
Na hřbitově řádí vandal
Na našem hřbitově ve Valašské 
Polance bohužel již delší čas 
řádí neznámý pobuda (nebojím 
se říci „magor“). Tento exot 
po náhrobcích sype popel, věší 
textilie, přemisťuje výzdobu, 
zanechává prázdné sklenice 
a dokonce se vlamuje do 
skříňky úřední desky, čímž se 
pravděpodobně dopouští mimo 
jiné rušení úředního výkonu. 
Naše snaha zaznamenat stopy, 
které by tuto osobu odhalily, je 
prozatím neúspěšná. Věříme, že 
ve spolupráci s policisty se nám 
to v brzké době podaří a tomuto 
vandalismu uděláme definitivní 
konec.                         místostarosta
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V místním zdravotním středisku proběhne akce "Kulový blesk"
Možná jste již mnozí zaznamenali 
v našem zdravotním středisku 
aktivity, které bychom Vám chtěli 
tímto vysvětlit: Na žádost lékařů: Pana 
MDDr.Gavlase, místního zubního 
lékaře, který požádal vedení obce o 
možnost rozšíření nebytových ploch 
ve zdravotním středisku k pronájmu 
další zubní ordinace a na žádost paní 
MUDr. Novosadové, obvodní lékařky 
pro dospělé, která požádala o možnost 
přestěhovat se do podkrovní ordinace 
původně sloužící jako gynekologie, 
rozhodlo se zastupitelstvo obce jejich 
žádostem vyhovět. Jednou z možností, 
kde vzít tyto další nebytové prostory 
ve zdravotním středisku, bylo 
ukončení činnosti gynekologické 
ordinace fy.GYNEKO, která zde 
ordinuje  jednou za týden v délce cca 

3 hodiny.  Po vyjednávání s panem 
MUDr. Malíkem na toto téma a také 
s vedoucí místního stacionáře paní 
Mgr. Petrouškovou bylo dosaženo 

dohody, kterou jsme následně 
nazvali jako akce „kulový blesk“ ve 
zdravotním středisku.
                  Pokračování na straně 2

www.valasskapolanka.cz

Polanskou školu čekají stavební úpravy
V těchto dnech probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele stavby „Stavební 
úpravy ZŠ Val. Polanka“. K provedení 
výběrového řízení na zhotovitele 
stavby celého projektu ve všech jeho 
3 etapách nám přikazuje zákon o 
veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., 
který zakazuje tzv. “dělení zakázky“. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o 
finančně náročný projekt, bylo nutné 
jej rozdělit na 3 etapy s tím, že 
realizovat se budou podle toho,  jak 
se nám na ně podaří zajistit finanční 
prostředky. Plán stavebních úprav 
v naší ZŠ je tedy následující: 

První etapa 
Stavební úpravy mimoškolního 
pavilonu ZŠ Val.Polanka: RN 1,98 

mil.Kč, realizováno bude v roce 2014 
– náklady stavby budou hrazeny 
z úvěrového rámce pořízeného 
pro obec od České spořitelny 
v roce 2013 ve výši 15 mil. Kč. 
Stavebními úpravami učebnových 
pavilonů ZŠ Val. Polanka budou 
vytvořeny prostory pro přestěhování 
školní družiny a školního klubu 
z mimoškolního pavilonu (MŠP) do 
málo využitých prostor učebnových 
pavilonů ZŠ. Dále bude  provedena 
nová střešní krytina na budově MŠP, 
do které již nyní zatéká a také opravy 
příjezdové komunikace k zásobovací 
rampě školní kuchyně a opravy 
vstupního schodiště do MŠP. 
                        Pokračování na str. 5
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Pokračování ze strany 1
Výsledkem této akce bude od 1. 7. 2014 
následující stav:
1/ Klubovna včelařského kroužku 
umístěná v kulturním domě, v místnosti 
původně sloužící jako dětská ordinace, 
se přestěhovala do bývalé ordinace 
ženského lékaře opět v kulturním domě, 
která byla doposud volná.
2/ Klubovna č.2 v podkroví zdravotního 
střediska, kterou dnes užívají občanská 
sdružení obce a také tzv.Stonožka 
– maminky s dětmi, se přestěhovala do 
kulturního domu, do místnosti, která 
byla původně ordinací dětského lékaře 
s čekárnou, kterou doposud užívali 
mladí včelaři.
3/ Denní stacionář provozovaný 
v Klubovně č.1 v podkroví zdravotního 
střediska  o.p.s.Letokruhy, zastoupenou 
paní Mgr.Petrouškovou,  jsme 
přestěhovali do Klubovny číslo 2 
v našem zdravotním středisku.
4/ Gynekologickou ordinaci  
fy.GYNEKO, zastoupenou panem 

MUDr.Malíkem,  jsme přestěhovali  do  
Klubovny č.1 zdravotního střediska, 
kterou doposud užíval  Denní stacionář
5/ Paní doktorka Novosadová bude 
svou ordinaci obvodního lékaře pro 
dospělé provozovat v podkrovní 
ordinaci zdravotního střediska, kde 
byla původně umístěna ženská ordinace 
fy.GYNEKO s.r.o.
6/ Do dnešních prostor ordinace 
obvodního lékaře pro dospělé se 
po drobných stavebních úpravách 
nastěhuje druhá ordinace zubního lékaře 
(i s druhým zubařským křeslem), kterou 
bude provozovat pan doktor Gavlas 
prostřednictvím další zubní lékařky, 
která zde bude mít zubní ordinaci 
specializovanou na péči o chrup našich 
dětí. Tato druhá zubní ordinace by 
měla zahájit svou činnost nejpozději 
1.9.2014. Těmito všemi přesuny tak 
bude dosaženo efektivnějšího využití 
všech nebytových prostor, které má 
obec k dispozici a také se tím vyhoví  
žádostem  lékařů k jejich spokojenosti 

