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Na poradě starostů, kterou již tradičně  
svolala společnost VaK Vsetín a.s., 
jsme byli seznámeni s cenovým 
oznámením o změně ceny vodného 
a stočného s účinností od 1.1. 2013. 
Dosti komplikovaný přístup Parla-

mentu ČR ve věci nastavení výše 
DPH pro rok 2013 a další léta, a jeho 
nejasný výsledek k datu uzávěrky 
tohoto zimního Zpravodaje, poněkud 
komplikuje stanovení této ceny. Proto 
jsou v tabulce uvedeny všechny tři 

varianty, podle kterých je možné si 
udělat představu o ceně podle toho, 
jaké % výšky daně z přidané hodnoty 
bude nakonec od 1.1. 2013 platit. 
Navýšení ceny vodného a stočného 
(mimo DPH) jen o 1,20 Kč/m3 oproti 

předcházejícímu roku pro další ob-
dobí (níže uvedené faktory nárokují 
vyšší zvýšení ceny než 1,20 Kč, ale 
vodárenská společnost dokázala lepší 
organizací práce a zavedením nových 
technologií tuto cenu poněkud kori- 

govat) ovlivňuje několik faktorů, 
mezi které patří u vodného:
1/ Zvýšení nákupní ceny povrchové 
vody o 4,8%, kterou společnost VaK 
Vsetín a.s. nakupuje ve vodní nádrži 
Karolinka od Povodí Moravy s.p., 
které je jejím majitelem. 
2/ Stagnace odběrů pitné vody, když 
průměrná spotřeba na 1 obyvatele 
regionu činí 83,1 l/osoba/den. 
Oproti plánu na rok 2013 dokonce 
klesla spotřeba vody o 2% což se 
samozřejmě promítá i do sníženého 
plánu prodeje vody na rok 2013.
U stočného pak došlo k dalšímu 
poklesu v objemu odváděných a 
čištěných odpadních vod a to o 2%. I 
zde se tak proto do ceny odpadní vody 
promítá plánované snížení fakturace.  
                      Pokračování na straně 3

Pro rok 2013 schválilo představenstvo společnosti VaK následují ceny:
Ceny celkem včetně DPH

    14%DPH  15%DPH 17,5%DPH
Vodné  : 37.90 bez DPH    43,20      43,59              44,53
Stočné : 26,70 bez DPH    30.44         30,70              31,37
CELKEM : 64,60 bez DPH     73,64      74,29                75,90

Milí spoluobčané, zase se v médiích 
objevily zprávy o předvánočních 
nákupech na rychlé půjčky.  Bohužel 
asi opět přibydou další spoluobčané 
točící se v kolotočích dluhů bez 
naděje splatit je. Tak často podléháme 
lákavým, ale zároveň ošidným 
nabídkám ve snaze udělat radost 
svým  blízkým.  A přitom si málo 
uvědomujeme, že největším darem, 
po kterém jistě touží, můžeme být 
my sami - naše návštěva, náš úsměv, 
naše odpuštění něčeho nedobrého, 
nebo třeba jen hezký dopis či  SMS. 
Přejeme tedy Vám všem -  a jestli 
dovolíte i sami sobě, aby letošní 
Vánoce byly bohaté hlavně na 
otevřená lidská srdce i laskavá slova, 

aby to byly skutečně svátky lidí 
dobré vůle. Spolu s pevným zdravím 
i duchovní sílou Vám totéž přejeme i 

do celého roku 2013. P.S. Dětem snad  
něco malého přece jenom kupte.
       Všichni z radnice

Přání krásných vánočních svátků a šťastného nového roku
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Projekt Čistá řeka Bečva II má za sebou výběrové řízení 

 Výběrové řízení na 
dodavatele staveb „B“ (Lačnov, 
Francova Lhota, Střelná, Valašská 
Senice, Velké Karlovice, Huslenky a 
Hovězí) a stavbu C (Valašské Meziříčí 
a Rožnov pod Radhoštěm) bylo dne 
13.11. 2012 ukončeno. S vítěznými 
uchazeči o zakázku na dodavatele 
těchto staveb již byly v tento den 
podepsány smlouvy o dílo. Dne 
19.11. 2012 proběhlo zasedání Rady 
Mikroregionu Vsetínsko, na kterém 
byl, mimo projednání návrhu rozpočtu 
na rok 2013, projednán rovněž průběh 
výběrového řízení na dodavatele 
stavby A v rámci projektu ČŘB II, 
do které patří také naše obec. Průběh 
výběrového řízení na stavbu „A“, jíž je 
naše obec spolu s Lužnou, Leskovcem, 
Ústím, Vsetínem, Lhotou u Vsetína a 
Liptálem součástí, byl následující: 
Do tohoto tendru se přihlásilo 11 
firem. Při otevírání obálek 21.5. 
2012 s cenovými nabídkami za účasti 
přítomných uchazečů o zakázku 
nebyla ani jedna z výše uvedených 
cenových nabídek vyřazena 
z důvodu, že by jim v nabídce po 
formální stránce cokoliv chybělo. Po 
otevření obálky s cenovou nabídkou 
byly všem přítomným přečteny 
jednotlivé cenové nabídky s tím, že ze 
zasedání komise pro otevírání obálek 
o d c h á z e l i 
v š i c h n i 
informováni 
o cenových 
nab ídkách 
v š e c h 
u c h a z e č ů 
a tudíž 
n a b í z e n é 
ceny se staly veřejnosti známy. Do 
29.8. 2012 pak stavební inženýři 
pracující pro investora (Mikroregion 
Vsetínsko) jako technický dozor 
investora a firma MCI Servis Zlín, 
která organizuje a řídí výběrové 
řízení tohoto tendru a také další 
odborníci, kontrolovali jednotlivé 
doručené cenové nabídky, zda splňují 
profesní a kvalifikační předpoklady 
požadované v zadávací dokumentaci 
na tuto stavbu, a také jsou-li doložené 

všechny požadované doklady. 
V zadávací dokumentaci bylo 
například požadováno, aby uchazeč 
o zakázku doložil, že již realizoval 
alespoň 2 obdobné stavby, kterými 
byly stavby trubního kanalizačního 
vedení v celkové ceně každá za 300 
mil. Kč a alespoň 1 stavbu za 400 mil. 
Kč. Požadováno bylo také příslušné 
souhlasné osvědčení od naší Komory 
architektů a inženýrů pro pracovníky 

ze zahraničních firem, kteří budou 
stavbu řídit a jsou u nás cizinci. Na 
základě provedení těchto kontrol 
bylo následně přistoupeno k výzvě 
na doplnění informací od uchazečů, 
kterými by hodnotící komisi vysvětlili 
určité nejasnosti z jejich zadávací 
dokumentace.
 Následně několikrát zasedala 
hodnotící komise, která shrnula 
všechny nedostatky v cenových 

nabídkách a vyloučila pro nedodržení 
požadovaných profesních a 
kvalifikačních předpokladů 7 
firem z 11, což Rada Mikroregionu 
Vsetínsko potvrdila. Výběr zhotovitele 
byl následně proveden ze 4 zbylých 
firem, které měly všechny požadované 
dokumenty v pořádku (viz tabulka). 
Z nich pak byla vyhodnocena 
jako nejlepší nabídka - nejlevnější 
nabídka ze všech podaných nabídek 
– nabídka firmy :UNISTAV a.s., Brno 

