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Zpravodaj

Školní rok 2007/2008 končí, ve škole mnohé se změnilo 
     Nevím jak u Vás, ale u nás ve škole 
ten čas ubíhá mílovými kroky. Máme za 
sebou 10 měsíců školní práce a teď už 
zbývá jen ji zhodnotit.
     Musím konstatovat, že se v tomto roce 
mnohé změnilo. V 1. a 6. ročníku naši 
pedagogové vyučovali podle nového 
Školního vzdělávacího programu, který 
žáky více motivuje a vede k řešení 
životních situací. Více jsme otevřeli 
školní život veřejnosti, spolupracujeme
se školskou radou a s rodiči, častěji ak-
tualizujeme webové stránky.
     Rozšířili jsme také spolupráci s 
místními složkami a se ZUŠ Vsetín. 
Již tradičně žáci ve školní družině a  
školním klubu vyrábějí dárečky na 
besedu s důchodci, na Svátek matek, 
zvonečky na Zvonečkový průvod, atd. 
Vychovatelky spoluorganizují například 
dětský karneval, Živý betlém a vedou 

kroužky pro veřejnost v nové Kutírně. 
Tělocvikáři vypomohli s Polanským 
skokanem. Pro veřejnost jsme nově 
otevřeli ve škole výuku angličtiny.
    Vedení školy prvním rokem zaštítilo 
velmi úspěšný kurz "Předtaneční výcho-
vy" našich deváťáků. Nový je šachový 
kroužek a výtvarný Ateliér. Od podzimu 
provozujeme a pronajímáme
venkovní sportoviště a tělocvičnu.
     A další akce ? Výlety, exkurze, divad-
la, koncerty, kina, soutěže, olympiády, 
aktuální besedy s odborníky, projekty.
A přitom všem učíme a vychováváme.
     Chci pochválit a ocenit výkony našich 
žáků, kteří svými úspěchy překročili 
hranice školy:  Štěpán Filgas ze 3.tř. 
a Tereza Špačková z 9.tř. se probo-
jovali v Národní literární soutěži me-
zi 10 nejlepších z celé republiky. Vít 
Hyžák z 9.tř. soutěžil až v krajském 

kole chemické olympiády, kde obsadil 8. 
místo. Zabodovali také mladí sportovci v 
okresních kolech ve vybíjené, v kopané, 
v atletice a ve sportovní soutěži Zlínský 
Vorvaň se umístili na 6. místě z 36 škol.
 Chci poděkovat rodičům, kteří 
dobrovolně přispěli do rodičovského 
fondu na akce žáků a sponzorům, zvláště 
panu Smýkalovi, jehož finanční pomoc 
umožní rozšířit počítačovou učebnu.
 Přeji Vám všem, zaměstnancům školy 
a zvláště dětem hezké a slunečné léto.  
Zdá se Vám toho málo? Více na www.
zsvalpolanka.cz.       
          Naďa Hajdová, ředitelka školy

Ohlédnutí.  Už druhý ročník sletu čarodějnic skončil. Stejně jako vloni měli organizátoři pečlivě připravený program, účastnice sletu 
měly nápadité kostýmy, vydařilo se i počasí. Čarodějnice předvedly spoustu uměleckých dovedností, zábavné odpoledne potěšilo i děti Takže: 
příští rok s koštaty opět nashledanou..               Kulturní komise obce.

ZŠ zve nejen příznivce kopané na 1. 
ročník turnaje žáků 2. stupně základ-
ních škol v kopané, který se uskuteční 
ve středu 25. 6. 2008 od 8.00 hodin 
na velkém hřišti v Polance. 

