
	 V	 současné	 době	 bylo	 projektanty	 v	
terénu	dokončeno	zaměření	domovních	
kanalizačních	 přípojek,	 na	 základě	
kterého	 bude	 zpracováno	 376	 ks	 pro-
jektových	 dokumentací	 domovních	
kanalizačních	 přípojek	 včetně	 staveb-
ního	povolení	na	každou	z	nich.	Hotovou	
práci	 mají	 projektanti,	 dle	 smlou- 

vy	 o	 dílo	 odevzdat	 v	 pololetí	 příštího	
roku	 tak,	 abyste	 je	 byli	 připraveni	 vy-
budovat	 ihned	 po	 dokončení	 výstavby		
splaškové	kanalizace	v	obci	a	jejím	uve- 
dení		do	provozu.
		Projekční	firma	AQUA	PROCON	s.r.o.	

v	 těchto	 dnech	 dokončuje	 realizační	
projektovou	 dokumentaci,	 která	 bude	
rovněž	podkladem	pro	podání	žádosti	o	
stavební	povolení,	když	územní	rozhod-
nutí	 již	 bylo	 v	 předcházejících	 letech	
vydáno.
				Sdružení	obcí	MikroregionVsetínsko,	
které	zastupuje	šestnáct	obcí,	ve	kterých	
se	 bude	 splašková	 kanalizace	 stavět,	
požádalo	Státní	fond	životního	prostředí	
ČR	o	schválení	zadávací	dokumentace,	
která	 bude	 podkladem	 pro	 výběrové	
řízení	 na	 zhotovitele	 stavby.	 Po	 jejím	
schválení	 může	 být	 a	 bude	 vypsáno	
výběrové	 řízení	 na	 zhotovitele	 stavby.	
Skutečné	zahájení	stavby	kanalizace	se	
bude	odvíjet	od	toho,	jak	dlouho		bude		
probíhat		výběrové	řízení	na	zhotovitele	

stavby.	Předpokládáme,	že	o	zakázku	za	
1,5	mld.	Kč	bude	velký	 zájem	a	 že	 se	
budou	neúspěšní	uchazeči	o	tuto	zakáz-
ku	odvolávat	k	Úřadu	pro	hospodářskou	
soutěž.	V	takovém	případě	se	pak	musí	
s	podpisem	smlouvy	o	dílo	čekat	do	té	
doby,	 než	 výsledek	 výběrového	 řízení	
tento	 úřad	 schválí.	 A	 to	 může	 trvat	 i	
několik	měsíců.
	 	 	 Součástí	 tohoto	 výběrového	 řízení	
bude	 rovněž	 cenová	 nabídka	 v	 rámci	
tzv.opčního	 práva	 pro	 naši	 obec,	 na	
základě	kterého	vítězná	firma	na	zhotov-
ení	splaškové	kanalizace	nacení	rovněž	
práce	 související	 s	 dalšími	 stavbami,	
které	 se	 musí	 současně	 se	 splaškovou	
kanalizací	provést.
                    pokračování na straně 2
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Realizace projektu Čistá řeka Bečva II se pomalu blíží

	 	 	 	Na	sklonku	srpna	 jsme	slavili	 	650.	
let	od	první	písemné	zmínky	o	naší	obci.	
Organizace	 oslav	 se	 ujalo	 zastupitel-
stvo	 obce	 a	 členové	 	 komisí,	 zájmové	
složky	 v	 obci	 a	 další	 skupiny	 našich	
občanů	 činných	 ve	 společenském	 dění	
(přihlásili	 se	 dokonce	 i	 přespolní	 do-
brovolníci).	 Snad	 nebudeme	 lhát,	 když	
řekneme,	že	všechny	tři	dny	oslav	byly	
velmi	 úspěšné.	 Pro	 organizátory	 a	 také	
pro	účinkující	byla	potěšitelná	zejména	
skutečnost,	že	každá	z	připravených	akcí	
si	našla	svého	návštěvníka	a	zároveň	jich	
bylo	vždy	hodně.	Ať	už	to	byla	výstava	
rodokmenů	a	fotografií,	slavnostní	mše,		
průvod	 obcí,	 valašská	 svatba	 (viz	 fo-
tografie),	 koncert	 pěveckých	 sborů	 a	
nebo	 nedělní	 maraton	 vystoupení	 a	 at-
rakcí.	 Tam	 všude	 se	 sešlo	 plno	 lidí	 a	
bonus	navíc	(aspoň	tak	se	nám	to	jevilo),	
všude	vládla	přátelská	a	pohodová	atmos-
féra.	Abychom	na	někoho	nezapomněli,	
nebudeme	 jmenovat	 jednotlivě,	 ale	

ještě	 jednou	 chceme	 poděkovat	 všem,	
kteří	 se	 jakýmkoliv	 způsobem	 podíle-
li	 	 na	 organizaci,	 přípravě	 i	 samotném	
průběhu	 oslav.	 Věříme,	 že	 se	 společně	
zase	 při	 nějaké	 podobné	 radostné	
události	 potkáme.	 Videosestřih,	 který	

zpracovává	 Josef	 Srba	 bude	možno	 po	
jeho	 dokončení	 pořídit	 ve	 formě	 CD.	
Kompletní	 fotogalerii	 ze	 všech	 tří	 dnů	
si	 můžete	 prohlédnout	 na	 webových	
stránkách	http://vlasta.ramok.com					
   Za pořadatele místostarosta

Oslavy provázela výborná atmosféra a krásné počasí

Zpravodaj
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Krátké zprávičky z naší obce

Realizace projektu Čistá řeka Bečva II se pomalu blíží
Pokračování ze strany 1
			Jde	o	stavby	dešťových	kanalizací	pro	
stavební	 obvody	 Suláčov	 a	 Podevsí	 II	
etapa,	prodloužení	veřejného	vodovodu	
do	stavebního	obvodu	"Vápenka"	za	ko-
stelem	a	výstavba	autobusové	zastávky	
ve	 směru	 Lužná	 -	 Vsetín	 u	 obecního	
úřadu.	Jakmile	budeme	znát	ceny	těchto	
staveb,	které	 jsou	projekčně	připravené	
a	 je	 na	 ně	 vydáno	 i	 stavební	 povolení,	
pak	 bude	 muset	 naše	 obec	 zaplacení	
těchto	 prací	 pořídit	 z	 úvěru,	 který	 si	
bude	 muset	 naše	 obec	 zajistit	 nebude-
li	 schválen	 zákon	 o	 spravedlivějším	
rozpočtovém	určení	daní	(viz.článek	na	
jiném	 místě	 tohoto	 Zpravodaje),	 který	
emotivně	 rozhýbal	 politickou	 diskusi	 v	

