace ze 
Zlínského kraje. Na uvedení Tatry 815 
do výjezdu bylo členy odpracováno 84 
hodin a také jsme zajistili vybavení této 
cisterny ve výši cca 40.000,- Kč. Věříme, 
že tato technika bude v naší obci sloužit 
ještě mnoho let. Na pořízení nové cis-
terny nejsou finance (cca 5.000.000,- až 
7.000.000,- Kč). V příštím roce obec 
připravuje přístavbu hasičské zbrojnice 
na tuto techniku. Sbor se na tomto podílel 
zaplacením vizualizace hasičské zbro-
jnice ve výši 50.000,-Kč. O tuto částku 
nám byla krácena veřejná finanční pod-
pora. Vůz zatím parkuje v přístřešku, 
který z obecního řeziva postavil pan 
Antonín Hyžák bez nároku na mzdu, za 
což mu děkujeme. Členové jednotky se 
pravidelně účastní všech školení a také 

se starají o přidělenou techniku. V roce 
2011 proběhly celodenní školení řidičů 
za účasti šesti členů, školení strojníků 
se účastnilo 5 členů, školení velitelů 2 
členové. Čtyřikrát ročně musí členové 
absolvovat výcvik s dýchací technik-
ou a také se musí podrobit lékařským 
prohlídkám. Strojníci mají rozděleny 
týdenní směny ve zbrojnici a jednotka 
se také připravuje společně s ostatní-
mi jednotkami v okrsku č.7. Prevenci 
zaměřujeme hlavně na mládež a relace 
v obecním rozhlase a tisku. Ve spolu-
práci s několika jednotkami pořádáme 
každoroční ukázky techniky. V tomto 
roce bylo jednotce vyhlášeno celkem 
8 požárních výjezdů. Věříme, že jsme 
připraveni účinně zasáhnout při jakékoli 
události a nadále budou hasiči naší obce 
nápomocni všem, kteří naši pomoc budou 
potřebovat. Děkujeme zastupitelstvu obce 
za vytváření podmínek pro činnost hasičů 
v naší obci. Vám všem spoluobčanům 
přejeme krásné prožití Vánočních svátků 
a do Nového roku 2012 rodinnou spo-
jenost, zdraví a štěstí. Za SDH Valašská 
Polanka Jaromír Polanský starosta SDH 
a Rostislav Zrník velitel SDH

Krátké zprávičky
Letos se opět můžeme 
těšit na Živý betlém

Přijďte za námi a pomozte nám jej 
společně vytvořit v pátek 23.12. 2011 
od 16,00 hodin na tanečním kole ve 

Valašské Polance. 

Maminky a děti ze stonožky 
přejí hezké Vánoce

Přejeme Vám všem příjemné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový rok.
Zároveň zveme všechny nové malé 

kamarády mezi nás a to každé úterý od 
9.30h do místního zdravot. střediska.

Turnaj ve stolním tenise se blíží
Již tradiční turnaj se uskuteční v pátek 
30. prosince v místním kulturn. domě. 
Start soutěže dětí do 15 let je v 10:00, 

muži a ženy pak začínají ve 14:00.

Vytápění rodinných domů 
peletami už i v Polance

Uvažujete o změně vytápění? 
První automatické kotle na pelety 
ve Val. Polance jsou již v provozu. 

Více informací o tomto ekologickém 
a pohodlném způsobu topení najdete na 

http://pelety.ramok.com 
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Poděkování seniorů (z dopisu paní Marty Zelíkové)
Tak jako malé děti a mladá generace se 
těší na vánoce a dárky pod stromečkem, 
podobně  my senioři se těšíme na listopad 
a besedu s důchodci…
Již několik let jsme svědky, že program 
má vzestupnou tendenci, je tvořen s láskou 
a především - z vlastních zdrojů. Vystupuje 
zde celá plejáda starších i mladších 
školáků, předškoláků a dokonce i batolata 
stěží odrostlá plenkám. A střední gener-
ace spolu s "tetkami" a "strýci" dokážou  
pobavit, potěšit a rozesmát veškeré pub-
likum. Prostě naši   umělci jsou pro nás 
hvězdami první velikosti, bezprostřední, 
nápadití, překonávající sebe sama. A my 
staří i když nejeden deptaní chorobami 
a neduhy, nemůžeme být nevrlými kritiky 
a unuděnými diváky, ale spontánním pot-
leskem a všeobecným veselím stáváme se 
spolutvůrci programu, hybnou silou, která 
dodává účinkujícím šťávu a energii…. 
Výsledky hodné pochvaly jsou dosa-