a CHEMKOSTAV a.s., Bratislava, SR 
- 437. 469.656,- Kč bez DPH
Bohužel však dne 16.11. 2012 podalo 
sdružení firem ZLÍNSTAV a.s. a 
VOKD a.s, vyřazené ze soutěže pro 
nesplnění požadovaných profesních 
a kvalifikačních předpokladů, 
námitku k ÚHOS Brno, což odsouvá 
ukončení výběrového řízení do 
rozhodnutí této instituce o několik 
měsíců. Firma UNISTAV a.s. Brno 
a CHEMKOSTAV a.s. Bratislava je 
tak firmou a uchazečem o zakázku, 
která se umístila ve výběrovém 
řízení pro stavbu „A“ jako první 
v pořadí, ale do rozhodnutí ÚHOS 
Brno nemůžeme tvrdit, že se jedná 
o firmu vítěznou. Pro jakékoliv další 
práce v přípravě realizace projektu či 
tvorbu rozpočtu MV na rok 2013 a 
nastavení financování projektu však 
cenovou nabídku této firmy pracovně 
používáme. 
 Z této cenové nabídky 
vyplývá  pro Valašskou Polanku, že by 
tato firma provedla požadované práce 
za 75,088 mil. Kč. Součástí realizace 
této stavby jsou také tzv. všeobecné 
náklady (zařízení staveniště, výstavba 
přečerpávacích stanic atd.) za 19,363 
mil. Kč, na kterých se budou podílet 
všechny obce zúčastněné na realizaci 
stavby „A“ poměrem výše investic 

jednotlivých 
obcí a také pak 
další stavby, 
které byly 
vysoutěženy 
t z v . o p č n í m 
právem. Jedná 
se o opravu 
komunikací po 

stavbě kanalizace v obci za 1,425 mil. 
Kč a výstavbu dešťových kanalizací 
na Suláčově za 2,28 mil. Kč a na 
Podevsí II za 0,488 mil. Kč. Doufáme, 
že ÚHOS Brno rozhodne co nejdříve 
a že potvrdí vyhodnocení veřejné 
soutěže tak, abychom mohli tuto firmu 
prohlásit za vítěznou, uzavřít s ní 
smlouvu dílo, následně vyjednávat 
s bankami o zajištění financování 
těchto staveb pomocí úvěru a zahájit 
stavbu.                                       starosta

Firmy, které splnily všechny požadavky výběrového řízení
1/ OHL ŽS a.s. Brno, ALPINE BAU CZ a.s. a HOCHTIEF a.s. - 529.221.993,- Kč bez DPH
2/ UNISTAV a.s., Brno a CHEMKOSTAV a.s., Slovensko         - 437.469.656,- Kč bez DPH
3/ PSVS a.s. Praha, PSVS s.r.o.Teplice, PORR BAU Gmbh, 
    GEOSAN GROUP a.s. Kolín                               - 487.077.146,- Kč bez DPH
4/ VCES a.s. Praha a SYNERVA a.s. Vysočina, VHS Brno a.s.
    COMMODUM a.s. Valašská Bystřice                      - 548.427.545,- Kč bez DPH



Vodné a stočné se od nového roku 2013 bude zvyšovat 
Pokračování ze strany1
Cenový nárůst vodného a stočného  
navíc ovlivňuje také skutečnost, že 
města regionu: Vsetín, Val. Meziříčí 
a Rožnov pod Radhoštěm se rozhodly 
od vodárenské společnosti vybírat 
peníze za zřízená věcná břemena 
související s uložením vodovodního 
a kanalizačního potrubí na městských 
pozemcích a dále také proto, že mají 
požadavek: v případě zásahu do jejich 

komunikací opravovat po sobě nejen 
rýhu nad výkopem, ale celou šíři 
dotčené komunikace. Tyto podmínky 
samozřejmě neúměrně zvyšují 

náklady na provádění oprav, což se 
v konečném důsledku odráží rovněž 
v ceně vodného a stočného. Ostatní 
starostové z měst a obcí vsetínského 

regionu, kteří tyto poplatky od 
vodárenské společnosti nevybírají 
se nad těmito požadavky měst 
pohoršovali. Ovšem v tuto chvíli již 
s těmito podmínkami měst nikdo nic 
neudělá. Do budoucna je nutné však 
tyto záležitosti koordinovat, protože 
ostatní obce tak sice šetří peněženky 
svých občanů, ale z druhého pohledu 
zase by se dalo říci, že sponzorují 
města.           starosta
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Obec musela přesně zaměřit všechny hroby
V souvislosti s Zákonem o 
pohřebnictví a zavedením nového 
evid. programu byla pracovníky 
obecního úřadu  provedena revize 
stávajícího stavu v oblasti správy 
hřbitova. Na základě výsledků tohoto 
zjišťování dojde k dílčím změnám 

v oblasti nájmů za užívání hrobových 
míst a poplatků za služby prováděné 
obcí na hřbitově (sečení, likvidace 
odpadů, zimní údržba, elektřina, 
osvětlení, voda atd.)
Nájmy: Do této doby se nájemné 
za hrobové místo platilo paušální 
částkou za jednohrob či dvojhrob  na 
období 10 let. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o regulované ceny, podléhá celá 
evidence hrobových míst a poplatků 
k nim vedených kontrole a kontrolní 
orgán plnění těchto úkolů po správci 
hřbitova vyžaduje. Dle prováděcích 
pokynů k výše uvedeným předpisům 
bude tedy nově nájem stanoven na 
základě skutečného zaměření plochy 
užívaného  hrobového místa. Toto 
měření jsme provedli v letošním roce 
a již pro rok 2013 budou vypracovány 
na každé hrobové místo nové nájemní 

smlouvy, které budou na 10leté 
období. Příklad:  nynější nájem za 
dvojhrob (paušálního rozměru 2x2 
m)  činil 4 m2 x 7 Kč= 280,- Kč na 
10 let  -  nově od r. 2013 bude nájem 
dvojhrobu         (skutečného rozměru 
2,64x2,31) 6,10 m2 x 7 Kč 427,- Kč na 

10 let.  Platnost některých stávajících 
nájemní smluv přesahuje datum 
účinnosti tohoto opatření stanoveného 
vedením obce od 1.1. 2013. I v tomto 
případě bude nutné uzavřít s každým 
nájemcem hrobového místa novou 
nájemní smlouvu. Pokladní obce 
v tomto případě takovémuto nájemci 
v první řadě vrátí nájemné zaplacené 
na dobu delší než do roku 2012 a 
teprve následně od těchto nájemců 
hrobových míst vybere nájem na další 
období. Všichni nájemci hrobových 
míst budou tedy mít od roku 2013 
novou nájemní smlouvu.
Služby: Výše poplatku za služby 
prováděné obcí na hřbitově se od roku 
2013 nemění (75,- Kč za jednohrob a 
150,- Kč za dvojhrob). Služba se nově 
stává součástí nájmu a bude se rovněž 
platit na 10 let dopředu       starosta