současné	 vládní	 koalici.	 Jakmile	 bude	
znám	vítězný	uchazeč	o	zakázku	a	celko- 
vá	 cena	 stavby,	 bude	 Mikroregionem	
Vsetínsko	 vypsáno	 výběrové	 řízení	 na	
banku,	 která	 bude	 pro	 něj	 poskyto-
vatelem	úvěru	na	profinancování	stavby.	
Po	 tomto	 procesu	 se	 pak	 upřesní	 celk-
ové	 náklady	 stavby	 kanalizace	 a	 také	
náš	 celkový	 podíl	 na	 spolufinancování	
stavby.
			Souběžně	s	těmito	pracemi	probíhá	stále	
sdružením	 obcí	Mikroregion	Vsetínsko	
výkup	 akcií	 společnosti	 Vodovody	 a	
kanalizace	 Vsetín	 a.s.,	 které	 jsou	 v	
soukromém	vlastnictví	z	90.let	minulého	
století	vzniklého	z	privatizačního	projek-
tu	 v	 rámci	 kupónové	 privatizace.	 Stále	

totiž	 platí	 podmínka	Evropské	 unie,	 že	
dotaci	může	dostat	pouze	subjekt,	který	
zajistí,	 že	 provozovatelem	 kanalizace	
bude	 společnost	 ze	 100%	 vlastněná	
komunální	 sférou,	 to	 je	 městy	 a	 ob-
cemi.	V	současné	době	již	obce	a	města	
vlastní	 cca	 99,31%	 akcií	 VaK	 Vsetín	
a.s..Zbývajících	asi	5680	ks	akcií,	 to	 je	
0,7095%	 vlastní	 individuální	 minoritní	
akcionáři	 ve	 formě	 listinných	 akcií	 na	
majitele,	 kterých	 se	musí	 do	 budoucna	
stát	 majiteli	 města	 a	 obce.	 K	 dosažení	
vlastnického	 modelu	 provozování	 VHI	
prostřednictvím	 100%	 vlastnictví	 VaK	
Vsetín	 a.s.	 veřejným	 sektorem	 vede	
cesta	 přes	 proces	 vytěsnění,	 který	 se	 v	
současnosti	připravuje.												starosta

 Sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

V	 sobotu	 8.	 října	 2011	 proběhne	 na	
parkovišti	 před	 kulturním	 domem	 pra- 
videlný	 sběr	 velkoobjemového	 a	 ne- 
bezpečného	odpadu.	Začátek	svozu	bude	
upřesněn	v	hlášení	OR.		Prosíme	všechny	
vás,	kteří	chcete	odpad	odevzdat,	abyste	
respektovali	 pořadí	 při	 příjezdu	 a	 také	
směr	 příjezdu	 (ve	 směru	 od	 Dolanska	
-	 fronta	 se	 pak	 zatáčí	 za	 KD).	 Stejně	
tak	 vás	 žádáme,	 abyste	 odpad	 sklá-
dali	 až	při	příjezdu	 svozové	 techniky	a	
dbali	 pokynů	 pracovníků	 firmy	 JOGA,	
či	OÚ.	

Hodová zabíjačka a jarmark
V	sobotu	15.	října	2011	bude	na	tanečním	
kole	 již	 tradiční	 hodová	 zabíjačka	 a	
malý	 obecní	 jarmark.	 Kulturní	 komise	
obce	vás	srdečně	zve	k	účasti	-	posezení,	
malému	 nákupu	 a	 konzumaci	masných	
specialit	 na	místě.	Zejména	pak	 zveme	
všechny	 ty,	 kteří	 byste	 chtěli	 prodá-
vat	 své	 domácí	 výrobky	 (jakékoliv,	 z	
čehokoliv),	 popř.	 se	 chtěli	 zbavit	 pro	
vás	 nepotřebné,	 ale	 ještě	 použitelné	 a	
užitečné	věci.	

Možnost studia na Evropském 
polytechnickém institutu 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	
a	 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,	 ve	Zlínském	
nebo	Jihomoravském	kraji.	Bližší	infor-
mace	 na	 www.edukomplex.cz	 nebo	 na	
tel.	606	301	224.

Výsledky soutěže amatérských 
fotografů

V		rámci		oslav		650.	výročí		první	zmínky	
o	naší	obci	proběhla	výstava	prací	 am-
atérských	fotografů	z	Valašské	Polanky.	
Zde	je	hodnocení,	kterého	se	ujali	zlín-
ský	 profesionální	 fotograf	 P.	 Kosek,	
ředitelka	ZŠ	N.	Hajdová,	starosta	obce	J.	

Daněk	a	fotograf	amatér	P.	L.	Kozubík.	
Výsledky	 vyhlašujeme	 se	 značným	
zpožděním,	 tímto	 se	 všem	 soutěžícím	
omlouváme,	ceny	výhercům	budou	pře- 

dány	 na	 obecní	 hodové	 zabíjačce.	 V	
kategorii	 Krajina	 a	 stavby	 získala	 nej- 
více	bodů	Eva	Kolínková,	v	kategorii	V	
obci	se	pořád	něco	děje	zvítězil	Dalibor	
Dušek	a	v	kategorii	Tváře	a	postavy	nej- 
lépe	zabodoval	Vojtěch	Daněk.

Sběr šatstva pro Diakonii 
Broumov

V	 pátek	 4.	 listopadu	 a	 v	 sobotu	 5.	 lis-
topadu	 2011	 budou	 členové	 sociální	
komise	v	obci	pořádat	tradiční	podzimní	
sběr	šatstva	Diakonie	Broumov	pro	hu-
manitární	 potřeby.	 Místo	 a	 přesný	 čas	
sběru	budou	oznámeny	co	nejdříve.
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Co nového se děje na Hornolidečsku?
Představenstvo	 Sdružení	 obcí	 Hornoli-
dečska	 se	 v	 současné	 době	 věnuje	
několika	 důležitým	 oblastem,	 jejichž	
úspěšné	dotažení	do	plánovaného	konce	
bude	 mít	 vliv	 na	 život	 občanů	 našeho	
regionu.