Ve vesnici opět řádily čarodějnice
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Těžba dřeva zastavena 
Na základě kalamitní situace v okolních 
lesích vzniklé vichřicí Ema v únoru 
tohoto roku, od kdy jsou zahlceny pily 
kalamitním dřevem a výkupní ceny 
za pilařskou kulatinu jsou na histor-
ickém minimu, rozhodlo zastupitelstvo 
obce o zastavení úmyslné těžby dřeva 
v obecních lesích. Toto opatření bude 
mít negativní vliv na plánované příjmy 
obce v roce 2008. V souvislosti s tím 
se v zastupitelstvu obce projednala také 
výdajová část rozpočtu obce, ze které 
vyplynulo, že je možné tento rok tyto 
příjmy oželet za podmínky, že se do 
rozpočtu obce zapojí finanční prostředky 
rezervované na realizaci projektu ČŘB 
II. Tyto peníze zde máme na účtu obce 
od prodeje plynárenského zařízení SmP 
a.s.  a mají být investovány do výstavby 
splaškové kanalizace a přípravy to-
hoto projektu jako takového. Jelikož se 
příprava i realizace stavby díky pomalé 
práci ministerských úředníků odsunula 
až na léta 2009-2010 ( bude-li kladně 
vyřízena žádost o poskytnutí dotace ) 
je možné tuto rezervu v letošním roce 
využít s tím, že v následujících letech 
bude muset být prodejem obecního 
dřeva opět doplněna. Skutečná výše 
čerpání těchto rezervních prostředků  se 
ukáže při vyúčtování hospodaření obce 
za rok 2008 počátkem příštího roku. Již 
dnes je již ale jasné, že v příštím roce 
se bez finančních prostředků získaných 
z prodeje pilařské kulatiny z obecních 
lesů v žádném případě neobejdeme a že 
se na tuto situaci budeme muset dobře 
připravit.

Lékárna bohužel skončila
Pharm.Dr.Hájek, který provozoval ve 
Valašské Polance lékárnu, oznámil 
vedení obce, že k 31.5.2008 končí její 
provoz a požádal rovněž o ukončení 
nájmu z těchto nebytových prostor. K 
ukončení provozování lékárny v naší 
obci ho přiměly personální a eko-
nomické důvody. Panu Hájkovi i jeho 
manželce tímto děkuji za dlouholetou 
dobrou spolupráci a přeji jim do dalších 
let pevné zdraví a úspěchy nejen v 
práci, ale i v soukromém životě.
 Okamžitě po obdržení to-
hoto oznámení jsem podnikl kroky k 
zajištění nového provozovatele lékárny 
v naší obci. V současné době očekáváme 
výsledek jednání Představenstva 
společnosti Nemocnice s poliklinik-

ou ve Vsetíně a.s., jejíž pracovníci 
o pronájem a provozování lékárny v 
naší obci projevili zájem. Bude-li tento 
záměr vedením nemocnice schválen, 
bude možné opět tyto prostory pro 
zřízení lékárny pronajmout. V případě, 
že se však nepodaří zajistit nového 
provozovatele lékárny, na kterou jsme 
si za ta léta provozu již zvykli, bu-
dou následně tyto nebytové prostory 
pronajaty k jiným komerčním účelům. 
Bezesporu se jedná o velmi výhodnou 
lokalitu a umístění této prodejny v obci 
a proto na rozhodnutí, komu budou tyto 
nebytové prostory pronajaty, bude mít 
vliv výše nabídnutého nájemného.