s užívanými prostorami obce ve 
zdravotním středisku.
7/ Součástí této akce „kulový blesk“ 
je také v letošním roce plánované 
přestěhování obecní knihovny z II.NP 
mimoškolního pavilonu základní školy 
do 1NP Domu služeb, do prostor, 
kde koncem března ukončilo svoji 
činnost Fitcentrum pana Machače. 
K přestěhování knihovny do domu 
služeb musí dojít  proto, že je nutné 
uvolnit II. NP mimoškolního pavilonu 
ZŠ pro přípravu realizace projektu 
přestěhování mateřské školy z budovy 
č. 81 do základní školy tak, abychom 
efektivněji využili vybudované prostory 
školy pro školství.
8/ V neposlední řadě patří do akce 
„kulový blesk“ také plánované 
přestěhování obecního archívu 
z podkroví OÚ do II NP KD, do prostor, 
které byly původně vyhrazeny správci 
obecních lesů a správci obecních budov. 
Zázemí pro tyto obecní pracovníky 
se nyní již nachází v prostorách  
Hospodářského objektu obce v bývalé 
tzv. traktorce. K tomuto stěhování 
musí dojít proto, že stávající archiv se 
dnes již jeví  jako malý (ohromným 
způsobem narůstá byrokracie a tím 
pádem dokumentů, které se musí 
archivovat) a také proto, že podkrovní 
prostory OÚ využívané pro archiv 
se nevytápí a v zimních měsících je 
zde prostředí pro tento účel  naprosto 
nevyhovující díky vzdušné vlhkosti a 
zimě. Po přestěhování archívu do KD 
zůstanou prostory stávajícího archívu 
na OÚ k dispozici pouze pro dočasné 
umístění aktivní dokumentace. starosta

Výzva k podání cenových nabídek na odkoupení  nemovitosti 
Zastupitelstvo obce Val.Polanka rozhodlo 
dne 6. 2. 2014, že z vlastnictví obce 
odprodáme nemovitosti  tomu zájemci, 
který za ně dá nejvyšší cenovou nabídku. 
Jedná se o nemovitosti v místní části obce 

zvané „Stará Obecnice“ , které se nachází 
v lokalitě situované mezi státní silnicí č. 
I/57 a potokem Senice.  Jde o rovinatý 
terén, kde je možný příjezd po zpevněné 
komunikaci, je zde možné se napojit 
na veřejný vodovod a zemní plyn. Po 
dokončení stavby splaškové kanalizace 
zde bude možné se napojit na veřejnou 
splaškovou kanalizaci ukončenou v 
ČOV. Obec Val.Polanka  nabízí k prodeji 
rodinný dům čp.177 na p.č.st.416, včetně 
příslušenství a pozemků p.č.st.416 o 
výměře 89 m2, p.č.1162/8 zahrada o 
výměře 242 m2 a p.č.1162/23 o výměře 

791 m2 přičemž minimální prodejní cena  
byla stanovena Zastupitelstvem obce 
Valašská Polanka na 670 tis. Kč vč.DPH. 
Zájemce o koupi  těchto nemovitostí  musí 
podat svou žádost do zasedání ZO, které 
o podané žádosti následně rozhodne. 
Žádosti zasílejte na adresu: Obecní úřad 
Valašská Polanka čp.270, 756 11 Valašská 
Polanka a to poštou nebo doručením 
osobně na podatelnu OÚ Val.Polanka. 
Žádost o koupi této nemovitosti musí 
obsahovat následující údaje:
- jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé 
bydliště 
- telefon či e-mail. adresu žadatele o koupi 
nemovitostí
- cen. nabídku za nemovitosti celkem 
Pro prodej jsou stanoveny tyto podmínky:
- nemovitosti budou prodány tomu 
žadateli, který nabídne nejvyšší cenovou 
nabídku
- kupní smlouvu na prodej nemovitostí 
podepíše starosta obce až následně po 
té, kdy bude finanční částka jako kupní 
cena  připsána na účet obce Val.Polanka 
převodním příkazem. ZO Val.Polanka si 
vyhrazuje právo neprodat tuto nemovitost 
nikomu.

V místním zdravotním středisku proběhne akce "Kulový blesk"

Výsledky voleb v obci do 
Evropského parlamentu 2014
STRANA                    HLASY         %
1. KDU - ČSL               79       43,64 
2. TOP 09 a STAN             23      12,70
3. ANO 2011               21     11,60
4. ČSSD               17      9,39
5. Úsvit T.Okamury  11      6,07
6. KSČM                9       4,97 
7. Strana svob. občanů    6       3,31
8. Strana zelených   4        2,20
    NE Bruselu                 4        2,20
10. Česká pirát. strana 3        1,65 
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Od zahájení stavby splaškové 
kanalizace v únoru tohoto roku je 
v naší obci ke konci května tohoto 
roku vybudováno již celkem 3.200,- 
m kanalizace, což je cca 1/3 z celkové 
plánované délky a provedeno je 
také cca 50 ks připojovacích šachet 
pro domovní kanalizační přípojky 
z celkových 377 ks. Je nutné si 
uvědomit, že se s výkopovými 
pracemi začalo až během února 
tohoto roku a že se jedná o hotovou 

kanalizaci, která je uložena v hlavní 
stoce trasy „C“ spojující Lužnou 
a Leskovec v hloubkách až 6 m. 
Spodní voda v těchto výkopech tvoří 
vodní sloupec až 4 m vysoký, který 
se musí odčerpávat, aby mohlo být 
potrubí do výkopu uloženo! Většina 
dalších kanalizačních stok se již bude 
kopat v menších hloubkách a proto 
se předpokládá budoucí zrychlení 
výstavby. 
Díky počasí se bohužel nepodařilo 
ihned všechny pozemky, které byly 
dotčeny stavbou, uvést do upraveného 
stavu tak jako je to sjednáno ve 
smlouvách o vstupu na pozemky 
s jejich majiteli. Prováděcí firmu se  
snažíme urgovat s dokončovacími 
pracemi na soukromých zahradách ke 
spokojenosti všech vlastníků pozemků. 
Zhotovitel stavby však v současné 
době klade důraz na pokládání potrubí 
v současných vhodných klimatických 
podmínkách a k úpravám pozemků 
se postupně vrací a to po provedení 