Až se zima zeptá
Vyprávěl se vtip: Kdo  všechno prý  
spí zimním spánkem? Medvědi, 
sysli, krtci..... a silničáři. Určitě si 
snad každý motorista už nejedenkrát 
zanadával na to, jak se údržba silnic 
provádí. A to nejenom těch státních a 
krajských,  ale i těch obecních. Proč tak 
pozdě, proč zrovna k našemu vjezdu 
atd. Věřte, že to není jednoduché 
- rozhodnout kdy už vyjet do terénu, 
kde s prohrnováním začít,  kam sníh 
nahrnout, když už vlastně není kde. A 
jak to všechno ukočírovat i ve vztahu 
k finančním nákladům, když by bylo 
lepší utratit peníze v létě za opravu 
rozpadlé dlažby nebo děravého 
asfaltu.  Tak bych vás chtěl za radnici 
a hlavně za chlapy, kteří naše cesty 
prohrnují poprosit o trpělivost a 
pochopení i v této  zimě, která už nám 
pomalu  začíná vládnout.  Letos s ní 
budeme bojovat i s novou technikou, 
kterou jsme pořídili v rámci projektu 
komunitní kompostárny. Doufám, že 
budeme mít navrch my. 
   místostarosta



 Obec poprvé nakoupila elektřinu a plyn na burze a ušetřila čtvrtinu peněz
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Část obcí ze Sdružení obcí 
Hornolidečska (SOH), konkrétně 
Francova Lhota, Horní Lideč, 
Lačnov, Lidečko, Lužná, Pozděchov, 
Seninka, Střelná, Valašská Senice a 
Valašská Polanka, poprvé nakoupilo 
energie pro provoz svých úřadů a škol 
na Českomoravské komoditní burze 
Kladno. Sdruženým obcím, jejichž 
poptávku zastřešilo SOH, se tím 
podařilo ušetřit čtvrtinu nákladů na 
elektřinu a zemní plyn pro poslední 
čtvrtletí letošního roku a v roce 
2013. V obecních pokladnách tak 
samosprávám zbude navíc cca 1 
milion 800 tisíc korun, o něž budou 
moci posílit jiné kapitoly svých 
rozpočtů. Nákup proběhl koncem 
srpna, kdy obce Hornolidečska 
pořídily 1421 megawatthodin (MWh) 
elektřiny do celkem 113 odběrných 

míst a 4.080 MWh zemního plynu 
do 43 odběrných míst. Extrémně 
příznivou cenu dosáhly při nákupu 
elektřiny v nízkém napětí – proti 
současné agregované ceně 1546 Kč/
MWh se jim podařilo vysoutěžit cenu 
1232 Kč/MWh, což je pokles o 20 
procent na historicky nejnižší úroveň. 
Nejvyšší procentuální i finanční 
úsporu však obce dosáhly při nákupu 
zemního plynu v režimu maloodběr. 
V silně soutěžním prostředí poklesla 
cena proti současné úrovni o téměř 30 
procent na úroveň 712 Kč/MWh, což 
představuje celkovou úsporu 1 milion 
224 tisíc korun. U zemního plynu 
v režimu velkoodběr se pak cena 
snížila o téměř 21 procent na 690 
Kč/MWh, což přineslo úsporu dalších 
121 tis. Kč. V burzovním systému 
Českomoravské komoditní burzy 

Kladno byl nákup rychlý, bezpečný 
a administrativně nepříliš náročný. 
Obce mikroregionu se tímto nákupem 
přesvědčily, že sloučení spotřeby do 
většího objemu je výhodné, neboť 

se zatraktivní obchod pro dodavatele 
energií a ti jsou připraveni snížit cenu. 
Díky těmto dobrým zkušenostem 
se rozhodlo vedení SOH připravit 
v průběhu roku 2013 pro své členské 
obce další burzu, na základě které 
budou vysoutěžené ceny energií 
uplatňovány od 1.1. 2014.                    
 Předseda SOH Josef Daněk

Kolaudace parkoviště, zastávky a chodníků hotova
V průběhu měsíce října proběhlo 
závěrečné vyúčtování dotací, 
které jsme obdrželi na výstavbu 
„Autobusové zastávky včetně 
chodníků a parkoviště u OÚ 
Val.Polanka“. Díky úspěšnému 
výběrovému řízení na zhotovitele 
stavby bylo dosaženo dosti velkého 
snížení ceny za stavbu oproti 
předpokladu. 
 Celkem jsme zhotoviteli 
stavby fy.TM Stav Vsetín s.r.o. 
zaplatili za celou provedenou  stavbu 
952.419,- Kč, když předpokládaná 
celková rozpočtová cena dle PD činila 
1 250.000,- Kč. Na stavu opěrné zdi, 
přístupových chodníků a parkoviště 
vztahovala (předpokládané RN této 
části stavby ve výši necelých 604 tis. 

Kč byly výběrovým řízením sníženy 
na 363.704,- Kč) byla dotace ze ZK  
poměrově a to z předpokládaných 240 
tis. Kč na 144 tis. Kč, protože Zlínský 
kraj podmínil poskytnutí dotace 
procentuálním podílem z realizační 
ceny na max.39,74%.
 Jak jsme Vás už informovali 
i v Letním Zpravodaji, na tuto stavbu 

se vedení obce podařilo zajistit dotaci 
také z MMR ČR ve výši 600 tis. 
Kč. I po provedeném závěrečném 

vyúčtování akce zůstala dotace 
od MMR ČR na této výši, protože 
podmínky pro její čerpání v této 
výši nebyly porušeny. Z vlastních 
prostředků obce tak bylo na této 
stavbě investováno celkem: 208.419,- 
Kč. V průběhu měsíce září 2012 
proběhla řádná kolaudace celé stavby 
a v současné době již slouží široké 
veřejnosti  autobusová zastávka, 
chodníků včetně přechodu pro chodce 
a parkoviště před OÚ.           starosta

Informace o pokynu 
hlavního hygienika

S ohledem na trvající 
bezprostřední ohrožení zdraví 
osob nebezpečnými lihovinami 
uložil Hlavní hygienik ČR provést 
opatření k dalšímu zintenzivnění 
zdravotního dozoru a dále k šetření 
podnětů ze strany občanů včetně 
provedení analýz přinesených 
lihovin o obsahu etanolu nejméně 
20 %. Tato mimořádná kontrolní 
akce začala 6. prosince a bude trvat 
až do odvolání. Důvodem tohoto 
postupu je trvající výskyt otrav 
metylalkoholem, nedohledání 
všech kontaminovaných lihovin a 
kritické období Vánoc a končícího 
roku, kdy dochází ke zvýšené 
konzumaci alkoholu. V této sou-
vislosti Ministerstvo zdravotnictví 
ČR znovu varuje občany před 
konzumací alkoholu neznámého 
původu, neoznačených lihovin a 
vyzývá občany, aby se obraceli na 
všechna územní pracoviště kraj-
ských hygienických stanic, které 
zajistí prošetření jejich podnětů 
včetně bezplat. vyšetření lihovin.