Nový pohřební řád
Na programu jednání zastupitelstva 
obce dne 19.6.208 bude rovněž ak-
tualizace Pohřebního řádu veřejného 
pohřebiště ve Val.Polance, které naše 
obec provozuje. Jeho aktualizací se 
myslí zavedení nové služby : pronájem 
skříňky v kolumbáriu pro uložení urny 
se zpopelněnými lidskými ostatky a 
nebo pronájem hrobového místa pro vy-
budování betonových obrub sloužících 
rovněž k uložení zpopelněných lid-
ských ostatků, ale do země. S komplet-
ním obsahem tohoto aktualizovaného 
pohřebního řádu se můžete seznámit po 
jeho projednání v zastupitelstvu obce 
na úřadních deskách obce. V návrhu 
nájemní smlouvy se počítá s tím, že 
pronájem jak skříňky v kolumbáriu tak i 
hrobového místa pro zřízení betonových 
obrub bude opět 10-ti letý. V návrhu do 
jednání ZO se uvádí, že za pronájem 
skříňky v kolumbáriu se bude na 10 let 
účtovat a platit dopředu 1.000,- Kč a za 
pronájem hrobového místa o rozměru 
0,90 m x 1,0 m ke zřízení betonových 
obrub pro uložení uren do země se 
bude platit dopředu nájem na 10 let ve 
výši 70 Kč. V návrhu ke schválení v 
ZO je také zavedení ročního poplatku 
za služby poskytované pronajímatelům 
tohoto hrobového místa k uložení uren 
na místním hřbitově ( voda, elektřina, 
úklid zeleně apod.) ve výši 
40 Kč/rok. Součástí smlouvy o pronáj-
mu skříňky v kolumbáriu  nebude roční 
poplatek za služby na hřbitově.
Občané, kteří si budou chtít sjednat 
tento typ služeb na místním hřbitově 
se mohou k sepsání nájemních smluv 

dostavit na OÚ nejdříve v průběhu 
listopadu tohoto roku přičemž jejich 
účinnost bude stanovena od 1.1.2009. 
Po dokončení výstavby kolumbária, 
plánované na konec října 2008, bude k 
dispozici 48 ks skříněk v kolumbáriu a 
30 ks hrobových míst pro vybudování 
betonových obrub o rozm. 1 x 0,9 m k 
uložení uren do země 

Povede železnice do Vizovic? 
Nápad železničního propojení mezi Val.
Polankou a Vizovicemi se dostal již i do 
takových dokumentů jako jsou: Generel 
dopravy Zlínského kraje a Vyšší územně 
plánovací dokumentace Beskydy. Obec 
proto opětovně žádala vedení Zlínského 
kraje o zahájení prací na zpracování 
studie proveditelnosti železničního pro-
pojení mezi obcí Val.Polanka a městem 
Vizovice, včetně odbočení ve směru 
do Horní Lidče. Práce na této zakázce 
komplikuje nevyjasněná trasa dálničního 
přivaděče ve směru Val.Polanka - Prlov - 
Pozděchov až po napojení na plánovanou 
dálnici R/49, kde až do dnešní doby 
bylo uvažováno o jeho sedmi možných 
variantních trasách. Z pověření zastupi-
telstva Zlínského kraje vybral Krajský 
úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a 
územního plánování,  projektanta spe-
cialistu, u kterého objednal zpracování 
studie řešení dálničního přivaděče i 
výše uvedeného železničního propojení. 
V zadání na provedení těchto prací má 
projektant rovněž posoudit i ekonom-
ické aspekty související nejen s výstav-
bou těchto silničních a železničních tras, 
ale i s jejich provozem. V neposlední 
řadě má přihlédnout i k opravdovým 
potřebám státu zvláště pak pro rozvoj 
železniční sítě. Výsledkem těchto prací 
by mělo být vyjasnění si nároků na 
stanovení stavebních uzávěr v tomto 
území. Místo zablokovaného rozvoje 
území v dotčených obcích v širokých 
několikasetmetrových koridorech by se 
mělo toto omezení užívání území v ob-
cích zúžit pouze na tzv.ochranná pásma 
v šíři několika desítek metrů. Takto 
dohodnutá ochranná pásma v trasách 
schválených zastupitelstvy obcí Lužná, 
Val.Polanka, Prlov a Pozděchov pak 
budou zanesena do připravované aktu-
alizace územních plánů těchto obcí. 