domovních kanalizačních přípojek. 
Vždy však bude zhotovitel žádat 
po dokončení stavby a opuštění 
pozemku po jeho majiteli písemný 
souhlas, že je s uvedením pozemku  
do původního stavu spokojený!  
Pokud spokojený nebude, musí se 
úprava pozemku uvést do takového 
stavu, aby svůj souhlas majitel 
pozemku svým podpisem vyjádřil. 
Bez takto shromážděných podpisů 
nemůže být vydáno kolaudační 

rozhodnutí a tak je jasné, že budeme 
mít všichni eminentní zájem na tom, 
aby byli všichni majitelé pozemků 
s dokončovacími pracemi spokojeni.
Od toho se odvíjí také organizace 
vstupu na pozemky, za účelem 
provedení stavby. Vždy se v prvé 
řadě na pozemcích objeví dřevěné 
kolíky vymezující trasu stavby, které 
vytyčuje oprávněný zeměměřič 
dle projektové dokumentace. Než 
nastoupí bagry k provádění stavby je 
zde určitý čas na to, aby se jednotliví 
majitelé pozemků s touto trasou 
seznámili. Pokud se jedná o zahájení 
prací v nové lokalitě - organizujeme 
podvečerní schůzky s občany 
(vhozením pozvánky do poštovní 
schránky) za účasti stavbyvedoucího 
a mistrů, kde odpovídáme na první 
dotazy a vysvětlujeme postup prací. 
Někdy se stává, že mají majitelé 
pozemků k vytyčené trase výhrady – 
v tom případě mi volejte na můj mobil 
tel.č.:  - 724 179 047 -  a já po dohodě 

s Vámi přijdu zjistit Vaše dotazy, 
požadavky či výhrady. Současně s tím 
je také možné sjednat se mnou dohodu 
o případné náhradě za pokácené 
stromy či úrodu na pozemku, která 
již nemůže být sklizena. Kanalizace 
v obci se současně kope na 5 - 7 
místech a tak není v mých možnostech 
navštívit každý den každé toto 
pracoviště a případně s každým 
z vlastníků nemovitostí řešit detaily. 
Dozor stavby provádí inženýři placení 
Mikroregionem Vsetínsko, provádění 
stavby pak samozřejmě stavbyvedoucí 
zhotovitele, který má následně 
v povinnostech rovněž řešit různé 
detaily a požadavky přímo s majiteli 
pozemků. Vedení obce pak zajišťuje 
koordinaci prací a informovanost 
veřejnosti, v neposlední řadě pak 
všechny stížnosti, které sebou stavba 
nese. Proto Vás prosím o pochopení 
a o to, abyste v případě, že budete 
cokoliv ke stavbě potřebovat vědět 
či zařídit, abyste mě volali na výše 
uvedený mobil a já se s Vámi 
domluvím na osobní návštěvě.
Po provedení položení hlavní 
stoky splaškové kanalizace dojde 
následně k jejímu zasypání. Teprve 
po té  přijde další pracovní četa, 
která provádí osazení napojovacích 
šachet pro domovní kanalizační 
přípojky. Praxe ukázala, že tito 
pracovníci mají tendenci se s majiteli 
nemovitostí dohodnout na tom, že jim 
provedou za peníze i vlastní napojení 
nemovitosti na tuto šachtu. Stane-li 
se tak, odmítněte tuto nabídku. 
Připravujeme totiž zřízení obecního 
skladu, do kterého nakoupíme 
kanalizační potrubí pro realizaci 
domovní kanalizační přípojky, ze 
kterého si každý majitel nemovitosti 
zdarma nafasuje potřebné potrubí, 
které by musel těmto pracovníkům 
jinak zaplatit. Zřízení tohoto skladu 
s potrubím a tvarovkama a jejich 
následné vydávání plánujeme na září 
tak, abychom pak byli připraveni na 
to, až se podle instrukcí stavebního 
úřadu a budoucího provozovatele  
kanalizace budeme  smět na kanalizaci 
napojovat.  Pokračování na straně 4

Realizace projektu Čistá řeka Bečva II v obci zdárně pokračuje
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V uplynulém období jsme intenzívně 
pracovali na přípravě realizace 
projektu „Revitalizace návsi obce 
Valašská Polanka“. Provedení  
tohoto projektu má zajistit, aby se 
rozkopané území  v okolí kulturního 
domu díky pokládání splaškové 
kanalizace, uvedlo do lepšího stavu, 
než se nacházelo. Poté, kdy nám 
Regionální rada NUTS II Střední 
Moravy oznámila, že náš projekt 
s žádostí o dotaci byl vybrán 
k realizaci a k dopracování 
potřebných dokladů, pustili 
jsme se do zpracování realizační 
projektové dokumentace a 
k vyřízení potřebných stavebních 
povolení. Mimochodem, ty jsou 
čtyři a stavební povolení pro tuto 
akci bylo vydáno: základním 
stavebním úřadem (Ing.Maňáková) 
- pro stavbu autobusového přístřešku;  
pro domovní kanalizační přípojky, 
kterými se na splaškovou kanalizaci 
napojí kulturní dům, zdravotní 
středisko a  obytné budovy čp. 378 a 
čp.165; speciálním stavebním úřadem 
(pí.Orságová) - pro stavbu chodníků 
pro pěší a pro odstavná parkoviště 
pro osobní automobily a pro přilehlé 
komunikce; odborem životního 
prostředí  MěÚ Vsetín (ing.Novotná) 