 Úspěšně dokončena a 
stavebním úřadem zkolaudována byla 
v průběhu září tohoto roku rovněž 
přístavba požární zbrojnice, která 
zde umožnila garážování požární 
automobilové stříkačky na podvozku 
Tatra 815. Toto vozidlo jsme obdrželi 
do vlastnictví obce od Integrovaného 
záchranného systému Zlínského 
kraje v roce 2011 bezúplatným 
převodem. Mimo toto nové garážové 
stání vznikly přístavbou rovněž 
další skladové plochy pro požární 
výzbroj a výstroj, kterých se již ve 
stávajících prostorách nedostávalo. 
V současné době disponuje naše obec 
již dvěma požárními automobilovými 
stříkačkami (druhá je na podvozku 
Tatra 148). Součástí této investice 
byla rovněž výstavba zpevněných 
ploch před požární zbrojnicí, 
odkanalizování povrchových vod do 
Senice a nová vodovodní přípojka 
o průměru 90 mm, pomocí které je 
možné plnit požární automobilové 
stříkačky vodou  přímo ve zbrojnici, 
což jistě ocení naši hasiči hlavně 
v zimních měsících.
 Předpokládané náklady stav-
by dle projektové dokumentace byly 
vyčísleny na 2,8 mil. Kč. Výběrovým 
řízením na zhotovitele stavby a po 
dokončení stavby bylo dosaženo 

celkové ceny: 2,27 mil. Kč. Zde bych 
chtěl vyzdvihnout přístup vítězné 
dodavatelské firmy TM Stav Vsetín 
s.r.o., která i přes to, že doba výstavby 
a její financování byla ve výběrovém 
řízení plánována na 3 roky,  
provedla ji během 5 měsíců s tím, 
že nepožadovala zaplacení za tyto 
práce ihned po jejím dokončení. Tuto 
investici budeme splácet z obecního 
rozpočtu až do roku 2014, tak jak bylo 
původně předpokládáno. V letošním 
roce jsme za tyto práce zaplatili 600 

tis. Kč, v roce 2013 splatíme 1 mil. Kč 
a v roce 2014 doplatíme za provedené 
stavební práce zbytek, který činí 668 
tis. Kč. Díky fy.TM Stav Vsetín s.r.o. 
může naše obec celou tuto stavbu 
užívat již od letošního října a bez 
úvěru od bankovního domu.
 V příštím roce plánujeme 
provést v el. rozvodně OÚ 
úpravy pro připojení benzínové 
elektrocentrály tak, aby bylo možné 
mít v provozuschopném stavu celou 
budovu i při případných dlouhodobých 
výpadcích elektrické energie. Toto 
opatření zajistí nejen neustálou jistotu 
zajištění komunikačního spojení při 
krizovém řízení obce, ale také dobré 

technické zajištění pro naši výjezdní 
jednotku požární ochrany, která 
tak budou v jakémkoliv nouzovém 
režimu akceschopná.
 „Sdružení obcí Horno-
lidečska“ získalo spolu s obcemi ze 
slovenského příhraničí sdruženými 
v „Půchovské dolině“ pro příští rok 
90% dotaci ve výši 146.650,- € na 
realizaci grantu s názvem „Vytvoření 
sítě pro krizové řízení v Česko 
– Slovenském příhraničí“, v rámci 
kterého se rovněž, mimo výše 
uvedené napojení požární zbrojnice 
na nouzový zdroj el.energie, rovněž 
dovybaví výzbroj výjezdních jednotek 
požární ochrany jednotlivých 
členských obcí SOH. Předpokládáme, 
že z tohoto grantu pořídíme naší 
výjezdní jednotce motorové kalové 
čerpadlo, elektrocentrálu a vysoušeč, 
který určitě ocení ti občané, kterým 
se při vzedmutí hladiny říčky Senice 
dostává do sklepů spodní, ale i 
povrchová voda. Součástí realizace 
tohoto projektu bude rovněž dohoda 
zúčastněných obcí o tom, že si výzbroj 
pořízenou z tohoto grantu budou obce 
mezi sebou půjčovat. Tato skutečnost 
opět zvýší možnosti technické pomoci 
postiženým občanům například při 
lokálních povodních a podobně.
          starosta

Přístavba požární zbrojnice už slouží svému účelu
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Poplatek za odpady se v Polance v příštím roce zvyšovat nebude
Obec Valašská Polanka musí s 
ohledem na novelizaci zákona o 
místních poplatcích aktualizovat své 
OZV tak, aby byly dáno do souladu 
s tímto zákonem, který  mimo jiné:
- vypustil kategorie nemovitostí 
sloužících k individuální rekreaci 
tím, že se zpoplatňují jen  nemovitosti 
k rekreaci „určené“
- umožnil zvýšit sazbu poplatku ze 
základních 250,- Kč až  na 750,- Kč.
Na listopadovém zasedání Zastu-
pitelstva obce byla proto projednána 
a schválena aktualizace OZV 
o poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. V souladu s 
novelizací výše uvedeného zákona 
jsme přepočítali náklady spojené 

s likvidací odpadů na území naší obce. 
Vzhledem k tomu, že od počátku 
tohoto roku v naší obci zajišťuje péči 
o odpady nový dodavatel  - sdružení 
firem Valašskokloboucké služby a 
RUMPOLD UHB, který nám tyto 
služby poskytuje levněji než dodavatel 
minulý, rozhodlo se zastupitelstvo 
naší obce NEZVYŠOVAT na rok 
2013 poplatek za odpady, který 
v naší obci již několik let činí 350,- 
Kč na osobu či za nemovitost, ve 
které není k trvalému pobytu nikdo 
hlášen a to I přestože náklady 
spojené s provozováním odpadového 
hospodářství  převyšují příjmy od 
poplatníků (odpovídající částka by 
činila 530,- Kč na občana). Stále také 
platí, že i v příštím roce dostanete 
zdarma novou popelnici za starou 

poškozenou. Protože nová svozová 
firma má rovněž kvalitnější vykazování 
odebraného  odpadu, dostali jsme od 
pověřených firem vyšší odměny za 
třídění v obci. Proto budeme v příštím 
roce usilovat o rozšíření míst pro 
recyklační kontejnery, které nám 
firma EKOKOM zapůjčuje zdarma. 
Stejně tak bychom chtěli odběrná 
místa doplnit o kontejnery na drobné 
elektrospotřebiče a baterie, které by  
obci měla  darovat  firma Elektrowin. 
Chceme  tímto  požádat o spolupráci 
a vyzvat vás všechny k aktivnímu  
třídění domovního odpadu, které nám 
kromě přínosu ke zlepšení ekologické 
situace může  přinést další prostředky 
do obecního rozpočtu a tím i ke 
zkvalitnění služeb v této oblasti.
          starosta



Krátké zprávy a aktuality z naší obce
Důchodci

Každý rok lidského života má své 
mezníky, kdy si člověk intenzivněji  
uvědomuje, že je zase o rok starší. 
Kromě Vánoc či Nového roku to 
může být třeba i pouť, hody a u 
nás v Polance by se dalo mluvit i o 
tradiční besedě s důchodci. I s ní je 
to podobné jako s Vánocemi  - a pro 
účinkující to platí obzvlášť: nejeden 
z nich se na ni těší, i když  má spoustu 
starostí s přípravou svého vystoupení 
a taky obavy, jak to všechno dopadne. 
Jak dopadla ta beseda letošní? Podle 
spousty kladných ohlasů se snad 
líbila. Opět byla pestrá, k zasmání 
i ke vzpomínání. Myslím, že 
oboustranně velmi zajímavé bylo 
vystoupení pěveckého „retro sboru“ 
a návštěva paní učitelky Kamencové 
(Petřivalské) coby sbormistryně. 
Pro všechny, kdo účinkovali bylo 
potěšitelné, že publikum bylo hojné a 
hlavně  vnímavé.  Proto ještě jednou 
poděkování - všem, kteří  se besedy 
zúčastnili  jak na jevišti, tak v sále 
(Staňovi Machačovi, že oželel i 
rozhodující zápas Davis cupu) a taky 
přání...aby zme sa za rok ve zdraví 
zešli.....

Akce na  přelomu roku
- Živý Betlém s betlémským světlem  
bude i letos (v neděli) 23. prosince od 
16,00 na tanečním kole...