Cyklostezka
V	srpnu	bylo	ukončeno	výběrové	 řízení	
na	 zhotovitele	 projektové	 dokumentace	
pro	 územní	 rozhodnutí,	 včetně	 zajištění	
územního	 rozhodnutí,	 na	 cyklostezku	
propojující	 nejen	 obce	 Hornolidečska,	
ale	hlavně	napojení	našich	obcí	v	katastru	
obce	Ústí	u	Vsetína	na	cyklostezku	Bečva.	
Do	výběrového	 řízení	podaly	 svou	cen-
ovou	nabídku	3	projekční	firmy:

1/ Obce Servis s.r.o., Vsetín  
cena bez DPH: 1 780.000,- Kč
2/INTOS PLUS s.r.o. Uh. Hradiště 
cena bez DPH: 486.590,- Kč
3/ NELL PROJECT Zlín a.s.  
cena bez DPH: 1 248.000,- Kč

Vítězem	této	soutěže	a	smlouvu	o	dílo	se	
Sdružením	 obcí	 Hornolidečska	 získala	
firma	 INTOS	 Plus	 s.r.o.	 z	 Uherského	
Hradiště,	 která	 již	 práce	 na	 této	 za-
kázce	 zahájila.	 Po	 dokončení	 výstavby	
splaškové	 kanalizace	 mají	 v	 úmyslu	
členské	 obce	 Hornolidečska	 vybudo-
vat	 tuto	 cyklostezku,	 která	 význam-
ným	 způsobem	 přispěje	 k	 bezpečnosti	
silničního	provozu	pro	cyklisty	i	chodce,	
kteří	se	musí	pohybovat		po	velmi	expono-
vané	státní	silnici	I/57.	V	současné	době	
se	 k	 hornolidečské	 iniciativě	 přidávají	 i	
obce,	které	nejsou	členy	Hornolidečska.	
S	prosbou	o	spolupráci	v	této	věci	se	na	
nás	 obrátila	 města	 Valašské	 Klobouky,	
Brumov-Bylnice,	 ale	 také	 Vizovice.	
Všichni	 by	 se	 prostřednictvím	 naší	 bu-
doucí	 cyklostezky	 rádi	 napojili	 na	 již	
zprovozněnou	cyklostezku	Bečva	v	Ústí.	
V	 současné	 době	 proto	 všichni	 pracují	
na	 vytvoření	 studie	 koordinující	 trasy	 a	
propojení	 cyklostezek	 a	 zvažujeme,	 že	
požádáme	 EU	 o	 dotaci	 na	 zpracování	
projektové	 dokumentace	 z	 evropských	
strukturálních	fondů.	Vzhledem	k	tomu,	
že	 celý	 projekt	 získává	 nadregionální	
rozměry,	 oslovili	 nás	 rovněž	 slovenští	
partneři,	 kterými	 jsou	 například	 obce	
sdružené	 do	 tzv.	 Půchovské	 doliny	 a	
Horné	 Srnie.	 Celý	 projekt	 budoucí	 re-
alizace	 cyklostezek	 již	 byl	 také	 poj-
menován.	Projekt	výstavby	cyklostezek,	

jehož	realizace	se	plánuje		na	léta	2014	-	
2015,		které		povedou		přes		členské	obce	
regionu	 Hornolidečska	 z	 katastru	 obce	
Ústí	u	Vsetína	se	jmenuje	:	"Cyklostezka	
Bečva	-	Vlára	-	Váh".	Protože	 jsme	pro	
tuto	 myšlenku	 získali	 i	 slovenské	 part-
nery,	 bude	možné	 v	 budoucnu	 žádat	 na	
realizaci	tohoto	projektu	rovněž	z	grantů	
EU	z	tzv.přeshraniční	spolupráce	a	nebo	
i	z	ROP	ČR.

Dům sociálních služeb 
Hornolidečska

Starostové	členských	obcí	Hornolidečska	
se	 v	 současné	 době	 zabývají	 také	
přípravou	projektu	výstavby	"Domu	so-
ciálních	 služeb	 Hornolidečska",	 který	
by	mohl	 být	 v	 našem	 regionu	 vystavěn	
v	 tzv.příštím	 plánovacím	 období	 pro	
přidělování	 grantů	 z	 EU	 v	 letech	 2014	
až	2020.	Starostové	členských	obcí	SOH	
a	 další	 jejich	 zástupci	 navštívili	 obdo-
bný	 objekt,	 který	 byl	 v	 nedávné	 době	
zprovozněn	ve	Vsetíně	na	Horním	městě,	
v	ulicí	Strmá,	kterou	provozuje	

Diakonie	Vsetín.	Bylo	konstatováno,	 že	
tento	 objekt	 bude	 pro	 náš	 připravovaný	
záměr	 	 vzorovým	 příkladem	 toho,	 co	
se	 chystáme	 vybudovat.	 O	 tom,	 kde	
bude	 tento	 objekt	 stát	 se	 v	 současné	
době	vede	diskuse,	která	bude	ukončena	
výběrem	z	několika	návrhů	jednotlivých	
členských	 obcí	 Hornolidečska.	 Za	 naši	
obec	jdeme	do	této	"soutěže"	s	návrhem,	
že	Dům	sociálních	služeb	Hornolidečska	
by	mohl	vzniknout	přestavěním	objektu,	
který	dnes	slouží	naší	obci	jako	Mateřská	
škola.	Celý	projekt	je	založen	na	tom,	že	
v	současné	době	jsou	nevyužité	prostory	
v	 základní	 škole,	 které	 vznikly	 tím,	 že	
původně	 zkolaudované	 třídy	 pro	 450	
žáků	 dnes	 slouží	 necelým	 290	 dětem.	
Proto	 bychom	 malý	 učebnový	 pavilon	
pro	1	-	5	ročník	oddělili	od	provozu	zák-
ladní	školy	a	po	jeho	stavebních	úpravách	
bychom	 zde	 umístili	 naši	 mateřskou	
školu.	Ve	zbývajících	objektech	základní	
školy	 bychom	 docílili	 stavebními	 úpra-
vami	 toho,	 že	 se	 1	 až	 5	 třída	 umístí	 do	

zbývajících	 učebnových	 pavilonů	 	 tak,	
že	 výuka	 dětí	 by	 byla	 v	 následujícím	
období	provozně	méně	nákladná,	což	by	
pozitivně	 ovlivnilo	 výdaje	 spádových	
obcí	 ZŠ	 Val.Polanka,	 které	 se	 na	 krytí	
provozních	 nákladů	 školy	 spolu	 s	 naší	
obcí	 podílí.	 Objekt	 mateřské	 školy	 by	
pak	byl	stavebně	upraven	a	přistavěn	tak	
aby	zde	vznikl	nejen	penzion	pro	seniory	
s	 kapacitou	 20	 lůžek,	 ale	 také	 zázemí	
pro	denní	stacionář,	odlehčovací	službu,	
terénní	 sociální	 a	 zdravotní	 službu	 a	
podobně.	Jsme	všichni	zvědaví,	jaké	další	
návrhy	podají	další	členské	obce	SOH	a	
který	z	nich	pak	bude		Představenstvem	
SOH	vybrán	pro	realizaci.