- pro vodohospodářskou stavbu 
Lapače tuků (LAPOL), který musí být 
umístěn před zaústěním  do splaškové 
kanalizace z kuchyně kulturního 
domu. Poslední stavební povolení 
vydal speciální silniční stavební úřad 
Zlínského kraje (Ing.Heřkovičová), 
kterým povolil stavbu autobusového 
zálivu pro autobusovou zastávku 
ve směru: Vsetín - Horní Lideč. 
V průběhu měsíců březen až květen 

bylo organizováno výběrové řízení 
na zhotovitele této stavby, do kterého 
se přihlásili 3 uchazeči o zakázku. 
Jejich cenové nabídky máte uvedeny 
v tabulce. Zastupitelstvo obce 
na svém zasedání dne 7. 5. 2014 
rozhodlo o tom, že schválilo vítězným 
uchazečem o tuto zakázku firmu: TM 
Stav, spol. s r.o., Vsetín a pověřilo 
starostu obce podpisem smlouvy o 
dílo. Po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí došlo dne 29. 5. 2014 

k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou 
firmou, na základě čehož by měla 
být stavba zahájena 1. 7. 2014 a 
dokončena by měla být nejpozději 31. 
5. 2015. Do konce června  by měla být 
na návsi dokončena stavba splaškové 
kanalizace tak, aby se mohly následně 
zahájit práce na úpravě návsi. 
Skutečné zahájení stavebních prací 
je však podmíněno tím, že nám bude 
skutečně dotace od ROP přidělena a že 

o tom s námi bude sepsána 
smlouva o dotaci. Celkové 
rozpočtové náklady stavby 
(realizace stavby včetně 
výroby potřebné projektové 
dokumentace, administrace 
projektu, technického 
dozoru, koordinace BOZP, 
autorského dozoru) činí: 

5 838.113,- Kč a dotace od Regionální 
rady ROP by měla činit: 4 438.113,- 
Kč, což je dotace ve výši 76 % 
z celkové ceny stavby. Vlastní podíl 
obce ve výši cca 1.400.000,- Kč bude 
hrazen z úvěru pořízeného od České 
spořitelny a.s.. Pěknému budoucímu 
vzhledu návsi by mělo přispět také 
provedení opravy terasy KD, kterou 
v těchto dnech dokončili zaměstnanci 
místního stavitele pana Ing. Žůrka.     
                                               starosta

Revitalizaci návsi v obci bude provádět firma TM Stav

Obchodní firma, TM Stav, spol. s.r.o., Vsetín 
- Nabídková cena včetně DPH: 5 152 975,- Kč

Obchodní firma, KKS, spol. s r.o., Zlín 
- Nabídková cena včetně DPH: 6 143 686,- Kč

Obchodní firma, SWIETELSKY stavební s.r.o., Zlín 
- Nabídková cena včetně DPH: 6 168 773,- Kč

Realizace projektu Čistá řeka Bečva II v obci zdárně pokračuje
Pokračování ze strany 3
Jakým způsobem to budeme realizovat 
Vás budeme včas informovat. Naše 
komunikace, které jsou a budou 
z velké části rozbité proběhlými 
stavebními aktivitami se snažíme 
dát průběžně do stavu, ve kterém 
budou následně průjezdné nejen 
nákladními automobily. Postupné 
sedání zásypu výkopu v cestách má 
za úkol zhotovitel stavby dosypávat. 
Pokud by se někde projevilo sednutí 
zásypu do té míry, že to bude 
bránit bezpečnému průjezdu hlavně 
osobních vozidel, oznamte nám to 
na OÚ a my sjednáme nápravu! Při 
realizaci stavby se bude provádět 8 ks 
protlaků pod silnicí I/57. První z nich 
je již hotový na návsi, nyní se provádí 
protlak pod železničním náspem ve 
Veřečném, následovat bude protlak 

přes silnici do areálu bývalého ZD, 
další bude na odbočce na Suláčov 
atd. Co se týká výkopu kanalizace 
při těchto protlacích, vždy je zde více 
či méně možnost nějaké objížďky 
po jiných místních komunikacích 
vyjma místní komunikace od 
silnice I/57 před bývalým ZD až po 
železniční podjezd do Veřečného. 
Jednal jsem s majiteli firmy Due 
Pietro prodávající řezivo a spojovací 
materiál naproti bývalého ZD, zda-li 
by bylo možné využít jejich areálu 
k objížďce této komunikace v době, 
kdy do ní bude ukládána kanalizace. 
Bohužel objížďku do Veřečného přes 
areál firmy Due Pietro její majitelé 
neschválili a tak bude nutné počítat 
s tím, že bude muset být příjezd do 
Veřečného přes den zorganizován 
objížďkou přes Hovězí a Zděchov. 

Postup prací bude zorganizován tak, 
že práce budou probíhat vždy od 8,00 
hodin do 18,00 hodin a mimo tuto dobu 
musí být zajištěno zakrytí výkopu a 
zprůjezdnění cesty. Do 8,00 hodin 
ráno a po 18,00 hodině odpolední 
již bude vždy průjezd do Veřečného 
obnoven. V případě mimořádných 
událostí (záchranná služba, hasiči) 
stavba práce přeruší, překryje výkop 
ocelovými plechy a umožní i přes den 
co nejrychlejší průjezd do Veřečného. 
Po celou denní dobu, kdy budou 
prováděny zemní práce, bude za 
železničním podjezdem odstavena 
hasičská cisterna, kdyby došlo 
k požáru a o uzávěrce přes den bude 
informována zdravotní záchranná 
služba.  O přesném termínu uzavření 
komunikace do Veřečného Vás 
budeme včas informovat.      starosta
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Pokračování ze strany 1
Poslední akcí v první etapě bude 
napojení školy na splaškovou 
kanalizaci vybudovanou v rámci 
projektu ČŘB II etapa přes nový 
LAPOL (lapač tuků ze školní 
kuchyně).
                   Druhá etapa
Stavební úpravy mimoškolního 
pavilonu ZŠ Val.Polanka: 
RN 5,76 mil. Kč v letech 2015 – 2016, 
realizovány budou v případě, že na ně 
seženeme dotaci. Stavební úpravy 
II NP mimoškolního pavilonu ZŠ 
Val.Polanka, kterými bude dosaženo 
vybudování 2 tříd pro mateřskou 
školu s kapacitou 50 dětí a její  
přestěhování z prostor staré budovy 
MŠ čp. 81. Současně se vytvoří také 
2 nové učebny pro místní pobočku 
ZUŠ Vsetín, včetně potřebného 

zázemí. Součástí těchto stavebních 
úprav bude také výstavba požárního 
schodiště, dalších parkovacích 
stání a bezbariérový vstup vč. 
„schodišťového výtahu“ do II NP 
MŠP ZŠ.