Zpráva o činnosti obce za prvních šest měsíců roku

O problematice železnice do Vizovic se můžete seznámit na internetové adrese 
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=69231&doctype=ART&&cpi=1
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Čistá Bečva pokračuje
II etapa : v prosinci loňského roku byla 
vypsána výzva pro podávání žádostí o 
dotaci pro projekty v rámci OP Životní 
prostředí MŽP ČR. Žádost o poskytnutí 
dotace z tohoto programu  bude podá-
na rovněž Mikroregionem Vsetínsko, 
který bude investorem i II etapy ČŘB. 
Ovšem mnohé se oproti loňskému roku 
zkomplikovalo. Současně s touto  výz-
vou byly totiž podrobněji specifikovány 
požadavky na příjemce dotace v rámci 
tohoto programu. Vedení Mikroregionu 
Vsetínsko, které zpracovává podklady 
k podání žádosti konstatovalo, že se 
našemu regionu zkomplikovaly pod-
mínky nejen pro podání žádosti, ale také 
následně pro přijetí dotace, protože v 
současné době není vše připraveno, jak 
to vyžadují podmínky nově stanovené 
EU pro příjemce dotace. Bude nutné 
činit kroky ke 100% majetkovému ov-
ládnutí společnosti VaK Vsetín a.s. 
komunální sférou. Bude nutné nastarto-
vat výkup akcií společnosti VaK Vsetín 
a.s., aby se obce staly 100% vlastníkem 
této společnosti. Jedině pak je možné 
od EU na kanalizaci v rámci projektu 
ČŘB II žádat dotaci ve výši až 90%. V 
současné době bychom za stávajících 
podmínek mohli obdržet dotaci max. ve 
výši 40% z rozpočtových nákladů, což je 
samozřejmě pro obce nepřijatelně málo. 
Proto je nutné provést v co nejkratším 
čase taková opatření, kterými bychom 
upravili statut současného provozovatele 
vodovodů a kanalizací dle požadavků 
již zmiňovaného operačního progra-
mu. Rada Mikroregionu Vsetínsko 
byla pověřena Valnou hromadou 
Mikroregionu Vsetínského k organ-
izaci a koordinaci potřebných kroků k 
zajištění tohoto cíle. Na základě tohoto 
pověření  byl doplněn program řádné 
Valné hromady společnosti VaK Vsetín, 
a.s., která proběhla dne 12.6.2008 ve 
Vsetíně, o další bod, ve kterém bylo 
představenstvo této společnosti major-
itními akcionáři - obcemi - pověřeno k 
provedení výše uvedených opatření.
Věříme, že tyto postupné kroky vytvoří 
podmínky pro řádné a včasné podání 
žádosti o dotaci na realizaci projek-
tu ČŘB II etapa, na jejíž zahájení v 
případě kladně vyřízené žádosti všichni 
čekáme.

Díky za pomoc při opravě 

Dovolte mě, abych touto cestou 
poděkoval všem, kteří se podíleli a 
podílí na provedení oprav vyhořelého 
jeviště v areálu tanečního kola. Na 
odstranění následků tohoto ničivého 
požáru se podíleli mnozí členové TJ 
Sokol a SDH Val.Polanka, jmenovitě 
pak David Ondrišík, Kovář Jan, Kašpar 
Jaromír, František Šeliga ml., Martin 
Fusek, Antonín Hyžák st., Polanský 
Jaromír a Kozubik Jan. Rovněž bych 
chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří 
věnovali na provedení těchto oprav 
materiál nebo práci zdarma a nebo s 
velkou slevou. Poděkování tak patří 
panu Miroslavu Smýkalovi, panu Pavlu 
Šeligovi, panu Ladislavu Juřicovi, panu 
Ondřeji Řezníčkovi z Prlova a  panu 
Mikeskovi z Francovy Lhoty.