hovány také na úseku rozvoje obce, 
sportu, společenské, kulturní a duchovní 
oblasti. Toto nebývalé vzepětí veškerých 
aktivit pozitivně působí na proměnu 
občanů v hrdé patrioty obce, k probuzení 
sousedské srdečnosti a pocitu rodinné 
sounáležitosti…
Kdysi dávno prý někdo říkal, že Polanka 
je perlou na Valašsku. My letití občané 
víme, že to bylo nadnesené rčení, vzdálené 
skutečnosti. Uplynulo několik desetiletí 
a moc se toho změnilo. Proto právem si 
dnes můžeme říci, že Valašská Polanka má 
našlápnuto k dosažení mety být "Perlou na 
Valašsku" a plnou parou směřuje k těmto 
cílům. My senioři jsme již svůj díl práce 
odvedli a teď v roli pozorovatelů popřejme 
obecnímu zastupitelstvu, ať zodpovědně 
a moudře spravuje naše věci veřejné 
k prospěchu nás i generací příštích. Hodně 
elánu, inspirace, "dobrý vítr" a šťastnou 
cestu přejí vděční důchodci.

  Společenská
k r o n i k a   o b c e

NAROZENINY OSLAVILI
60 let

Eva Filgasová   čp. 89
Ivan Staník   čp. 65
Josef Hovořák     čp. 126
Jan Polášek     čp. 331
Josef Žůrek    čp. 107 
Marie Rapantová     čp. 308

65 let
Marie Srbová   čp. 16

70 let
Stanislav Jirout    čp. 309
Blanka Machačová      čp. 311
Marie Šeligová    čp. 277
Jiřina Bělašková    čp. 279
Alois Štefka   čp. 295 
Augustin Liška   čp. 360 

75 let
Milena Jestřebská    čp. 84

80 let
Růžena Šafaříková  čp. 21
Jaroslav Juřica                 čp. 301
Marie Juhaňáková  čp. 26
Marie Hyžáková    čp. 250
Marta Kolínková   čp. 46

85 let
Elena Hrbáčková     čp. 190
p. Jozef Berec      čp. 82

87 let
Taisia Šafaříková                   čp. 138

ZLATOU SVATBU OSLAVILI
Bohumil a Marie Šafaříkovi         čp. 37

NOVÍ OBČÁNCI
Adéla Sekulová    čp. 31
Adéla Beňová  čp. 1
Veronika Brlicová      čp. 347
Maxim Gergela     čp. 208 

ZEMŘELI
Jana Juřicová         čp. 348 

zemřela ve věku 48 let
Anna Pavlíková                     čp. 121

zemřela ve věku 80 let

1. ledna   Novoroční výstup na Vartovnu
7. ledna   Výroční schůze  SDH
21. ledna   Valašský bál - Kuk
5. února   Výroční schůze MO ČSV
12. února   Dětský karneval - KDU-ČSL
18. února   Masopustní zábava-končiny - SDH
17. března  Josefovská zábava - TJ Sokol
22. března  Koncert  ZUŠ  benef. pro nemocnici
7. dubna    Velikonoční zábava -SDH
26. dubna   Slavnostní koncert ZUŠ
28. dubna   Slet  (pálení) čarodějnic - KuK
13. května  Oslava - Den matek  - KuK
25. května  Polanský žabák - SpK
26. května   Country bál  - TJ Sokol
3. června    Kácení máje - KuK
9. června   Oslava 105. výročí SDH
10. června  Pohárová soutěž SDH
23.  června   Pouťová zábava - TJ Sokol

24. června  Pouťové odpoledne - TJ Sokol
30. června   Paradon cup - volejbal - SpK
9.-15.července   Tenisový turnaj - čtyřhra - SpK
13. července  Diskotéka na TK - TJ Sokol
23. - 29. července   Tenisový turnaj - dvouhra - SpK
19. srpna   Valašské dožínky - KuK
25. srpna   Táborák SDH, MTB kriter. (Parad.)
1. září   Diskotéka (TK), Kol. brusle (Kem.)
15. září   Taneční zábava -  TJ Sokol
15. října    Hod. zabíjačka - KuK, Hod zábava- 
   SDH, Duatlonek - SpK 
18. listopadu  Beseda s důchodci  - KuK
27. listopadu  Zvonečkový průvod - KuK
1. prosince  Mikulášská zábava -TJ Sokol
23. prosince  Živý Betlém - KuK
26. prosince  Štěpánská zábava - TJ Sokol
30. prosince  Pinpongový turnaj - SpK
Změny termínů vyhrazeny pořadateli. Podrobné info na plakátech.