Třetí etapa
Stavební úpravy mimoškolního 
pavilonu ZŠ Val.Polanka: 
RN 6 mil. Kč v letech 2017 – 2020, 
realizovat se bude opět v případě, 
že se podaří sehnat dotaci. Poslední 
etapa těchto stavebních úprav si 
klade za cíl stavebními úpravami 
suterénu mimoškolního pavilonu ZŠ 
vytvořit prostory, původně sloužící  
jako uhelna a kotelna, které budou 
nově sloužit pro obecní knihovnu 
s informačním centrem a s malým 
obecním muzeem a také zde bude 
dobudováno zázemí pro zde již 

fungující „kutírnu“ pro místní (i 
školní) kroužky a také zkouškový sál 
pro místní hudební skupiny a pěvecký 
sbor.
Cílem realizace tohoto projektu je 
zefektivnit provozní náklady škol  
tak, aby se finanční prostředky 
poskytované jim obcí na krytí 
provozních nákladů nejen srovnaly 
s jejich výdaji, ale aby jim nějaké 
finanční prostředky zbyly například 
na nákup nového nábytku, opravy 
budov a také například na učební 
pomůcky, které pomohou zlepšit 
kvalitu výuky. S dokončeným 
výběrovým řízením na zhotovitele 
výše uvedených stavebních úprav 
ve všech jeho etapách budeme lépe 
připraveni k podávání žádostí o dotaci 
v příštím plánovacím období 2014+.  
                                               starosta

Polanskou základní školu čekají stavební úpravy

Naše základní škola sbírá úspěchy po celé republice
Martin Pecár exceloval

Žák deváté třídy naší ZŠ Martin 
Pecár přivezl z finále astronomické 

olympiády v Brně nebývalý úspěch. 
Po dvou letech znovu získal první 
místo v celostátním kole, které se 
konalo 23. května 2014 v prostorách 
Hvězdárny a planetária na Kraví 
hoře. Z krajského kola postoupil 
s nejvyšším možným počtem bodů 
z celého Zlínského kraje a i ve finále 
ukázal, že je nejlepší z 3926 řešitelů 
své kategorie z celé ČR. Všech 25 
soupeřů ve finále, žáků 8. a 9. tříd 
základních škol a gymnázií z celé 
republiky, porazil v obou částech 

soutěže. První místo Martinovi nabídlo 
také možnost zúčastnit se výběrového 
soustředění, ve kterém  se utkalo 
14 nejlepších z kategorií pro 8. a 9. 
ročník základních škol. V náročném 
třídenním klání Martin dokázal zúročit 
svoje znalosti a probojoval se mezi 5 
nejlepších, kteří budou letos v říjnu 
reprezentovat Českou republiku na 
mezinárodní astronomické olympiádě 
v Kyrgyzstánu.

Zdenka Juráňová v Praze třetí
Až do celostátního kola soutěže 
MŠMT ve hře na klavír se probojovala 
naše žákyně a žákyně ZUŠ Vsetín 
Zdenka Juráňová. Do Prahy odjižděla 
s oceněním absolutní krajské vítězky 
a v konkurenci třinácti nejlepších 
pianistů jeji věkové kategorie se 
rozhodně neztratila. Porota ji vybrala 
mezi oceněné soutěžící a Zdenka 
získala krásné třetí místo.

Náš školní časopis je nejlepší v kraji
Naše základní škola se se svým 
časopisem poprvé zúčastnila soutěže 
o nejlepší školní časopis Zlínského 
kraje. Soutěž, která se letos pořádala 
už po sedmé, pro nás dopadla skvěle. 
V silné konkurenci se náš časopis 
odborné porotě velmi líbil a ta jej po 

vyhodnocení všech škol zařadila na 
stupeň nejvyšší. Kromě toho jsme 
obdrželi také cenu za nejlepší titulní 
stránku, nejlepší grafiku a nejlepší 
obsah. Slovy našich žáků: „Byl 
to prostě válec“:). Na podzim se 
zúčastníme celorepublikového kola 
tak držte palce.

Štěpán Šmerda oblastním 
přeborníkem v plavání

Dalším našim úspěšným žákem je 
Štěpán Šmerda ze šesté třídy, který 
se stal oblastním přeborníkem na 100 
motýlek. V poháru ČR pak obsadil 
dvě druhá místa v závodech na 200 m 
polohově a 200 m volný způsob. 

Nejenom výborné výsledky našich 
žáků ve vědomostních olympiádách 
a sportovních soutěžích svědčí o 
kvalitní práci našich pedagogů. Také 
hodnocení české školní inspekce, 
která nás letos „navštívila“ bylo vemi 
kladné. ČŠI hodnotila podmínky k 
realizaci vzdělávacích programů, 
průběh a výsledky vzdělávání. Závěry 
ČŠI jsou k nahlédnutí v ředitelně školy, 
na obecním úřadě a u předsedy školské 
rady. Přejeme všem žákům, rodičům, 
či zákonným zástupcům pohodové a 
slunné prázdniny.   Naděžda Hajdová
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Vážení přátelé,  milí žáci, školní rok 
se blíží do finále a sluníčko pozvolna 
vybízí k očekávaným prázdninám. 
Do konce školního roku ovšem čeká 
naše žáky ještě spousta práce, neboť 
musí absolvovat postupové zkoušky 
a také někteří z nich vystoupí 
v červnu na slavnostním závěrečném 
koncertu. Školní rok 2013/2014 
byl pro naše žáky velmi úspěšný, 
a to nejen v okresních a krajských 
soutěžích, ale i v ústředním kole 
soutěže, které se konalo v Praze. Také 
na přehlídce výtvarného a literárně 
– dramatického oboru. Spousta žáků 
byla přijata na umělecké školy, o 
čemž svědčí výborná příprava učitelů 
našich žáků k dalšímu studiu na 
uměleckých školách, podpora rodičů 