- „Obecní „ silvestrovský ohňostroj  
bude i letos už v 19,hodin před 
kulturním domem. Podle posledních 
informací se z důvodu malého 
zájmu spoluobčanů nebude pořádat 
Papučový silvestr.

Tříkrálová sbírka 2013.
Charita ČR je jednou z organizací, 
která se snaží pomáhat či organizovat 
pomoc tam, kde je to potřeba. 
Z výtěžku letošní sbírky v našem 
okrese Charita Vsetín podpořila 
jednak projekty regionální (elektrický 
vozík pro vsetínskou Naději o.s., 
dovybavení  charitních pečovatelských 
zařízení, podpora Azylového domu 
pro matky s dětmi ve Vsetíně) a také 
mezinárodní humanitární pomoc 
(na Haiti a Ukrajině). Vám všem, 
kdo budete chtít i v příštím roce 
prostřednictvím Tříkrálové sbírky  
pomoci těm, kdo jsou z různých 
příčin  v nouzi oznamujeme, že  v naší 
obci proběhne v sobotu 5.1. 2013. 

Upozornění před zloději
„... zlodějů chodí po světě tolik, že 
sa člověk na sebe bójí podívaď do 
zrcadla...“ pravil stařeček Pagáč 
v knize Slovácko sa súdí. Věřím, že to 
neplatí o nás polančanech.  Bohužel  
lidí, kteří se nebojí sáhnout na majetek 
druhých doopravdy běhá po světě 
nemálo. Před nedávnem vykradli  

hned  několik domů v Hošťálkové -   
v noci, kdy  jejich majitelé spali. Proto 
vás  chceme před takovými lumpy 
varovat. Bohužel je asi těžko  na ulici 
poznáte, nebo v noci zastihnete. Ale 
bude dobré, když v rámci rozumných 
možností ochráníte svá obydlí, třeba 
jenom tím, že v předvánočním shonu 
nezapomenete na noc zamknout, 
pustit na dvůr psa, popřípadě si 
všimnete, co neobvyklého  se děje 
kolem vás.  Přejeme všem i v tomto 
směru pokojné svátky a celý příští 
rok.

Vánoční pranostiky
(Zkuste sledovať , lesti to výjde)
Sú-li na vánoce bařinky, bude hojně 
ovoce...¨
Jakým je kdo na Štědrý deň, takým  
bude celý rok...
Je-li mráz na Boží narození, celá zima 
drží bez proměny...
Budú-li psi na Vánoce zimú výti, 
včely hojně budú medu míti...
Jaká zima v prosinci, takové teplo 
v červnu...

Nová služebna PČR 
v Horní Lidči

Obvodního oddělení policie ČR 
Horní Lideč se přestěhovalo do 
zrekonstruovaných prostor v prostoru 
vlak. nádraží. Nová adresa je Horní 
Lideč 18, budova na nádraží ČD.
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Významný zaměstnavatel našeho 
regionu KOVAR s.r.o. získal letos 
několik prestižních ocenění. V soutěži 
Vodafone Firma roku obsadil ve 
Zlínském kraji 3. místo a v kategorii 
Odpovědná firma roku zvítězil. Porotu 
zaujala schopnost firmy uplatňovat 
odpovědný přístup nejen vůči 
zaměstnancům, ale i vůči regionu, 
ve kterém působí. Kromě toho, že 
sponzoruje místní školy, organizace i 
jednotlivce, věnuje značné prostředky 
do technologií chránících životní 
prostředí. Nejvíce bodů však KOVAR 
získal za udržování zemědělské 
výroby, kterou se majitelé rozhodli 
zachovat jako valašskou tradici, 

i když tvoří pouze 1% obratu 
společnosti. V blízké budoucnosti 
by měla firma získat certifikát 
ekologického zemědělství. Dalším 
významným oceněním je 3. místo v 
kraji v soutěži Štiky 
českého byznysu. 
Porota vybírá vítěze 
pouze na základě 
e k o n o m i c k ý c h 
ukazatelů, které se 
vyhodnocují 3 po 
sobě jdoucí roky. 
Do soutěže jsou 
zařazeny všechny 
firmy registrované v 
obchodním rejstříku. 

Děkujeme všem svým zaměstnancům, 
protože dosažené úspěchy jsou 
především výsledkem jejich dobré a 
kvalitní práce.
                  Vedení společnosti Kovar

Nejúspěšnější firmou Valašska je KOVAR s.r.o.
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S podzimem přichází období 
krásných bohatých barev a také čas, 
kdy se můžeme připravit na bohatou 
nadílku listů na chodnících, dvorcích 
a záhumenkách. Důležité je ale také 
vědět, že začíná období vegetačního 
klidu. Právě období vegetačního 
klidu (1.10 - 31.3) je třeba mít na 
paměti v případě, že plánujete 
ošetření dřevin na Vašem pozemku, 
šetrné kácení nebo případně obnovu 
dřevních porostů. Bližší upřesnění 
pravidel a omezení souvisejících 
s těmito kroky můžete nalézt v Zákoně 
o ochraně přírody a krajiny č. 114/
1992 Sb. a ve vyhlášce Ministerstva 
životního prostředí České Republiky. 
Tyto výše uvedené normy mimo 
jiné stanovují ohlašovací povinnost. 
V praxi to znamená, že je třeba 
oficiálně zažádat o povolení kácení 
dřevin rostoucích mimo les v případě, 
že obvod kmene stromu ve výšce 130 
cm nad zemí přesahuje 80 cm, nebo 
pro souvislé keřové porosty nad 40 m2 
plochy. Žádost o povolení kácení musí 
vlastníku pozemku (případně nájemci 

se souhlasem vlastníka pozemku) 
schválit místně příslušný státní orgán - 
referát životního prostředí zastoupený 
obcí nebo městem. Žádost o povolení 
kácení dřevin musí obsahovat:
-   jméno a adresu žadatele
- souhlas vlastníka pozemku se 
zamýšleným kácením
-   určení dřevin, které mají být káceny 
(počet, druh, velikost plochy keřů 
včetně situačního zákresu)
- udání obvodu kmene stromu ve 
výšce 130 cm nad zemí
- zdůvodnění žádosti (např. nemoc 
stromu, zvýšená nebezpečnost díky 
umístění atd.)
Hlavní výhodou kácení v zimním 
období je šetrnost a ohleduplnost k 
životnímu prostředí. Důležité je však 
i to, že například zpracování zejména 
opadavých listnatých dřevin je v tomto 
období mnohem snazší a méně pracné. 
Je také faktem, že obsah vody vázané 
ve dřevě v zimních měsících klesá, 
díky čemuž palivové dřevo rychleji 
prosychá. Je dobré mít také na paměti, 

že neodborným zásahem do dřevin je 
možné způsobit nevratné poškození a 
podstatně tak snížit životnost dřeviny. 
K tomu se váže také hrozba udělení 
finančního postihu odpovědným 
úřadem. Při provádění zásahů do 
dřevin je tady jistě nejvhodnější se 
obrátit na odborníky. Důležitými 
kroky při rozhodování na koho se 
obrátit o pomoc jsou mimo odbornosti 
zejména reference, dále je-li ošetřeno 
pojištění proti škodám a také jestli je 
firma schopna poskytnout odborné 
poradenství.     Mgr. Martin Kašpárek 