Kalendář kulturně-sportovně-společenských akcí na rok 2012 
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Blíží se konec roku a je velice příjemné, 
když se můžeme při ohlédnutí za tím, co 
vše se nám povedlo, pochlubit i jedním 
mimořádným úspěchem. V naší MŠ 
pracujeme podle Školního vzdělávacího 
programu s názvem " Hrajeme si celý 
rok" a neustále jej obohacujeme o nové 
nápady, poznatky a akce s tím spojené. 
Děti se zapojují s velkou chutí do výtvar-
ných soutěží a v rámci svých možností 
pomáhají dobré věci. Reprezentují naši 
MŠ a zažívají pocit radosti z dobře vyko-
nané práce, která je oceněna na nejvyšší 
úrovni. Na sklonku školního roku jsme
 totiž prožili obrovský úspěch a rádi 
bychom se o něj podělili i s Vámi. Do 
2. ročníku celostátní výtvarné soutěže 
"O POHÁR VČELKY MÁJI" se v roce 
2011 přihlásilo ve třech kategoriích 328 
prací. Obrázky byly vystaveny a veřejnost 
spolu s odbornou porotou z nich v Praze 
v červnu 2011 vybrala vítěze. Mezi spou-
stou zajímavých výtvarných děl byly ve 
dvou kategoriích vybrány a oceněny ze 
tří zaslaných obrázků  našich dětí hned 
dva, které získaly stříbrnou a bronzovou 
plaketu. O takovém úspěchu se nám ani 
nesnilo. Chtěli jsme porovnat své výtvo-

ry s druhými. Vždyť nápadů z naší okol-
ní přírody máme víc, než dost. Po tako-
vém umístění ale byla radost obrovská! 
Tuto akci zaštítilo humanitární sdružení 
PROTEBE, které je u Ministerstva vnit-
ra České republiky registrováno již 16 
let jako občanské sdružení zaměřující 
svoji činnost na práci s dětmi a mládeží. 
Veškeré projekty této organizace pod-
porují integraci zdravotně či sociálně 
handicapované mládeže s ostatní pop-
ulací. Činnost sdružení PROTEBE je 
podřízena snaze o zapojení těchto dětí do 
širokého spektra sportovních, kulturních 
i vzdělávacích aktivit. Důraz je zároveň 
kladen na přirozenou integraci s jejich 
vrstevníky bez zdravotního postižení. Do 
takového projektu jsme se i my v rámci 
našich možností rádi zapojili. Snažíme 
se v dětech vzbuzovat kladné vztahy 
k přírodě, okolí, svému domovu a posléze 
rozvíjet empatie k ostatním, které jsou 
základem lidskosti. V tomto svátečním 
čase je pro nás ohlédnutí zpět velmi mo-
tivující a příjemné, i když letošní školní 
rok ještě zdaleka nekončí. 

Za děti a kolektiv učitelek 
Ludmila Dančáková

Ve škole straší?Školka uspěla v celorepublikové výtvarné soutěži
V prostorách školy ve Val. Polance se 
v pátek 4.listopadu 2011 uskutečnil 
dlouho připravovaný projekt pod náz-
vem "Ve škole straší". Poděkování za 
nápad, dlouhou přípravu i vlastní reali-
zaci patří žákům 9.tříd, především však 
organizačnímu výboru ve složení Barbora 
Filáková, Andrea Polanská, Kristýna 
Zigmundová a Amálie Ondráčková, 
které byly duší i mozkem celého pro-

jektu. Po několika přípravných schůzkách, 
na kterých se vytvářel celý program 
a později dolaďovaly ty poslední detaily, 
následovala schůzka s p. ředitelkou, která 
projekt podpořila, schválila a mohlo se 
vše nakoupit a připravit. Konečně nadešel 
dlouho očekávaný pátek, kdy bylo vše 
nachystané, vyzdobené, strašidla nalíčená 
a v očích všech se odráželo napětí, ko-
lik přijde dětí a jak budou spokojené. 
Vše ale dopadlo nad očekávání. Dětí 
přišlo mnoho, ti nejmenší v nádherných 
maskách se svými rodiči, a po skupinkách 
se svou průvodkyní vydali do prostor 
školy, kde na ně čekalo na mnoha místech 
"strašidelné" překvapení. Po prvním ulek-
nutí prováděly děti i nejrůznější úkoly, za 
které byly odměněny sladkou odměnou. 
Jakmile si prošly celou školu, vrátily se do 
jídelny, kde si pochutnaly na připravených 
dobrotách a při horkém čaji namalovaly 
všechny své dojmy na výkres. Celý pro-
jekt se velmi vydařil, těm nejmenším 
i dospělým se moc líbil a ještě jednou 
patří velké poděkování všem, kteří se na 
něm podíleli.                   Honza Nahodil