a samozřejmě velká píle samotných 
žáků. Během školního roku se 
naši žáci účastnili významných 
vystoupení pro město Vsetín, Zlínský 
kraj i další okolní obce. Prestižními 
vystoupeními v tomto školním 
roce byly také představení literárně 
– dramatického oboru, jehož obor 
navštěvuje již skoro 70 žáků. Škola 
se účastní mezinárodního projektu 
Comenius a žáci v tomto školním 
roce navštívili Turecko a Polsko. Naše 
škola v tureckém Istanbulu a v Polsku 
precizně reprezentovala školu, město 
Vsetín, Zlínský kraj i celou Českou 
republiku. V tomto projektu budeme 
pokračovat i v nadcházejícím školním 
roce. Významnou událostí byla 
také účast žáků na multižánrovém 

festivalu „Zuška? Zuška!“, který 
se konal ve Zlíně. Rád bych tedy 
především poděkoval učitelům, kteří 
žáky skvěle připravují a společně 
s nimi reprezentují naši školu 
v oboru hudebním, výtvarném, 
tanečním a literárně – dramatickém. 
Děkuji Vám, rodičům našich žáků 
za podporu při jejich studiu na naší 
škole, neboť rozvoj talentu a umění u 
žáků je významnou cenností do jejich 
života. Přeji všem žákům úspěšné 
zakončení školního roku, radostné 
letní prázdniny a Vám, rodičům 
našich žáků a všem příznivcům naší 
školy, pohodovou dovolenou a krásné 
slunečné dny. Těším se na setkání 
s Vámi ve školním roce 2014/2015                     
Roman    K o n ů p k a, ředitel školy.

Základní umělecká škola hodnotí letošní školní rok

Další  akcí, která měla ve Valašském Polance svoji 
premiéru byla Noc kostelů. Tato už tradiční evropská 
událost otvírá kostely,  chrámy a modlitebny v neobvyklou 
noční dobu a všem příchozím nabízí duchovní i kulturní 
prožitky jiné než „běžné“ bohoslužby. Tak i u nás měli 
všichni návštěvníci možnost prohlédnout historické 

liturgické předměty, věž a půdu kostela, prezentaci o 
historii kostela a farnosti nebo si přečíst vysvětlivky  
k jednotlivým částem či vybavení chrámu. To vše pak 
bylo doplněno velmi kvalitními  vystoupeními hudebníků 
a zpěváků polanských i hostujících. Ideálně zaplněným 
kostelem se nesly zvuky žesťových nástrojů (Vít Otáhal, 
MW Brass), varhan  ( Pavel Drlík) a zpěvu ( PS Divinum 
a místní schola).  Milé a úrovní velmi vysoké bylo také 
vystoupení mladých hudebnic ZUŠ Vsetín - kvartetu 
zobcových fléten (uč. Zdeňky Machačové) a také 
klavíristky Zdenky Juráňové. Po skončení kulturního  
programu pak až do půlnoci  mohl návštěvník  v tichu 
kostela – nejstarší stavby naší obce – rozjímat o životě. 

Noc kostelů se povedla skvěle
Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Neuvážený 
podpis Vám může velice zkomplikovat život.Oslovili vás 
na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke 
změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavadní 
pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky? 
Slibovali vám jistotu zajištění zdravotní péče?
Dne 10. 10. 2013 navštívil starší občany - naše pojištěnce 
obchodní zástupce Oborové zdravotní pojišťovny s 
tvrzením, že zastupuje naši pojišťovnu a musí provést 
revizi smluvního vztahu. Když mu důchodci oznámili, že 
nemají zájem nic měnit, tak teprve pod záminkou kontroly 
plateb, které si lékař může účtovat za neoprávněné úkony, 
podlehli a umožnili obchodnímu zástupci telefonicky 
ověřit jim žádané skutečnosti u VZP. Po několika minutách 
a telefonickém prověření jim sdělil, že musí sepsat dodatek 
pro případ, že by si lékař chtěl v budoucnu účtovat úkony, 
které nevykonal a podstrčil našim pojištěncům k podpisu 
údajný dodatek ke smlouvě. Po jeho odchodu zjistili, že
jim byla podstrčena přihláška ke změně pojišťovny do 
OZP. Vzhledem k podvodnému jednání zmiňovaného 
zástupce s poskytnutím klamavých informací se na nás 
manželé obrátili s žádostí o znemožnění přechodu do 
pojišťovny OZP.
VZP má uzavřené smlouvy s největším počtem 
zdravotnických zařízení a tím zajišťuje dostupnou a 
komplexní zdravotní péči obyvatelům jednotlivých krajů 
ČR. Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu 
na zavádějící informace médií či neseriózní aktivity 
konkurence. Našim klientům doporučujeme, aby se v 
případě jakýchkoli pochybností obraceli na nejbližší 
pracoviště VZP, na infolinku VZP 952 222 222 anebo se 
informovali prostřednictvím webových stránek pojišťovny 
www.vzp.cz.

VZP varuje před nekalými praktikami
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Pivní pochod byl super
V neděli 1. 6. proběhl slibovaný 
poznávací (pivní)  pochod okolím 
Polanky. Asi 90 účastníků vyrazilo 
z areálu Paradonu do Veřečného přes 
„Liščák“ pod Parhún, přes kopec 
k „Vaculom“ a potom sešlapali 
kolem Jestřebských („Michalů“) 
na taneční kolo. Nejeden poutník 
se přiznal, že v těchto končinách 
byl poprvé – což splnilo jeden z cílů 
akce. Velmi potěšitelná byla též 
ochota  polanských   hostinských  
(Šeliga, Fusková, Chromčák – 
Kovalčík se letos musel omluvit) se 
do této akce zapojit na jednotlivých 
občerstvovacích stanovištích. Dík 
patří také Zdenkovi Hyžákovi za 
poskytnutí  zázemí ve staré dřevěnici 
u Vaculů, kde čepovali pivo Petr 
Lukáš, Víťa Hyžák a iniciátor 
pochodu Jirka Daněk . I díky tomu, 
že všichni poutníci dorazili do cíle 
bez úhony a v dobré náladě, se už na 
tanečním kole vymýšlel scénář pro 
příští rok.  Tož sa těšte.      KuK