Na kácení větších stromů mimo les musí být povolení

Valašské oční centrum už je v provozu
V pondělí 22. října bylo symbolickým 
přestřižením pásky ve Vsetínské 
nemocnici slavnostně otevřeno 
Valašské oční centrum. První operaci 
na novém špičkovém laserovém 
přístroji měl primář očního oddělení 
Michal Ziegler naplánovánu na 2. 
listopadu. 
Valašské oční centrum je unikátním 
projektem Vsetínské nemocnice a 
společnosti ZIRIS Oční centrum. Ta 
zakoupila a dala k dispozici špičkový 
6D laser Schwind pro refrakční 
operace oči včetně nejnovější 
diagnostiky pro vyšetření očí. 
Investice do zařízení se vyšplhala 
k 20 milionům korun.
Valašské oční centrum by se tak 
mělo stát špičkovým pracovištěm a 
konkurencí pro již zavedená obdobná 
zařízení v celé republice. Primárně 
je jeho činnost zaměřena na lidi 
z našeho regionu, k dispozici však 

bude i pacientům odjinud. Za vším 
stojí vize primáře Michala Zieglera, 
který nastoupil do nemocnice v roce 
2010 s více než třicetiletou zkušeností 
s operacemi šedého zákalu i refrakční 
oční chirurgií. Pro veřejnost 
připravuje valašské oční centrum také 
den otevřených dveří, při kterém si 
budou moci nové prostory i špičkové 
přístroje prohlédnout a získat také 
odpovědi na své dotazy. 

Roman Balšán
Zabýváme se zejména péčí o vzrostlé 
stromy - jejich ořezy, případně 
kácením rizikových stromů (např. 
v blízkosti domů, el. vedení, 
ve stísněných prostorech atd.) 
Provádíme práce ve výšce za použití 
speciální lezecké (stromolezecké) 
techniky. Máme více než 15 let praxi 
a jsme náležitě pojištěni.
Telefon : +420 604 923 080, E-mail:   
balsan.roman@seznam.cz

Pozvánka pro ženy i muže
Přijďte si zlepšit fyzičku, spálit tuk, 

vyvětrat hlavu a osvěžit ducha.
Zveme všechny na spining do 

Domu služeb Valašská Polanka
– po dohodě kterýkoliv pracovní den 

od 18,00 hodin nebo
- v sobotu či neděli po dohodě 

v kteroukoliv hodinu !!
Kontakt: 

603 966 747 nebo 773 227 404

Turnaj ve stolním tenisu
Turnaj ve stolním tenisu se bude 

konat v sobotu 29.12.2012. Mládež 
do 15 let bude hrát od 9.00, dospělí 

od 13.00. V obou věkových 
kategoriích hrají zvlášť ženy a muži.

Výšlap na Vartovnu
V neděli 30.12.2012 půjdeme na 
Vartovnu. Sraz v 10. hodin u kul-

turního domu, dobrou náladu sebou.



Kalendář kulturních, sportovních a 
společenských akcí na rok 2013

30.prosince
2012 !!! Společný výstup na Vartovnu

5. ledna Tříkrálová sbírka
5. ledna Výroční schůze  SDH
13. ledna Výroční schůze včelařů
19. ledna Valašský bál - Kuk
2. února Maškarní ples - TJ Sokol
3. února Dětský karneval – KDU-ČSL
9. února Masopustní zábava-končiny - SDH
16. března Josefovská zábava – TJ Sokol
20. března Koncert  ZUŠ  benefice pro nemocnici
30. března Velikonoční zábava -SDH
27. dubna Slet  (pálení) čarodějnic - KuK - Paradon
12. května Oslava - Den matek  - KuK
24.května Jarní turistický zájezd do Jeseníků -  SpK
7.června Polanský žabák - SpK
9. června Pohárová soutěž hasičů - SDH
19. června Závěrečný koncert ZUŠ
22.  června Pouťová zábava – Myslivecké sdružení
23. června Pouťové odpoledne – Myslivecké sdružení
5. července Diskotéka na tanečním kole - TJ Sokol
8.-14.července Tenisový turnaj Kovar cup – čtyřhra - SpK
13. července Diskotéka na TK – TJ Sokol
13. července Paradon cup , turnaj v plážovém volejbalu-SpK
17. srpna „Obecní den“ +oslava 100 let POLANČANKY
24. srpna Táborák SDH (TK) 
7. září Závod horských kol v Paradonu - SpK
8. září Odpoledne na kolečkových bruslích - SpK
21. září Podzimní  turistický zájezd na Slovensko- SpK

19. října Hodová zabíjačka – KuK, Hod. zábava –SDH
Polanský duatlonek  SpK 

17. listopadu Beseda s důchodci  - KuK
1. prosince Zvonečkový průvod - KuK
7. prosince Mikulášská zábava -TJ Sokol
23. prosince Živý Betlém - KuK
26. prosince Štěpánská zábava – TJ Sokol
30. prosince Pinpongový turnaj - SpK

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
Drahomíra Martinková  čp. 313
Josef Ptáček   čp. 328
Karel Šafařík   čp. 181
Anna Ptáčková   čp. 328
Bohumil Štefka  čp. 143
Anna Vaculíková  čp. 316
Zdenek Juřica   čp. 335

75 let
František Mikušek  čp. 272 
80 let
Ludvík Zelík   čp. 257

85 let
Terezie Juřicová  čp. 298
Anna Daňková   čp. 86
 

86 let
Elena Hrbáčková  čp. 190
P. Jozef Berec   čp. 82

88 let
Taisia Šafaříková  čp. 138 
Blahopřejeme jim. 

NOVÍ OBČÁNCI
Beáta Žídková   čp. 94
Jonáš Filgas   čp. 194
Jakub Daněk   čp. 374
Jolana Juhaňáková  čp. 26
  Vítáme je a přejeme jim šťastný život.

SŇATKY
Pavel Hovořák   čp. 126 
a Ivana Galetová
Vendula Jančíková  čp. 1
a Ondřej Kovář 
Marie Muchová  čp. 221
a Štěpán Zezulka 
Tomáš Kozubík  čp. 251
a Iveta Donathová 
Blahopřejeme.

ZEMŘELI 
Marie Juhaňáková  čp. 109 
Anna Pečivová   čp. 29
Ludmila Prcínová  čp. 173
Čest jejich památce!

Pokud si některý z občanů nepřeje, 
aby byly o něm v této rubrice uváděny 

informace, sdělte nám to prosím na 
Obecním úřadě.  

           Zpracovala: Marie Martinková 
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Změna termínů (popř. zrušení akce) vyhrazena jednotlivými 
pořadateli. Podrobně budete informováni plakáty.
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Vážení rodiče našich žáků, přátelé a příznivci naší školy, 
ani si to v každodenních starostech nepřipouštíme, ale 
skoro již třetinu školního roku mají žáci za sebou. Nadešel 
podzimní čas a s ním pozvolna přichází zima, mráz a 
sníh. Věřím, že zimní dny radostně prožijeme, a že si 
naši žáci o vánočních prázdninách snad užijí i dostatek 
sněhu. Dřív, než začnou vánoční prázdniny, mají naši žáci 
plno práce. V těchto dnech připravují krásná adventní 
vystoupení a také tradiční vánoční koncerty, na které 
Vás všechny srdečně zvu. Jsem rád za Vaši podporu, 
kterou do svých dětí vkládáte a společně s nimi vytváříte 
hodnoty, kterých si běžně člověk ani neuvědomí. Základní 
umělecká škola chce především vychovat řadu dobrých 
muzikantů, tanečníků, výtvarníků a herců, kteří získávají 
svým poměrem k umění lepší životní orientaci a budou 
moci využít svého talentu, naučí se pracovat v kolektivu a 
získají významnou hodnotnou duševní devizi. To však bez 