Nové zdravotní středisko
V průběhu uplynulého období byla 
včas zpracována a odevzdána žádost o 
poskytnutí dotace na výstavbu nového 
obvodního zdravotního střediska ve 
Val.Polance. Odpověď na otázku, zda-li 
bude naší žádosti vyhověno se dozvíme 
s největší pravděpodobností koncem 
srpna, začátkem září tohoto roku.
Rozhledna na Vartovně 
V průběhu měsíce května 2008 požádalo 
Sdružení obcí Hornolidečska o posky-
tnutí dotace na výstavbu rozhledny 
na kopci Vartovna a to z operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
ČR - SR. Partnery tohoto projektu 
jsou obce  Seninka, Liptál, Jasenná 
na české straně a obce Dohňany a 
Mestečko na slovenské straně. Projekt 
nese jméno : Rozhledny na kótách 
651 m.n.m. v Senince a v Dohňanech, 
včetně výstavby naučných stezek. O 
tom, zda-li byl předložený projekt vy-
brán k realizaci a pro přidělení dotace 
se dozvíme rovněž nejdříve na konci 
letních prázdnin.

Dotace pro skupinu MASH
  Místní akční skupina 
Hornolidečska ( dále MASH ), jejímž 
zřizovatelem a členem jsou členské 
obce  Sdružení obcí Hornolidečska a 
podnikatelé z hornolidečského regionu,  
uspěla se svou žádostí o dotaci na real-
izaci předložených plánovaných rozvo-
jových programů regionu  z operačního 
programu LEADER na plánovací ob-
dobí let 2008 - 2013. Koncem měsíce 
června očekáváme, že budeme vyz-

váni k podpisu smlouvy, na jejímž 
základě budou postupně uvolňovány 
MASH finanční prostředky Mze ČR 
prostřednictvím SZIF ČR. Po podpisu 
smlouvy by měly být v průběhu měsíce 
července vypsány výzvy pro obce 
a podnikatele v regionu, na základě 
kterých by předkládali své projekty 
a žádosti o dotování jejich realizace. 
Naše obec spoléhá na čerpání dotací z 
tohoto programu na provedení oprav 
cest v trase Hornolidečské magistrály, 
na nákup užitkové čtyřkolky pro použití 
při práci na údržbě zeleně v obci i na 
HLM a na zimní údržbu komunikací v 
obci, na provedení opravy garáží obce 
v bývalé strojní a traktorové stanici 
apod. Co se týká podnikatelů v regionu, 
pak se necháme překvapit s jakými 
žádostmi o dotace budou na jednotlivé 
výzvy MASH reagovat, a které pro-
jekty budou nakonec realizovány.

starosta

Pozvánka 
zastupitelstva

Starosta obce svolal na 19.6.2008 
do zasedací místnosti OÚ zasedání 
obecního zastupitelstva, které bude 
zahájeno v 19,30 hod.
Program : 
- Úvod, jmenování ověřovatelů zápisu 
a zapisovatele jednání
- Kontrola úkolů z předcházejícího 
ZO - pojištění majetku obce
- Majetkoprávní záležitosti obce - 
Hromadovi, Bogárová
- Aktualizace OZV Provozního řádu 
veřejného pohřebiště a schválení 
znění nájemní smlouvy na hrobová 
místa a kolumbárium
- Projednání zajištění nového LHP na 
období 2010-2019
- Projednání a schválení nových 
členů školské rady za zřizovatele 
do Školské rady ZŠ Val.Polanka na 
nové 3-leté funkční období 
- Odvolání proti rozhodnutí KHS 
Zlín na stanovení termínu provedení 
stavebních úprav sociálního zařízení v 
ZŠ Val.Polanka
- Diskuse - ukončení nájmu Pharm. 
Dr.Hájkem k 31.5.2008, zřízení 
veřejně prospěšných míst ve spolu-
práci s úřadem práce a další.
-Závěr
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 Naše obec požádala  v  roce 
2007 Zlínský kraj o dotaci  na projekt       
"Obvodní zdravotní středisko Valašská 
Polanka pro mikrocelek Polanecka" v 
souladu s pravidly Podprogramu na 
podporu obnovy venkova. 
Už v  loňském roce byla naší obci 
přiznána a poskytnuta návratná finanční 
výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje 
ve výši 40 tis.Kč s podmínkou, že pro-
jektová žádost na tento projekt bude 
podána do příslušné výzvy operačních 
programů a řídící orgán příslušného 
operačního programu ho přijme k hod-
nocení nejpozději do 31.12.2008. 
 Dne 30.4.2008 byly dokončeny 
práce na prováděcí projektové doku-
mentaci, když tento den byl staveb-
ní úřad ve Vsetíně požádán o vydání 
stavebního povolení. Následně pak byla 
dne 5.5.2008 Úřadu regionální rady 