V neděli 8.června se uskutečnil v naší 
obci už 9.ročník pohárových soutěží, 
jak mladých, tak i dospělých hasičů.
Dopoledne soutěžila dětská družstva, 

v kategorii mladší žáci se zúčastnilo 
celkem 11 družstev. Na prvním místě 
se umístili mladí hasiči z Prostřední 
Bečvy, na druhém místě Vigantice a 
na třetím Oznice, naši mladí hasiči 

se umístili na pěkném 7. místě. 
V kategorii starší žáci startovalo 
celkem 14 družstev, na prvním místě 
se umístili opět hasiči z Prostřední 

Bečvy, druhé místo obsadili hasiči 
z Francovy Lhoty a na třetím místě 
skončili mladí hasiči z Oznice. Naši 
hasiči z Polanky obsadili 9. příčku. 
Odpoledne se na start postavili 

dospělí – v kategorii muži soutěžilo 
celkem 22 družstev, zvítězili hasiči 
z Vysokého Pole, na druhém místě se 
umístili muži z Bratřejova družstvo 
„A“ a třetí skončilo Lidečko. Naši 
hasiči skončili na 19. místě. Možná 
se toto umístění zdá být neúspěchem, 
ale naše družstvo je letos v novém 
složení, takže potřebuje získat 
zkušenosti a věříme, že úspěchy se 
dostaví a naši mladí muži budou opět 
vozit poháry ze soutěží. Držíme jim 
palce – ať se daří chlapi!
V kategorii ženy se zúčastnilo celkem 
6 soutěžních družstev, zvítězily 
hasičky z Hovězí, na druhém místě 
se umístily ženy z Bratřejova a třetí 
příčku obsadily hasičky z Mikulůvky.
V kategorii muži nad 35 let letos 
soutěžilo pouze 1 družstvo a to 
SDH Louky, takže vítěz byl jasný. 
Děkujeme všem za účast a podporu 
a těšíme se na další ročník soutěží. 
Hasiči z Polanky také přejí všem 
spoluobčanům příjemné prožití 
prázdnin a letní dovolené.
                       SDH Valašská Polanka

V Polance soutěžili hasiči z širokého okolí

Po loňské velmi úspěšné 1. 
muzikantské pouti na sv. Hostýně 
se bude letos konat její 2. ročník. 
Muzikanti až 12 kapel i příznivci 
dechovky se na tomto významném 
poutním místě setkají v neděli 
10. srpna. Program bude totožný 

s loňským – slavnostní mše 
svatá v 10,15 hodin,  po poledni 
společný koncert všech muzikantů 
a poté pohrávání jednotlivých kapel 
v prostoru hostýnského kopce. 
Podrobnější informace ( i o možnosti 
společné dopravy) budou podány 
v průběhu července. Srdečně vás  
zveme.        Muzikanti z Polančanky

Muzikanti opět na Hostýn Dětský den na jedničku
Po několika letech se v naší obci 
zase konal dětský den. Letos se 
programu ujali mládežníci z farní  
scholy,  kteří pro ty menší děti 
připravili velmi hezkou procházku 
pohádkovým lesem.  Ti, kdo jím 
prošli a za splnění úkolů získali 

i nějaké sladké odměny,  si pak 
zaskákali  ve skákacím hradě nebo 
opekli buřta na ohni. Ti odvážnější 
si mohli udělat malou okružní jízdu 
obecní čtyřkolkou (asi ji ještě nějaký 
čas do šrotu dávat nebudeme) a 
zakončit tak hezké a pohodové 
nedělní odpoledne.
                 Kulturní komise a schola
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Muži
Tým dospělých měl před jarní částí 
jeden hlavní úkol, kterým bylo udržet 
pro Valašskou Polanku 1. B třídu. Ta 
je pro nás doslova ideální soutěží, ať 

co se týče rozpočtu, stejně tak kvůli 
atraktivitě utkání, kde většina se nese 
v duchu derby zápasů. Stanovený cíl 
se po úvodních čtyřech kolech jara 
zdál jako podhodnocený, jelikož 4 
vítězství v řadě nás posunula výrazně 
dopředu ve vyrovnané tabulce a hráči 
už začali pokukovat po nejvyšších 
příčkách. Následovaly však dvě 
porážky s Hovězím a Hrachovcem 
(vítězem soutěže) a opět jsme se 
ocitli nohama na zemi. Záchranářské 
práce tak pokračovaly dál. Vítězstvím 
nad Valašskými Příkazy však hráči 
Polanky definitivně smetli obavy ze 
sestupu a do hry se častěji dostával 
větší počet hráčů. Herně se rozhodně 
sezóna povedla lépe než výsledkově 
a mladíci z našeho úspěšného 
dorostu ukázali, jaký potenciál v nich 
polanský fotbal pro následující roky 
má. Postupně přebrali vůdčí roli 
v týmu a s ohledem na jejich mládí, 
přístup k fotbalu a týmového ducha 
se můžeme těšit na ještě lepší herní 
projev týmu v dalších sezónách. 
Konečná 7. příčka mohla být 
v závěru sezóny vylepšena, ovšem 
v posledních utkáních sezóny proti 
slabším soupeřům jsme se snažili 
pošetřit hráče dorostu a jejich absence 
se projevila na výsledcích. Chtěl bych 
také vyzvednout hráče, kteří čněli 
nad ostatní a spolehlivými výkony 

přispívali nejvíce do hry týmu. Na 
stoperu to byl Roman Trčka a na 
postu defenzivního záložníka Filip 
Maček. Nejlepším střelcem týmu 
se stal s 11 góly Jirka Řezníček. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se aktivně zapojují do 
činností nezbytných pro chod celého 
oddílu a stejně tak divákům, kteří nás 
po celou sezonu podporují, velmi si 
toho vážíme.

Dorost
V podzimní části sezony skončili 
dorostenci na čtvrtém místě se ztrátou 
na vedoucí týmy z Louk a Juřinky. Do 
jarní části vstoupili svěřenci trenéra 
Kolínka s ambicemi hrát hezký fotbal. 
Postupem času, kdy přicházely výhry 
a tým ze zlínských Louky naopak body 
ztrácel, se začalo pošilhávat po příčce 
nejvyšší. Tým zvládl těžká utkání na 
hřištích soupeřů a za celé jaro vyhrál 
11 zápasů a jen dvakrát remizoval. 
O celkovém vítězi této soutěže se 
rozhodovalo až v posledním kole, 
kdy Polanka hostila právě svého 
protivníka z Louk. Lepší výchozí 
pozici měli Polančané, kterým stačila 
k uhájení prvního místa i remíza. 
Dorostenci však vyhráli 2:0 a díky 
nim tak Sokol dosáhl historického 
triumfu v krajských soutěžích.