PAPUČOVÝ SILVESTR 
aneb bavme sa sami

Už je to tu zas a pro všecky:Keří máte rádi společnosť všeckých generací, keří 
nechcete poslední večér v roce proležať na gauči a čučať do bedny a keří rádi 
oslavíte 2. výročí Papučového Silvestru. Zeberte sebů aj děcka, možů byť aj 
namaškařené, šak nemosíja furt lapěť u počítača.
Kdy: 31.12.2011
Od kdy: tož jak minule, tak po páté večér kvůli tým maminám a děckám ať si 
také užijů, nebo kdo si chce nachystať stůl, nebo fixnuť dobrý flek .
Kde: Kulturák ve Valašské Polance
Vlezné: 20 Kč do čtyřlitrovky u vstupu,ať má obec z čeho žiť a podpořiť kulturu
Kdo to pořádá: tož vy sami, tým že přijdete a budete sa chtěť baviť
Co tam budeme dělať: zpívať...a když veznete harmošku, basu, buben, husle, 
tak to nebude měť chybu, tančiť…podle teho co nám bude vřískať z beden,     
cvičiť…tož to sa minule nestihlo a letos šak uvidíme, ale nebojte sa, enem tak 5 
minut, aby zme na Nový rok dopli gatě, sůtěžiť...dyž sa nám bude chtěť a když 
sa neco stihne vymysleť, předváďať sa…každý vstup je vítaný. Když někdo 
něco umí, nebo sa naučíl, tak ať neváhá a dá to.
Do kdy: asi tak do půlnoci, potom to mosíme ešče uchrániť!!!!
A zas platí:Ubrousek "prostři se" si každý vezne sebů z domu (prodavači majů 
takéj Silvestra …) Nic sa nebude dať kúpiť, vemte si šecko co vypijete a zíte 
sebů., jedině rolovaný wc papír bude kůpený (je lepší než ten skládan). Kdyby 
sa našel nekdo, kdo chce zkusiť moderovať, nebo DJ (tož to je ten, co vybírá 
a půščá vřéskání) tak dajte věděť. 
A próóóč papučový? No protože sa tam budem cítiť jak doma, néé?

Příjemné prožití vánočních 

svátků, hodně zdraví, štěstí 

a rodinné pohody v roce 

2012 přeje všem 

TJ Sokol 

Valašská Polanka



PAPÍR
PAPÍR

SVOZ ODPADU – I. pololetí 2010 
VALAŠSKÁ  POLANKA 

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

Interval svozu  1 x za 14 dní 
     SVOZOVÝ DEN -  Pozor zm na!! pond lí lichý týden,

po ínaje 2. lednem 2012

- PAPÍR - MODRÁ 

16. února + 17. kv tna

- SKLO – BÍLÁ A ZELENÁ

15. b ezna  +  21. ervna SKLO

- PLASTY - ŽLUTÁ
Pozor !!! zm na +NÁPOJOVÝ KARTON- 

ORANŽOVÁ
2.února +1. b ezna + 5.dubna + 3. kv tna + 7. ervna NÁPOJOVÝ 

KARTON

NEBEZPE NÝ  ODPAD  ODEBÍRÁME FORMOU MOBILNÍ SB RNY  2 x RO N  : 
5. kv tna          +         13. 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, papírové 
obaly,školní sešity, 
balicí papír, papírové 
obaly od potravin nebo 
jiných p edm t ,
po íta ový papír, 
papírové ubrousky, pytle, 
lepenky, katalogy, spisy 

Do zeleného 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 

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 

Do oranžového pytle 
na nápojový karton   
pat í:
nápojové papírové 
obaly od 
džus ,mléka,vína, 
limonád,sirup ,ov
ocných š áv,apod.
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Polanský Zpravodaj- občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - deseti stran, distribuce zdarma do 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, e-mail: petr.filgas@centrum.cz. Další číslo 
vyjde v březnu 2012.