každodenní a cílevědomé práce nejde. V tomto školním 
roce čeká naše žáky opět mnoho soutěží vyhlašovaných 
MŠMT, přehlídek, výstav a samotných vystoupení na 
kmenové škole i na našich pobočkách. Děkuji Vám, 
rodičům našich žáků za Vaši přízeň, za podporu dětí při 
vystoupeních a koncertech, a také za nezbytnou motivaci 
k umění a rozvoji talentu svých dětí. Věřím, že tomu tak 
bude i v nadcházejícím roce, a že se  budeme společně 
setkávat na našich připravovaných akcích. Na závěr svého 
příspěvku bych Vám všem chtěl popřát klidné, radostné 
a veselé Vánoce, dětem hodně dárků pod stromečkem a 
pokud možno krásnou bílou zimu. Všem přeji do nového 
roku 2013 především pevné zdraví, štěstí, spokojenost, 
lásku a mnoho úspěchů ve studiu, v zaměstnání i 
v osobním životě. Těším se na setkání s Vámi na našich 
akcích, koncertech, představeních, vystoupeních a 
výstavách v roce 2013.   Roman Konůpka

Umělecká škola připravuje krásná adventní vystoupení

Co je nového na naší základní škole?
V letošním školním roce 2012/
2013 nastoupilo  do Základní školy 
Valašská Polanka 250 žáků, z toho 
na 1. stupeň 107 a na 2. stupeň 143 
žáků. Vzhledem k tomuto klesajícímu 
trendu se snižují početní stavy 
pedagogů. Letos ve škole vyučuje 25 
pedagogických pracovníků, někteří 
jen na částečný úvazek /dle aprobace/
Se snižováním státního rozpočtu 
souvisí také snížení úvazků všech 14 
provozních pracovníků. V září došlo 
ke změně  obsazení pracovního místa 
zástupce ředitelky školy. Zástupkyně 
Mgr. Romana Řezníčková se 
odstěhovala do Olomouce a na její 

místo nastoupil Mgr. Petr Filgas. 
Všechny školní akce a úspěchy 
našich žáků najdete na webových 
stránkách www.zsvalpolanka.cz a v 
našem školním časopise Polanský 
vrabčák. Určitě se podívejte! Při 
hodnocení roku chci poděkovat za 
výbornou spolupráci zřizovateli 
školy, zvláště panu starostovi, všem 
okolním obecním úřadům, firmám 
a sponzorům, rodičům a také všem 
ostatním, kteří podporují naši školní 
práci a snahu. Přejeme Vám krásné 
svátky vánoční, hodně úspěchů, 
pohody a zdraví v novém roce 2013.     
          Mgr. Naděžda Hajdová

Básničky ze školičky
Zima

  Mám ráda zimu,
 ráda lížu zmrzlinu,

 mám ráda sníh,
 když jedu na saních.

  Postavím si sněhuláka,
 veselého pajduláka,

 místo nosu mrkvičku,
 a do ruky metličku.

  

 Veronika Ondrová (3. třída)

 Vánoce
 Za oknem leží bílý sníh,

 venku je slyšet dětský smích.
 Krásné jsou u nás Vánoce,

 sušíme na věnec ovoce.
 Maminka peče cukroví,

 skvělý je perník medový.
  

 Barbora Hrabicová (3. třída)
  

Zima
   Ráno jsem se vzbudila,
 z okna jsem se dívala,

 že už padá snížek,
 to už brzy přijde Ježíšek.

  Dostaneme nadílku,
 chtěla by jsem panenku.
 Stromeček si nazdobíme,
 na něm svíčky zapálíme.

  

 Kateřina Daňková (3. třída)  

 Letošní už čtrnáctý Předtaneční kurz pro žáky devátých ročníků se opět 
povedl na jedničku. Na fotografii jsou nejlepší taneční páry večera.
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Hasiči obsadili 3. místo v soutěži RWE Dobrovolní hasiči 2012!

Jak už jsme psali v minulém 
zpravodaji, v uplynulých měsících 

se hasiči z naší obce zapojili do 
celorepublikové soutěže o titul 

Nejlepší sbor dobrovolných hasičů 
2012, kterou vyhlašuje firma RWE. 
Slavnostního vyhlášení, které 
proběhlo 8. listopadu v Brně, se 
zúčastnili tři zástupci sboru. Ostatní 
hasiči a příznivci sledovali s napětím 
přímý přenos v klubovně SDH. Za 
třetí místo pro oblast Sever Moravy 
převzali diplom a dárkový šek 
v hodnotě 20 000 Kč. Za získané 
peníze pořídili pro děti i ostatní 
příznivce sportu pingpongový stůl, 
různé míče, elektronický terč na šipky 
a lehký stanový přístřešek, který 
mladí hasiči využijí při soutěžích proti 
slunci, nebo dešti. Hasiči děkují všem 
spoluobčanům a příznivcům, kteří je 
podpořili v hlasování.                 SDH

Výjezdová jednotka hasičů má za sebou letos opět mnoho zásahů
Výjezdová jednotka hasičů naší obce 
zasahovala do 8.12. 2012 u těchto 
událostí.
3.2. 2012 vyjela jednotka s vozidly T815 
a T148 k požáru dřeva do Vsetína.
8.2.2012 byli požádáni OPIS Zlín o 
pomoc při transportu pacienta k sanitce 

v naší obci.
24.3. 2012 zasahovali u požáru trávy v Lužné s cisternami 
T815 a T148.
9.7. 2012 vyjeli k požáru stodoly do Bratřejova s vozidly 
T815 a T148.
17.9. 2012 se zapojili do hašení lesního požáru v Ústí 
s cisternami T815 a T148.
22.9. 2012 pomáhali společně s jinými jednotkami z okolí 
zdolat lesní požár v Janové s technikou T815 a T148
16.10. 2012 byla jednotka vyslána k požáru bývalé 
pekárny do Vsetína s cisternou T815 a Fordem
2.11. 2012 zasahovali s vozidlem T815 u požáru bytu 
ve Vsetíně. Dále se zapojili do taktických cvičení v Ústí 
a Pozděchově. Taktické cvičení v Pozděchově bylo 
organizováno pro vybrané jednotky Zlínského kraje a 
nacvičoval se zásah u velkého lesního požáru. Společně 

s hasiči se do 
tohoto cvičení 
zapojili i policisté, 
z d r a v o t n í c i 
z rychlé pomoci a 
letci s vrtulníkem a 
hasícím letadlem. 
Samozřejmostí je 
i pomoc v obci při 
čištění komunikací 
a kanalizace. 

Těchto technických pomocí bylo celkem osm. Členové 
této jednotky se pravidelně připravují na různých školeních 
(dýchací technika, obsluha motorových pil, řidiči, velitelé, 
strojníci). V letošním roce byl zaveden nový druh školení 
celé jednotky, která čítá 19 hasičů, na stanici Vsetín 
s celodenním zaměstnáním.    SDH Valašská Polanka
------------------------------inzerce------------------------------

Sbor dobrovolných hasičů 
přeje všem spoluobčanům 
krásné a pohodové prožití 

vánočních svátků. 
Do nového roku 2013 

přejeme všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí a 
osobní spokojenosti.
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Fotbalisté naší obce mají zimní přestávku

Přípravka 
 Sezonu naši nejmenší zakončili na 
pěkném 3. místě, kdy především tým 
Velkých Karlovic byl nad naše síly. 
Hráli jsme se všemi soupeři vždy 
2 zápasy a naše výkony i výsledky 
měly stoupající tendenci. Přípravu 
začínáme v tělocvičně 18.12. od 17 – 
19:00 hodin, Tréninky budou trvat do 
doby, kdy budeme moci začít trénovat 
na přírodní trávě. Ještě v letošním 

roce zajíždíme na turnaj do Bystřice 
pod Hostýnem (22.12.)