Žáci
Tým žáků letos zažil mnohem 
úspěšnější sezónu než loni. Po 
podzimní části jsme figurovali na 
pěkném třetím místě a toto umístění 
se nám také podařilo udržet i po 

jarní části. Pochvalu zaslouží celý 
tým za dobrý herní projev. Tahouny 
byli určitě bratři Kovalčikové, Filip 
Růžička, Vojta Srba a Rosťa Zrník. 
Protože nám po sezóně odchází pouze 
tři hráči, věříme tomu, že umístění 
může být příští rok ještě lepší.

Přípravka
V jarní části sezony jsme obhajovali 
2 místo z podzimní části a nebýt 
neštastné remízy v poslednim zápase 
v Ratiboři, kdy jsme ještě 5 minut před 
koncem vedli o 2 branky, nakonec 
jsme právě za Ratiboří skončili ve 
skupině druzí. Čekal nás tak závěrečný 
turnaj v Ratiboři, kde se představilo 
6 nejlepších týmů v kategorii starší 
přípravky. V prvním zápase jsme 
utkali s týmem Velkých Karlovic a 
vyhráli jsme 5:3. V semifinále byl 
nad naše síly tým Juřinky, kterému 
jsme podlehli 5:2. V boji o třetí místo 
jsme se utkali s týmem Val.Meziříčí 
a ačkoli jsme už prohrávali 4:1, tak 
jsme famózním obratem dosáhli 
vítězství 5:4. Po sezóně tým přípravky 
opouští 4 chlapci a 4 děvčata a budou 
pokračovat v mladších žácích. Rádi do 
nadcházející sezóny uvítáme v našem 
týmu zájemce o nejpopulárnější sport 
na planetě.               TJS Val. Polanka

Polanský fotbalový dorost vyhrál krajskou soutěž

Sportovní komise informuje
V minulém týdnu se na školním 
sportovišti uskutečnil již tradiční 
Polanský žabák. Této soutěže se za 
krásného počasí letos zúčastnilo skoro 
80 dětí, což je rekordní počet a jsme 
za něj moc rádi. Vítězi jednotlivých 
kategorií se stali Tonda Randus (kat do 
1. tř.), Tomáš Chrudina (kat. 2.-5. tř. 
chlapci), Verča Ondrová (kat. 2.-5. tř. 
děvčata), Nikola Brhlová (kat. 6.- 9. tř.  
děvčata) a Jakub Ondřej  (kat. 6. -9. tř.  
chlapci). Všem závodníkům děkujeme 
za účast a těšíme se na další ročník.
Další akce, které sportovní komise 
plánuje na léto, jsou turnaje v tenise. 
6. 7. 2014 v 19:00 bude v Paradonu 
rozlosována čtyřhra KOVAR CUP 2014 
a proběhne také porada o dvouhrách. 
Samotný turnaj ve čtyřhře se pak bude 
hrát v termínech od 7.7 do 13.7. 2014. 
Těšíme se na Vás.            Staňa Machač



Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé do-
mácnosti. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či materiály, 
které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v září 2014
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SVOZ	ODPADU	–	II.	pololetí	2014	
VALAŠSKÁ		POLANKA	

 

Odpad	 Termín	 Co	tam	patří
	
Netříděný	domovní	
odpad	
(popelnice,		
černé	pytle)	

Svoz
1	x	za	14	dní	
vždy	PONDĚLÍ	
lichý	týden	

	

	
starý textil, použité hygienické potřeby, mastné 
papíry, staré pryže, drátěné sklo, staré kousky 
koberce, rohože porcelán, smetí,popel, 	

Papír		
(	modré	pytle)	
	

ČTVRTEK			
17.7.	a16.10.	

noviny,	časopisy,	kartony,	 papírové	
obaly,školní	sešity,	
balicí	papír,	papírové	obaly	od	potravin	nebo	
jiných	předmětů,	počítačový	papír,	
papírové	ubrousky,	pytle,	
lepenky,	katalogy,	spisy	
	
	

Sklo	barevné	
(	zelené	pytle)	

ČTVRTEK			
21.8.		a		27.11.	

	

Prázdné	barevné	láhve	od	nápojů,	ovocných	šťav,	
lihovin,	oleje,	octa,	apod.	
	
	
	
	

Sklo	bílé		
(	bílé	pytle	)	
	

PÁTEK			
22.8.		a28.11.	

prázdné	sklenice	ozeleny,	kompotů,	láhve	od	
nápojů,	ovocných	šťav,	lihovin,	oleje,	octu,	rozbité	
okenní	sklo	(bez	drátěného	výpletu),	průmyslové	

Plasty	
	a	nápojové	kartony	
(	společné	ve	žlutých	
pytlích		!!!!!)	

PÁTEK 
4. července 

8. srpna 
5. září 
3. října 

7. listopadu 
 

 
plastové obaly od potravin a nápojů (PET láhve), 
plastové sáčky a obaly od průmyslového zboží, 
pěnový polystyrén,obaly 
a láhve z umělých hmot, fólie,přepravky, výrobky 
z plastů 
-----------------------------  
nápojové papírové obaly od džusů,mléka,vína, 
limonád,sirupů,ovocnýchšťáv,apod. 

	

Nebezpečný		
a	velkoobjemový	
odpad	

SOBOTA		
4.	října	

	

Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, 
ledničky, vyřazené léky, zářivky,vyjeté oleje, 
odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a 
plastové nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin, 
textil znečištěný, olejové filtry, plechovky od barev, 
staré lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na 
ochranu rostlin a stromů, pneumatiky, duše atd. 

	
Tříděný,	velkoobjemový	a	nebezpečný	odpad		

můžete	průběžně	odevzdávat	také	ve	sběrném	dvoře	firmy	
Sběratelství	s.r.o.		Miroslava	Smýkala	

 