regionu soudržnosti Střední Morava - 
předána projektová žádost o poskytnutí 
podpory na realizaci projektu : Spádové 
zdravotní středisko ve Valašské Polance 
a to z prostředků programu :
Prioritní osa :
Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory : 
Rozvoj venkova
Podoblast podpory : 
Sociální infrastruktura.
 Na základě platné smlouvy o 
poskytnutí účelové investiční podpory 
z rozpočtu Zlínského kraje tak bude 
poskytnutá návratná finanční výpomoc 
změněna na účelovou investiční dotaci. 
 Takto získané finanční 
prostředky od Zlínského kraje budou 
použity na zaplacení nákladů spojených 
se zpracováním projektové žádosti, 
kterou pro naši obec zpracovala Místní 

akční skupina Hornolidečska a její 
manažer pan Lahoda.
 Dle rozpočtu z dokončené pro-
jektové dokumentace bude realizace 
celého projektu výstavby spádového 
zdravotního střediska v čp.378 ve Val.
Polance stát  22 250 000,- Kč vč.DPH 
a jeho výstavba by měla být zaháje-
na 1.1.2009. Tato cena bude uprave-
na výběrovým řízením na zhotovitele 
stavby, ale již dnes je možné konstatovat, 
že bude-li náš projekt vybrán Úřadem 
regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Morava pro poskytnutí dota-
ce ( výsledek vyhodnocení podaných 
žádostí je očekáván v průběhu letních 
prázdnin), neobejde se naše obec k jeho 
profinancování bez tzv. revolvingového 
úvěru, jehož uzavření již bylo v ČS a.s. 
předjednáno.                          starosta

Podprogram Zlínského kraje na podporu obnovy venkova 

 Vážení přátelé, není tak dávno, 
kdy byla oficiálně otevřena pobočka 
Základní umělecké školy Vsetín přímo 
v obci Valašská Polanka. Stalo se tak 
dne 1. září roku 2006. 
 Dnes můžeme říci, že již dva 
školní roky se žáci obce Valašská Polanka 
mohou umělecky vzdělávat v hudebním 
oboru přímo v místě svého bydliště. V 
tomto školním roce odloučené pracoviště 
Valašská Polanka navštěvuje celkem 
49  žáků. Výuku na tomto pracovišti 
zabezpečují celkem 3 kvalifikovaní 
učitelé ve dvou odborných učebnách. 
 Během těchto dvou let, 
kdy odloučené pracoviště zahájilo 
svoji činnost se nám podařilo velmi 
nadstandardně technicky vybavit  ty-
to učebny didaktickými a učebními 
pomůckami. O preciznosti výuky a tech-
nického vybavení na tomto odloučeném 
pracovišti vypovídá i výborná hod-
notící zpráva České školní inspekce, 

která v tomto školním roce pobočku 
navštívila. 
 Žáci odloučeného pracoviště 
Valašská Polanka se pravidelně účastní 
nejen vystoupení pro samotnou obec, 
ale také se představují na svých 
třídních přehrávkách, žákovských kon-
certech, na vánočním, slavnostním a 
závěrečném koncertě, a také v pro-
gramu pro mateřskou školu. 
 Někteří žáci vystupují na kon-
certech pořádaných školou přímo ve 
Vsetíně, na benefičních koncertech a 
mnozí žáci se představili i na soutěžích, 
které každoročně vyhlašuje MŠMT. 
 Jako ředitel základní umělecké 
školy si velmi vážím významné a 
příkladné spolupráce s Obcí Valašská 
Polanka a vedením Základní školy. 
V průběhu působení odloučeného 
pracoviště se zde podařilo vybudovat 
kvalitní pobočku naší kmenové školy 
ve Vsetíně a dát tak možnost všem 