1.Vel.Karl.+Ka.8  8  0  0   48: 11    24 
2.N. Hrozenkov8  5  0  3  73: 15    15 
3.Val. Polanka  8  5  0  3  36: 27    15 
4.Lhota u Vs.   8  2  0  6   20: 46     6 
5.Halenkov      8  0  0  8    7: 85      0

Mladší žáci
Na zimní přestávku jsme zformovali 
i družstvo ml. žáků, které se skládá 
z přípravky a starších žáků, kteří díky 
nízkému věku mohou v tomto týmu 
nastupovat. Máme za sebou již 1. 
halový turnaj, kde jsme 2 x vyhráli, 2 
x prohráli a jednou remizovali. Tým 
táhne špilmachr Filip Růžička. Jsme 
pozváni v zimní přestávce ještě na 2 
turnaje. 

Starší žáci 
V sezoně, ve které došlo k obrovské 
obměně kádru prozatím uzavíráme 
tabulku. Proto jsme začali trénovat 
již na konci listopadu. Jsme pozváni 
na jeden halový turnaj do Zašové. 
Věříme, že navážeme na zlepšené 
výkony ze závěru podzimní sezóny 

a urveme na jaře proti fyzicky 
vyspělejším soupeřům bodů více.

1.Francova Lhota  9  8  0 1   40: 7  24 
2. Lidečko 9  6  2 1   27: 7    20 
3.Lužná 9  5  1 3   18: 14  16 
4.Horní Lideč 9  2  2 5   12: 20   8 
5.Lačnov 9  2  1  6     12: 32   7 
6.Val. Polanka 9  1  0 8   11: 40    3 

Dorost
Dalo by se říci, že dorostenci nám 

v  podzimní 
části dělali 
n e j v ě t š í 
radost. Tento 
tým se po 
p o s t u p u 
do krajské 
s o u t ě ž e 
v ů b e c 
n e z t r a t i l . 
Zatím nám 
patří 4 příčka 
za 8 výher, 
3 remízy a 
2 porážky. 

V této věkové kategorii jsou 
momentálně v okrese Vsetín lepší jen 
Val Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm 
a Vsetín. Trénovat na jarní část 
sezóny začneme spolu s muži na 
začátku ledna.
1. Malenovice  13 13 0  0  58 : 9    39  
2. Mladcová     13 10 1  2  76 : 21  31 
3. Holešov        13  9  1  3  43 : 15  28 
4. Val. Polanka 13  8  3  2  50 : 18  27  
5. Štítná n/Vl.   13 7  1  5  27 : 39  22  
6. Juřinka          12 7  0  5  47 : 29  21  
7. Hovězí   13 7 0  6 23 : 34   21  
8. Franc.Lhota   13 6 1  6  35 : 40  19 
9. Lidečko   13 4 3  6  34 : 33   15 
10. Vel.Karlov. 13 4 3  6 26 : 39   15  
11. Val. Klob.   12 2 2  8 15 : 41    8 
12. Slavičín   13 2 1  10 13 :45    7  
13. Tečovice   13 1 2  10 19 : 51   5  
14.  Louky 13 1 0  12 10 : 62  3 

Muži
Týmu mužů se nově ujala trenérská 
dvojice Valčík – Gergela, která mohla 
počítat se stejným kádrem jako na jaro, 
navíc s navrátilci z hostování v Lužné. 
Cílem bylo umístit se v horních 
patrech tabulky a protočit více 

hráčů v sestavě tak, aby mladí hráči 
dostali více příležitostí pro fotbalový 
růst. Celkový pohled na tabulku po 
podzimu je potěšující, co se týká 
umístění na 5. příčce, počet získaných 
bodů a skóre však už tolik pozitivní 
nejsou. Zejména závěr podzimu 
týmu nevyšel, a tak je co zlepšovat. 
Nejlepšími střelci jsou bratři Trčkové, 
z nichž každý zaznamenal tři branky, 
což je ale na tým, který má ambice 
na přední patra tabulky celkově 
špatný výsledek. Velké pozitivum 
pro jarní odvety je skutečnost, že 
má tým vyrovnanou brankářskou 
dvojici a nadějí světlejších zítřků 
je zástup mladíků tlačících se do 
základní sestavy. Zejména Filip 
Maček a Radek Hromada jsou toho 
důkazem. Závěrem děkujeme 
věrným fanouškům za podporu i v 
zápasech, kdy se zrovna nedařilo a 
přejeme všem klidné prožití Vánoc 
a hlavně zdraví v roce 2013.

1. Kelč  13 11 2 0 55:10    35
2. Slavičín B  13 7 2 4 30:23      23
3. Hrachovec  13 6 4 3 33:22      22
4. Lhota u Vs.  13 7 1 5 29:23      22
5. Val. Polanka 13 5 4 4 17:16       19
6. Lidečko  13 5 3 5 23:20      18
7. Choryně  13 5 2 6 28:34      17
8. Franc. Lhota 13 4 4 5 24:25       16
9. Val. Příkazy  13 5 1 7 27:35      16
10. Janová  13 5 1 7 32:44      16
11. Jablůnka  13 5 0 8 21:31      15
12. Hor. Lideč  13 4 3 6 21:32      15

Sportovní komise hodnotí
V roce 2012 nabídli členové obecní 
sportovní komise dětem i dospělým  
opět řadu zajímavých akcí. Vedle již  
tradičních turnajů v tenise, plážovém 
volejbalu, závodu horských kol nebo 
Polanského žabáka přilákal spoustu 
účastníků jistě velmi zajímavý výlet 
na Velkou Fatru. Všechny jmenované 
aktivity by Sportovní komise naší obce 
chtěla udržet a rozvíjet i v roce 2013. 
Letošní rok bude završen tradičním 
turnajem v ping - pongu 29.12. 2012 
a pak „předsilvestrovským“ výšlapem 
na Vartovnu.                 Staňa Machač
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé domác-
nosti. 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(petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v březnu 2013

PAPÍR
PAPÍR

SVOZ ODPADU – I. pololetí 2013 
VALAŠSKÁ  POLANKA 

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

Interval svozu  1 x za 14 dní 
     SVOZOVÝ DEN -  VŽDY pond lí lichý týden

POZOR !!! první svoz bude ve st edu 2. ledna

- PAPÍR - MODRÁ 

tvrtek 16. února + 17. kv tna

SKLO BAREVNÉ - TVRTEK 7.2.   a   20.6. 

SKLO BÍLÉ - PÁTEK 8.2.  a   21.6. SKLO

- PLASTY - ŽLUTÁ  +NÁPOJOVÝ KARTON-
ORANŽOVÁ  - POZOR !!! svozy v pátek !!!!! 

-
11. ledna +8. b ezna +5.dubna + 17. kv tna + 7. ervna NÁPOJOVÝ 

KARTON

NEBEZPE NÝ  ODPAD  ODEBÍRÁME FORMOU MOBILNÍ SB RNY  2 x RO N  : 
4. kv tna          +        5. 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.