Výběrové řízení na svoz 
odpadů

V	současné	době	probíhá	výběrové	řízení	
na	 poskytovatele	 služeb:	 "Svoz	 a	 likvi-
dace	odpadů	na	území	obcí	Hornolideč-
ska	pro	období	2012	-	2015."	Své	cenové	
nabídky	podalo	8	firem,	kterými	jsou	:

1/ JOGA Luhačovice s.r.o. 
2/ JOGA Recykling s.r.o. 
3/ AVE CZ Praha a.s. 
4/ SITA CZ a.s.
5/ Sdružení firem RUMPOLD a.s. a 
Valašskokloboucká a.s.
6/ MARIUS PEDERSEN a.s. 
7/ A.S.A. Ostrava a.s. 
8/ TS Vsetín a.s.

Dne	 20.9.2011	 proběhlo	 první	 zasedání	
hodnotící	 komise,	 kterou	 tvoří	 staros-
tové	 členských	 obcí	 Hornolidečska.	
Organizaci	 a	 průběh	 výběrové	 řízení		
objednalo	 SOH	 u	 zlínské	 firmy	 MCI	
Servis	s.r.o.,	jejíž	zástupce	a	majitelka		v	
jedné	osobě	paní	Mgr.	Černá	předložila	
starostům	 obcí	 zprávu	 o	 provedené	 re-
vizi	dodaných	cenových	nabídek,	včetně	
povinných	příloh.	Na	základě	závěrů	této	
revize	byly	vyzvány	firmy,	u	nichž	byly	
zjištěny	nesrovnalosti	či	chybějící	dokla-
dy,	aby	je	dodatečně	doložily	s	tím,	že		po	
doručení	 požadovaných	 dokladů	 dojde	
na	 dalším	 zasedání	 hodnotící	 komise	 k	
výběru	 firmy,	 která	 se	 nám	 bude	 příští	
čtyři	 roky	 o	 odpady	 starat.	 Vítězným	
uchazečem	bude	ta	firma,	která	bude	mít	
nejnižší	 cenovou	 nabídku	 a	 která	 také	
beze	 zbytku	 splní	 veškeré	 profesní	 a	
kvalifikační	 předpoklady,	 které	SOH	ve	
výběrovém	řízení	požadovalo.  

 starosta
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Schválení rozpočtového určení daní by obcím pomohlo
V	 těchto	 dnech	 projednává	 Vláda	 ČR	
novelu	zákona	o	rozpočtovém	určení	daní	
(RUD).	 Bude-li	 tato	 legislativní	 norma	
schválena	Vládou	ČR	 i	PS	PČR,	mohlo	
by	do	pokladny	naší	obce	přijít	navíc	až	 
2	mil.	Kč	a	to	ne	na	úkor	státního	rozpočtu,	
ale	 z	 peněz,	 které	 dnes	 mají	 k	 dispo-
zici	města	Praha,	Brno,	Ostrava	a	Plzeň.	
Podle	dnes	platného	zákona	o	RUD	mají	
tato	města	v	přepočtu	na	hlavu	obyvatele	
4,5	x	více	z	rozdělených	daní	než	ostatní	
obce.	 I	 po	 schválení	 spravedlivějšího	
RUD	 zůstane	 těmto	 4	 městům	 trojná-
sobek	 oproti	 všem	 ostatním	 obcím	 a	
městům	 v	 republice.	 Pro	 přijetí	 tohoto	
nového	 zákona,	 jehož	 návrh	 zpracovalo	
Ministerstvo	 financí	ČR	v	 čele	 s	minis-
trem	financí	panem	Kalouskem,	je	nutné	
tuto	myšlenku	podpořit	všemi	možnými	
prostředky.	 Za	 některé	 z	 nich	 považují	
obce	 sdružené	 do	 organizace	 Sdružení	
místních	 samospráv	 ČR,	 mezi	 které	 se	
řadí	 i	 naše	 obec,	 např.	 podpis	 petice	 za	
nové	RUD	starosty	obcí	Zlínského	kraje	
před	 radnicí	 města	 Zlína	 dne	 9.9.2011	
a	 nebo	 zaslání	 dopisu	 předsedovi	 vlády	
ČR	 panu	 RNDr.Petru	 Nečasovi	 s	 jehož	
textem	Vás	tímto	seznamuji:

Vážený pane premiére,	 obracím	 se	 na	
Vás	 jménem	 naší	 obce	 a	 pevně	 věřím,	
že	 jménem	 i	 všech	 jejích	 občanů.	 Říká	
se,	 že	 pokud	 někomu	 věnujete	 klíč	 od	
svého	 domova,	 platí,	 že	 jej	 považujete	
za	 blízkého	 člověka,	 za	 někoho,	 komu	
se	nebojíte	svěřit	svůj	majetek	i	bezpečí,	

neboť	jej	pokládáte	za	přítele.	A	pokud	o	
něčem	prohlásíme,	že	je	to	klíčové,	mys-
líme	tím,	že	je	to	skutečně	stěžejní.	
Přijměte	 proto	 klíč	 od	 naší	 obce	 jako	
pozvání	k	její	návštěvě,	ale	i	jako	projev	
důvěry,	 že	 Vaše	 vláda	 myslí	 skutečně	
vážně	 své	 závazky,	 jak	 je	 v	 oblasti	 fi-
nancování	 samospráv	přislíbila	ve	 svém	
Programovém	prohlášení,	v	němž	uvádí,	
že	 "cílem	 vlády	 je	 dlouhodobá	 stabilní	
dohoda,	 která	 formou	 zákona	 stanoví	
příjmy	 obcí	 tak,	 aby	 se	 snížil	 současný	
diskriminační	rozdíl	příjmů	na	obyvatele	
mezi	"nejchudšími"	a	"nejbohatšími"	ob-
cemi	 a	 aby	 to	 odpovídalo	 situaci	 ve	