místním žákům se odborně vzdělávat 
v učebnách základní školy. Věřím, že 
i nadále bude spolupráce neméně tak 
příkladná jako dosud, a že se nám 
podaří vybudovat stabilní odloučené 
pracoviště kmenové školy s dobrou 
tradicí uměleckého vzdělávání. 
 Umělecké vzdělávání posky-
tuje naše škola žákům od pěti let a 
odborně se umělecky rozvíjet mohou 
samozřejmě i žáci starší. Zápis žáků 
pro školní rok  2008/2009 se koná 
dne 11. června 2008 v době od 12:00 
- 18:00 hodin v ZŠ Valašská Polanka, 
v učebně ZUŠ u paní učitelky Zdeňky 
Machačové. 
 Těším se na setkání s Vámi na 
některém z připravovaných koncertů, 
všem žákům přeji úspěšný závěr 
školního roku a Vám všem hodně 
zdraví a úspěchů v osobním i pracov-
ním životě.      Roman   K o n ů p k a

ředitel ZUŠ Vsetín

Umělecká škola bilancuje a chválí si spolupráci s obcí i rodiči

V sobotu 5. července 2008 proběhne  v obci tradiční  
turnaj v malé kopané O pohár starosty obce.  Kromě 
jeho tradičních účastníků by se na fotbalovém hřišti 
mělo objevit  také mužstvo Policie ČR Horní Lideč. 
V odpoledním programu nazvaném "Polanský den" 
pak budou pro malé i velké další zajímavosti : ukáz-
ky hasičské techniky místního SDH, ukázky výcviku 
loveckých psů našich myslivců, ukázka zbraní a vy-

bavení Policie ČR, střelba ze vzduchovky. Na tanečním 
kole pak můžete zhlédnout vystoupení skupin historick-
ého šermu Valmont a Dědictví s ukázkami historických 
soubojů i sokolnictví, kouzelníka Tomáše ze Šumperka 
a  taneční skupinu Benkari.  Celý program bude 
provázen reprodukovanou i živou hudbou.
Tradičně se také bude vařit guláš, udit kabanos a 
čepovat dobré pivo. 
Od všech pořadatelů jste všichni  srdečně zváni.

Tradiční pozvánka - přijďte na turnaj O pohár starosty a "Polanský den".