vyspělých	 zemích	 Evropské	 unie."	 (str.	
5	 Programového	 prohlášení	 vlády).	
Tento	klíč	 je	 rovněž	prosbou	o	podporu	
změny	 financování	 samospráv,	 jak	 je	
Vaší	vládě	navrhuje	Ministerstvo	financí	
ČR.	Žádáme	Vás,	 abyste	 se	 vahou	Vaší	
osoby	 zasadil	 o	 brzké	 prosazení	 změny	
zákona	 o	 rozpočtovém	 určení	 daní	 k	
dosažení	 cílů	Vaší	 vlády,	 jak	 jsou	 shora	
citovány	 z	 jejího	 prohlášení.	 Naše	 obec	
tento	návrh	zákona	podporuje,	o	čemž	si	
Vás	dovoluji	 tímto	dopisem	informovat.	
Mohl	 bych	 zde	 vypočítávat,	 s	 jakými	
starostmi	 se	 potýkáme,	 jak	 plánujeme	
rozvíjet	naši	obec,	jaké	investice	pro	lepší	
život	občanů	chceme	uskutečnit	a	jak	je	
pro	nás	klíčové	tento	návrh	zákona	prosa-
dit.	Namísto	toho	si	jen	dovolím	uvést,	že	
jste	klíčovou	osobou	k	prosazení	 tohoto	
návrhu.	Mimo	vlastní	pozvání	k	návštěvě	
naší	 obce	 Vás	 proto	 zdvořile	 žádám	 o	
podporu	změn	ve	financování	samospráv	
v	souladu	s	prohlášením	Vaší	vlády.	Ano,	
považujte,	 prosím,	 tento	 dopis	 pro	 naši	
obec	 za	 skutečně	 klíčový.	 S	 přáním	 na	
viděnou	v	naší	obci	Vás	zdraví	a	symbo- 
lický	 klíč	 od	 obce	 zasílá	 jménem	všech	
jejích	občanů	starosta	obce.

Volné nebytové prostory
 k pronájmu

V	 domě	 služeb	 ve	 2	 NP	 se	 nachází	
od	 1.9.2011	 volné	 nebytové	 pros-
tory	k	pronájmu,	které		do	31.8.2011	
byly	užívány	paní	Jarmilou	Brhlovou	
z	 Lužné	 jako	 prodejna	 zásilkového	
obchodu	Quelle	a	textilu.	Jedná	se	o	
nebytové	prostory	o	celkové	výměře	
80	 m2,	 kde	 základní	 nájemné	 činí	
200	 Kč/m2/rok	 což	 činí	 16.000,-	
Kč	 za	 rok	 a	 tvoří	 je	 tyto	 místnosti:	
kancelář,	 2	 sklady,	 prodejna,	 WC,	
sprcha,	 šatna	 a	 společné	 chodby	 se	
schodištěm,	včetně	výtahu.	Mimo	to-
to	základní	nájemné	 je	nutné	počítat	
rovněž	s	úhradou	nákladů	spojených	
se	 spotřebou	 elektřiny	 (5.000,-	 Kč),		
vody	(3.000,-	Kč)	a	za	teplo	(24.000,-	
Kč).	Roční	náklady	za	tyto	služby	činí	
částku	celkem:	32.000,-	Kč	a	celkové	
náklady	 související	 s	 pronájmem	
těchto	 nebytových	 prostor	 	 jsou	 ve	
výši	 cca	 48	 tis.	 Kč/rok.	 Zájemci	 o	
pronájem	 těchto	 uvolněných	 prostor		
se	 o	 ně	mohou	 přihlásit	 na	OÚ	Val.
Polanka	a	nebo	přímo	u	starosty.

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
Miluše Šviráková čp. 69
Jan Sívek čp. 311
Miroslav Štefka čp. 197
Helena Filgasová čp. 194

65 let
Jan Kovář čp. 182
Josef Zikmund čp. 42
Josef Zajíček čp. 278
Milan Výchopeň čp. 218
Anna Smýkalová čp. 305
Ludmila Jančárová čp. 281
Ludmila Zajíčková čp. 278 

70 let
Jiřina Martincová čp. 264

75 let
Ladislav Hudeček čp. 400
Jan Mikeš čp. 10
Ludmila Krátká čp. 5

80 let
Marie Zrníková čp. 136

90 let
Marta Martinková čp. 194

NOVÍ OBČÁNCI
Tereza Skřivánková čp. 196
Lukáš Dančák čp. 212   

SŇATKY 
Jana Daňková čp. 237
Lukáš Trčka čp. 339
Zdeňka Karbusová čp. 322
Vlastimil Daněk čp. 374
Helena Psotová čp. 133
Petr Juhaňák čp. 26
Petr Daněk čp. 54 

ZEMŘELI
Marie Hrabicová čp. 5 
zemřela ve věku 65 let
Mária Zmarzláková čp. 341
zemřela ve věku 83 let
Stanislav Hyžák čp. 169
zemřel ve věku 67 let
Alois Kudlík čp. 270
zemřel ve věku 53 let
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Na	naší	základní	škole	jsme	na	začátku	
nového	 školního	 roku	 přivítali	 261	
žáků,	z	 toho	154	chlapců	a	107	děvčat.	
Zajímavostí	 je	 velká	 převaha	 chlapců.	
Nejvýraznější	v	první	třídě,	kde	z	počtu	
25	dětí	je	jen	6	děvčátek.	V	obsazení	ped-
agogického	 sboru	 nastaly	 malé	 změny.	
Paní	 učitelky	 Mgr.	 Petra	 Vaculíková	
a	 Mgr.	 Magdaléna	 Mrlinová	 odešly	

na	 jiná	 pracoviště	 a	 pan	 učitel	 PhDr.
Petr	Tichavský	do	penze.	Z	 rodičovské	
dovolené	 se	 vrátila	 Mgr.	 Magdaléna	
Kovářová	 a	Mgr.	Natália	Tellerová,	při	
mateřské	 dovolené	 pracuje	 na	 částečný	
úvazek	 Mgr.	 Jitka	 Sedláčková.	 Místo	
paní	 učitelky	 Seibertové	 nastoupi-
la	 Ing.	 Adéla	 Butkovičová.	 V	 tomto	
školním	roce	se	ve	všech	ročnících	bude	
vyučovat	 dle	 školního	 vzdělávacího	
programu	 "Škola	 pro	 život".	 Většina	
našich	 pedagogů	 se	 zapojí	 do	 projektu	

"EU	 peníze	 školám".	 Na	 základě	 je-
ho	 realizace	 pak	 budeme	 moci	 zlepšit	
technické	 zabezpečení	 výuky	 a	 kvalitu	
výukových	 programů.	 I	 letos	 jsme	 na-
bídli	našim	žákům	dostatečné	množství	
povinně	volitelných	předmětů,	nepovin-
ných	předmětů	a	kroužků.
Například:	 Německý	 jazyk,	 Anglická	
konverzace,	Sportovní	hry,	Přírodopisná	

a	 technická	 praktika,	 Pěstitelská	 vý-
chova,	Sborový	zpěv,	Cvičení	z	českého	
jazyka	 a	 matematiky,	 Náboženství,	
Ruský	 jazyk,	 Florbal,	 Filmová	 a	
mediální	 výchova,	 Šachový	 kroužek,	
Výtvarný	 ateliér,	 Keramika,	 Míčové	
hry,	Dramatický	kroužek	 a	Myslivecký	
kroužek.	 Plánu-jeme	 také	 různé	 olym-
piády,	soutěže,	zajímavé	exkurze,	výlety	
a	další	akce.	Přejeme	rodičům	a	žákům	
úspěšný	a	klidný	školní	rok	2011/2012.	

Mgr. Naděžda Hajdová

Začal nový školní rok 2011/2012

Dne	 8.9.2011	 proběhlo	 ustavující	 za- 
sedání	Školské	rady	při	ZŠ	Val.	Polanka,	
která	byla	pro	nadcházející	3-leté	volební	
období	ustavena	dle	§	167	z.č.561/2004	
Sb.,	o	předškolním,	základním,	středním,	
vyšším	 odborném	 a	 jiném	 vzdělávání	
(školský	zákon).	Dle	platného	volebního	
řádu	 Školské	 rady	 při	 ZŠ	 Val.Polanka	
byli	pro	volební	období	let	2011	až	2014	
do	 Školské	 rady	 ZŠ	 Val.Polanka	 dle	
§167,	od.3	zvoleni:
-	Za	zřizovatele:	pan	Jan	Kozubík,	bytem	
Val.Polanka	 čp.	 277	 a	 pan	 Stanislav	
Machač,	bytem	Val.	Polanka	čp.	369
-	 Za	 rodiče:	 pan	 Petr	 Kundera,	 bytem	
Lužná	čp.158	a	paní	Vařáková	Martina,	
bytem	Prlov	čp.146	
-	 Za	 pedagogický	 sbor:	 pan	 Jan	 Smi- 
lek,	 bytem	 Pozděchov	 čp.168	 a	 paní	

Drahomíra	 Hladká,	 bytem	 Vsetín,	
Benátky	čp.	1890.
Předsedou	Školské	rady	se	stal	pan	Petr	
Kundera,	 zapisovatelkou	 paní	 Hladká	
Drahomíra.
Dle	 §167	 odst.1	 školského	 zákona	 je	
školská	rada	orgánem	školy	umožňujícím	
zákonným	 zástupcům	nezletilých	 žáků,	
zletilým	 žákům	 a	 studentům,	 pedago- 
gickým	 pracovníkům	 školy,	 zřizovateli	
a	 dalším	 osobám	 podílet	 se	 na	 správě	
školy.	
Dle	§	168	odst.1	 školského	zákona	má	
školská	rada	tyto	úkoly:
-	 vyjadřuje	 se	 k	 návrhům	 školních	
vzdělávacích	programů	a	k	jejich	násled-
nému	uskutečňování,	
-	 schvaluje	 výroční	 zprávu	 o	 činnosti	
školy

-	 schvaluje	 školní	 řád,	 ve	 středních	 a	
vyšších	 odborných	 školách	 stipendijní	
řád,	a	navrhuje	jejich	změny	
-	 schvaluje	 pravidla	 pro	 hodnocení	
výsledků	vzdělávání	 žáků	v	 základních	
a	středních	školách	
-	 podílí	 se	 na	 zpracování	 koncepčních	
záměrů	rozvoje	školy
-	 projednává	 návrh	 rozpočtu	 právnické	
osoby	na	další	 rok,	 vyjadřuje	 se	 k	 roz-
boru	hospodaření	a	navrhuje	opatření	ke	
zlepšení	hospodaření
-	 projednává	 inspekční	 zprávy	 České	
školní	inspekce
-	 podává	 podněty	 a	 oznámení	 řediteli	
školy,	 zřizovateli,	 orgánům	 vykonáva-
jícím	státní	správu	ve	školství	a	dalším	
orgánům	státní	správy
          starosta

Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činností

Kurz		pro	výkon	obecných	zemědělských	
činností	bude		zahájen		14.	10.	2011		v	
8.00	 hodin	 a	 	 bude	 	 ukončen	 v	 dubnu	
2012.	Rozsah	hodin	je	300.	
Cena	kurzu	je	10	000	-	12	000	Kč		/po-
dle	počtu	přihlášených/.	Konzultace	se	
budou	konat	pravidelně	vždy	v	pátek	v	
8	hodin,	případně	po	dohodě	 jiný	den.	
Kurz	bude	ukončen	testem	a	obhajobou	
vypracovaného	projektu.	
Tímto	 kurzem	 účastník	 splňuje	 od-
bornou	 způsobilost	 pro	 podnikání	
v	 zemědělství	 pro	 zahájení	 činnosti	
mladých	 zemědělců.	 Směrnice	 Mini- 
sterstva	 zemědělství	 č.j.	 4945/2002-
1000	 	 ze	 dne	 31.	 1.	 2002	 o	 dalším	
odborném	 vzdělávání	 v	 resortu	 Mini- 
sterstva	 zemědělství.	 Povinnost	 splnit 
zemědělskou	 kvalifikaci	 nadále	 trvá	
u	 uchazečů	 o	 podporu	 z	 opatření	
Programu	 rozvoje	 venkova	 I.3.2.	
Zahájení	 činnosti	 mladých	 zemědělců.	
Tito	žadatelé	o	podporu	musí	prokázat	
minimální	 zemědělskou	 kvalifikaci	 a	
pokud	 nemají	 požadované	 zemědělské		
vzdělání,	je	pro		ně	adekvátní		náhradou		
rekvalifikační	kurz.
Případní	 zájemci	 se	 mohou	 přihlásit		
nejpozději	do	14.	10.	2011	 (předběžně	
do	30.	9.	2011).	

Kontakt pro zájemce:
Tel.č. - 571 654 390, 571 654 391

E-mail : info@szesro.cz 
www. szesro.cz

Školská rada si na začátku září volila nové členy
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Pobočka ZUŠky pilně trénuje na nová kulturní vystoupení
			Nový	školní	rok	naše	pobočka	začala	
ve	stejném	složení	pedagogického	sboru	
jako	 v	 loňském	 roce,	 což	 nám	 všem	
značně	 usnadnilo	 celkovou	 organizaci		
práce.	 Těší	 nás	 také,	 že	 i	 přes	 velké	
množství	žáků	nepřijatých	ke	studiu	na	
ZUŠ,	se	z	naší	pobočky	podařilo	umístit	
všechny	 zájemce	 o	 výuku.	 Opět	 nás	
čeká	velké	množství	akcí	a	opět	chceme	
zavést	nějaké	novinky.	
	 	 	 Pokusíme	 se	 připravit	 na	 všechny	
plánované	 akce	 co	 nejlépe	 co	 největší	
množství	 žáků	 tak,	 aby	 nám	 tleskalo	
početné	publikum	-	vždy	se	před	plným	
sálem	 vystupuje	 lépe.	 Opět	 zahrajeme	
našim	babičkám	a	dědečkům	na	setkání	
důchodců.	 Atmosféru	 Vánočního	 kon-
certu	 chceme	 znovu	 umocnit	 výstavou	
rodinných	betlémů,	 která	 se	 v	 loňském	
roce	líbila.	Doufáme,	že	na	náš	Benefiční	
koncert,	jehož	výtěžek	je	věnován	dětem	
ve	 vsetínské	 nemocnici,	 navštíví	 nejen	
rodiče	 našich	 žáků,	 ale	 i	 další	 občané.	
Jarní	koncert	bude	opět	slavnostním	pro	
všechny	absolventy	z	pobočky,	kteří	zde	
předvedou	 svá	 absolventská	 vstoupení.	
Opět	mezi	nás	pozveme	také	děti	z	MŠ	

a	 1.	 stupně	 ZŠ	 a	 na	 Náborovém	 kon-
certu	jim	zábavnou	formou	představíme	
naše	 hudební	 nástroje.	 Samozřejmě	
se	 připravíme	 také	 na	 oslavy	 svátku	
maminek	a	poděkujeme	jim	svou	hudeb-
ní	 kytičkou.	 Rádi	 se	 zapojíme	 i	 do	

dalších	 akcí	 pořádaných	 OÚ	 -	 Živý	
Betlém,	Vítání	občánků	aj.

	 	 	 	 V	 letošním	 školním	 roce	 nás	 čeká	
také	 soutěž	 ve	hře	 na	 dechové	dřevěné	
nástroje,	 které	 se	 zúčastní	 ti	 nejlepší	 z	
našich	 řad	 a	 pokusí	 se	 co	 nejlépe	 rep-
rezentovat	naši	pobočku.
	 	 	 	 Práce	 je	 před	 námi	 mnoho.	 Stále	
více	 oceňuji	 výbornou	 spolupráci	 se	
Základní	 školou,	 která	 nám	 vychází	
vstříc	při	organizaci	vyučování.	Je	totiž	
nelehké	 skloubit	 všechny	 aktivity	ZŠ	a	
ZUŠ	s	dojížděním	žáků.	Také	při	organ-
izaci	 našich	 vystoupení	 nám	 přichází	
vždy	vstříc	nezištná	pomoc	od	Obecního	
úřadu.	Naše	poděkování	patří	také		všem	
fotografům,	kteří	se	starají	o	obrazovou	
prezentaci	 našich	 akcí	 na	 webových	
stránkách.		
	 	 	 Samozřejmě	 bez	 podpory	 rodičů	 by	
naše	práce	nenesla	zdaleka	takové	ovoce,	
které	sklízíme.	Všem	nám	přeji	do	další	
práce	mnoho	sil	 a	všichni	 se	 těšíme	na	
setkávání	 s	 vámi	 na	 našich	 koncertech	
a	 vystoupeních.	 Největší	 odměnou	 pro	
každého	 (i	 malého)	 umělce	 je	 dobrá	
nálada	v	 sále	 a	potlesk	početného	pub-
lika.		
Za všechny ze ZUŠ Zdeňka Machačová
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Novou fotbalovou sezónu začaly týmy Polanky výborně 
Přípravka

Družstvo	 našich	 nejmenší	 letos	 prošlo	
generační	výměnou,	ale	i	přesto	podává	
velmi	 dobré	 výkony.	 Na	 trénincích	 se	
pravidelně	 schází	 kolem	 dvaceti	 dětí,	
což	 je	 v	 dnešní	 počítačové	 době	 téměř	
zázrak.	 V	 tabulce	 patří	 benjamínkům	
průběžné	čtvrté	místo,	na	kterém	se	bu-
dou	chtít	minimálně	udržet.

Mladší žáci
Mladší	žáci	hrají	 letos	svůj	premiérový	
ročník.	 Kvůli	 velkému	 počtu	 dětí	 ve	
starších	 žácích	 jsme	 se	 rozhodli	 tento	
tým	 založit	 a	 umožnit	 tak	 i	 menším	
dětem	 pravidelný	 zápasový	 rytmus.	
Polanka	 je	 sice	 v	 soutěži	 nováčkem,	
vede	 si	 však	 jako	 zkušený	 mazák.	
Tabulku	 své	 soutěže	 totiž	vede	a	 zatím	
nepoznala	hořkost	porážky.

Starší žáci
Po	 loňském	 vítězství	 celého	 okresního	
přeboru	a	odchodu	spousty	opor	zahajo-
vali	žáci	novou	sezónu	opatrně.	Příchod	
Tomáše	 Surého	 z	 Leskovce	 a	 Martina	

Blažka	 ze	 Zlína	 však	 mužstvo	 nakopl	
a	 stejně	 jako	 mladší	 žáci	 svou	 soutěž	
vedou	bez	ztráty	bodu.

Dorost
Dorost	Polanky	letos	rovněž	zažívá	vel-
mi	povedený	vstup	do	 sezóny.	Po	 šesti	
kolech	 jim	 patří	 první	 příčka	 o	 kterou	
se	 přetahují	 s	 největším	 rivalem	Horní	
Lidčí.	 Tým,	 který	 bude	 pohromadě	 i	
příští	 soutěžní	 ročník	 má	 velkou	 per-
spektivu.	 Někteří	 jeho	 hráči	 už	 nyní	
naskakují	 za	 družstvo	 mužů	 a	 sbírají	
cenné	 zkušenosti,	 které	 se	 jim	 budou	
určitě	hodit.

Muži
Áčko	začalo	sezónu	jen	s	kosmetickými	
změnami	 v	 sestavě.	 Jedinými	 nový-
mi	 tvářemi	 jsou	 Petr	 Mikulík	 a	 Patrik	
Horský	oba	ze	Vsetína.	Mužstvu	se	daří	
především	venku,	doma	se	zatím	trápí	a	
nepředvádí	hru	podle	svých	představ.	V	
tabulce	jim	patří	průběžné	sedmé	místo,	
které	 však	 budou	 chtít	 určitě	 do	 zimní	
přestávky	vylepšit.

Víkend 2.10. 2011
A:V.Polanka	-	Podlesí	(Ne	2.10	15.30)
D:V.Polanka	-	Ústí	(So	1.10	15.30)
SŽ:Liptál	-V.Polanka	(Ne	2.10	13.0)

ML:V.Polanka	-	Huslenky	(Po	3.10	16.00)
Př:V.Polanka	-	VKK		(So	1.10	10.00)

Víkend 9.10.2011
A:Lhota	-V.Polanka	(Ne	9.10.	15.00)

D:Huslenky	-V.Polanka	(So	8.10.	15.00)
SŽ:V.Polanka	-	Lačnov		(Ne	9.10.	10.00)
ML:Jarcová	-	V.Polanka	(So	8.10.	14.00)
Př:Hovězí	-V.Polanka	(So	8.10.		10.00)

Víkend 16.10.2011
A:V.Polanka	-Nedašov		(Ne	16.10.	14.30)
D:V.Polanka	-	Jarcová		(So15.10.	14.30)

SŽ:	Halenkov	-	V.Polanka	(Ne	16.10.	12.00)
ML:V.Polanka	-	Kateřinice	(Po	17.10	15.30)
Př:V.Polanka	-	Kateřinice		(So	15.10.	10.00)

Víkend 23.10. 2011
A:Hrachovec	-V.Polanka	(Ne	23.10.	14.00)
D:Ratiboř	-	V.Polanka	(Ne	23.10.	10.30)
SŽ:	V.Polanka	-	Ústí		(Čt		6.10.	16.00)

MŽ:V.Senice	-	V.Polanka	(Ne	23.10.	11.30)

Víkend 30.10. 2011
A:V.Polanka	-	Poličná		(Ne	30.10.	13.30)

Víkend 6.11. 2011
A:	V.Polanka	-	H.Lideč	(Ne	6.11.	16.30)

Předehrávka	1.jarn.	kola,	jen	za	přízniv.	počasí.

	 	 	 Během	 letních	 prázdnin	 sportovní	
komise	uspořádala	tři	turnaje.	Sobotního	
turnaje	 v	 plážovém	 volejbale	 Paradon	
Cup	se	zúčastnilo	devět	týmů.	Po	urput-
ných	bojích	ve	dvou	skupinách	postoupi-
ly	 čtyři	 nejlepší	 týmy	 do	 vyřazovacích	
bojů.	Za	vydatného	povzbuzování	všech	
zúčastněných	 družstev	 si	 první	 místo	
vybojoval	 tým	Nad	 100,	 druzí	 skončili	
Divočáci	a	třetí	Jazýčci.	
			Souběžně	s	turnajem	v	plážovém	vole-
jbale	probíhaly	 také	 rozhodující	zápasy	
tenisového	 turnaje	 ve	 čtyřhře	 Kovar	
Cup.	 Letošní	 vítězná	 dvojice	 Mišun	 -	
Brhel	je	z	Lužné,	v	nedělním		finále	po-
razila	dvojici	Laža	-	Cedidla,	třetí	příčku	
obsadila	dvojice	Daněk	-	Machač.
V	 pondělí	 18.7.	 2011	 byl	 rozehrán	
tenisový	 turnaj	Kovar	Cup	ve	dvouhře.	
Zúčastnilo	se	dvanáct	hráčů	a	4	hráčky.	
Závěrečné	 boje	 proběhly	 v	 neděli	 s	
těmito	výsledky:	
Muži:		 1.	místo	Stanislav	Machač	
	 2.	místo	Radek	Zgarba
	 3.	místo	Josef	Daněk	jr.	
Ženy:	 1.	místo	Jitka	Bučková	
	 2.	místo	Barbora	Cedidlová	
	 3.	místo	Zdeňka	Daňková
	 	 Třetí	 zářijový	 víkend	 bychom	 mohli	
nazvat	 Víkend	 plný	 koleček.	 Sobotní	

akce	Maxbike	polanský	závod	horských	
kol	 se	 zúčastnilo	 celkem	31	 závodníků	
v	 pěti	 kategoriích.	 Závodníci	 kategorie	
do	 1.	 třídy	 a	 2.	 -5.	 třídy	 závodili	 na	
travnatém	okruhu	v	Paradonu:	Kategorie	
do	1.	třídy:	1.	místo	Jiří	Daněk,	2.	místo	
Ondřej	Kašpar,	3.	místo	Tomáš	Včelica.	
Kategorie	 2	 -	 5.	 třída:	 1.místo	 Petra	
Kubenková,	 2.	místo	Matyáš	 Juřica,	 3.	
místo	 Kateřina	 Daňková.	 Cyklisté	 ve	
vyšších	 věkových	 kategoriích	 jeli	 na	
okruhu	 v	 lesním	 a	 travnatém	 	 terénu	 v	
místní	 části	 Podevsí:	 Kategorie	 6.	 -	 9.	
třída:	1.	místo	Adam	Zemánek,	2.	místo	
Ivan	Arsen,	3.	místo	Štěpán	Filgas.
Kategorie	ženy:
	 1.	místo	Zdeňka	Daňková	
	 2.	místo	Vlaďka	Adámková
Kategorie	muži:	
	 1.	místo	Petr	Holzner	
	 2.	místo	René	Slánský	
	 3.	místo	Tomáš	Frýdl	
Závodní	 okruh	 byl	 vyznačen	 již	 týden	
před	závodem	a	těší	nás,	že	na	něm	byl	
živý	tréninkový	provoz	ještě	po	závodě.	
	 	 	 Nedělní	 odpoledne	 na	 kolečkových	
bruslích	v	areálu	firmy	Kemmerich	bylo	
zamýšleno	jako	sportovní	odpoledne	pro	
celé	 rodiny.	 V	 provozu	 byla	 půjčovna	
kolečkových	 bruslí,	 chráničů	 a	 přileb	

pro	ty,	co	tuto	výbavu	ještě	nemají	a	rádi	
by	si	tento	druh	pohybu	vyzkoušeli.	Pro	
zkušenější	bruslaře	byla	připravena	 jíz-
da	zručnosti.	Akce	proběhla	bez	zranění	
a	 doufáme,	 že	 v	 příštím	 roce	 se	 najde	
více	 odvážlivců	 a	 budeme	 moci	 i	 toto	
odpoledne	pořádat	jako	soutěžní.

			Všechny	příznivce	cyklistiky	zveme	na	
Polanský	duatlon	aneb	"Poslední	letošní	
bahýnko",	 který	 proběhne	 15.	 října	 od	
10:00	 hodin	 na	 fotbalovém	 hřišti	 TJ	
Sokol.	 S	 letošní	 sportovní	 sezonou	 se	
rozloučíme	již	tradičním	pingpongovým	
turnajem.								

Za SK Stanislav Machač

Sportovní komise má za sebou náročné léto plné akcí
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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. Další číslo vyjde v prosinci 2011