 Dne 10.3.2008 na OÚ Val.Polanka zasedala hodnotící komise pro výběr 
zhotovitele zakázky : "Výstavba kolumbária, vč.příslušenství ve Val.Polance"
Hodnotící komisi tvořili delegovaní zástupci obcí Lužná a Val.Polanka, které sch-
válila na svých jednotlivých zasedáních zastupitelstva daných obcí. Byli to :
Za obec Lužná: Brhel Miroslav,  Papšík Miroslav, Bc.Čokavec Roman
Za obec Valašská Polanka: Daněk Josef,  Kozubík Jan,  Kašpar Jaromír . 
 V hodnotící komisi zasedali zástupci obce Lužná proto, že obec Lužná v 
letošním roce na výstavbu kolumbária přispěje částkou : 600 tis.Kč a proto byla 
jejich žádost k účasti na výběrovém řízení na zhotovitele stavby oprávněná.
Na den 7.3.2008 v 11,30 hod. byl stanoven termín odevzdání nabídek jednotlivých 
uchazečů, když bylo pro podání nabídky vyzváno dopisem ze dne 15.2.2008 
celkem 8 firem, kterými byly :
1/ TM STAV spol. s r.o., Jasenice 729, Vsetín
2/ MESTAV s.r.o., Lidečko, 756 12 Horní Lideč
3/ Jaroslav Kovář - Lužná 192 - TYKO
4/ NST s.r.o., Mostecká 367, Vsetín
5/ Žůrek s.r.o., Potůčky 1677, Vsetín
6/ Petr Zbranek, Valašská Polanka čp.171
7/ BS Vsetín s r.o., 4.května 870, Vsetín
8/ CA STAV spol. s r.o., Zálešná IX/3034, Zlín
V daném termínu bylo odevzdáno celkem 8 nabídek od všech výše uvedených 
uchazečů. Pro formální nedostatky, kdy nabídky nebyly podány kompletní dle 
požadavku zadavatele, byly ze soutěže vyřazeny nabídky:
 č.3/ Petr Zbranek, Valašská Polanka čp.171 (cena : 1 842.060,- Kč vč.DPH ) 
č.6/ Jaroslav Kovář - Lužná - 192 - TYKO (cena : 1 710.750,- Kč vč.DPH )
Po vyřazení výše uvedených uchazečů byly hodnoceny ostatní cenové nabídky. 
Vzhledem k tomu, že hodnotícím kritériem byla nejlepší ekonomická výhodnost 
nabídky, posuzovala hodnotící komise výši nabídkové ceny.
Dle tohoto kritéria byla jako vítězná nabídka vyhodnocena nabídka 
fy. BS Vsetín s r.o., 4.května 870, Vsetín,  která je požadované dílo ochotna 
provést za : 1 738.972,-   Kč vč.DPH
Druhá v pořadí se umístila fy.: CA STAV spol. s r.o., Zálešná IX/3034, Zlín, která 
se o zakázku ucházela s cenou : 1 820.867,- Kč vč.DPH.
Umístění dalších uchazečů o zakázku :
3/ MESTAV s.r.o., Lidečko, 756 12 Horní Lideč (1 864.162,60 - Kč vč.DPH)
4/ TM STAV spol. s r.o., Jasenice 729, Vsetín (1 917.051,- Kč vč.DPH)
5/ Žůrek s.r.o., Potůčky 1677, Vsetín (1 962.750,- Kč vč.DPH)
6/ NST s.r.o., Mostecká 367, Vsetín (2 007.065,- Kč vč.DPH)
Hodnotící komise doporučila starostovi obce Val.Polanka, aby SOD uzavřel s 
vítězem soutěže na zhotovení předmětné stavby.  S touto firmou jsem také dne 
26.3.2008 smlouvu o dílo na výstavbu kolumbária ve Val.Polance podepsal. Podle 
této smlouvy má být stavební dílo k užívání předáno 31.10.2008.           starosta

Kolumbárium staví firma BS Vsetín
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Jaro přichází pomalu, voní, raší, kvete 
a dává o sobě všude vědět.I my v naší 
MŠ jsm jaro přivítali. Symbolicky jsme 
odemkli 21.3. "zlatým klíčkem"lesní 
studánku a ji přichystali pro zvířátka, 
pocestné i skřítky, kteří tam bydlí.
       K jaru neodmyslitelně patří 
Velikonoce, zdobení vajíček a pletení 
pomlázky z přinesených proutků, 
které dávají  sílu všem obdarovaným. 
Udržování lidových tradic u nás na 
Valašsku mělo, má a bude mít i naší zás-
luhou vždy silné kořeny.Jsou to svátky 
jara, probouzející se přírody a života.

       Všechny vědomosti jsme každoročně 
22.4. při oslavě"Dne Země"v nedalekém 
Vsetíně dokázali využít a sklidit obdiv a 
pochvalu organizátorů.
 Na jaře vždy tančíme, zpíváme, 
hrajeme divadlo, malujeme, cvičíme a 
jaro, které nám každým dnem přináší 
něco nového se pomalu chystá předat 
svou vládu létu.
Další naší akcí je výprava za "Indiánským 
pokladem". A pokud se na pasekách bu-
dou červenat jahody, vězte, že léto si 
právě podalo ruce s odcházejícím jarem! 
Děti a učitelky MŠ 

Předškoláci přivítali společně jaro

NARoZeNiNy oSLAViLi 
60 let
Jiřina Kocourková  čp.289
Vlasta Matůšová čp.321
65 let  
Anna Chylová  čp.113
70 let 
Ludmila Labajová čp.233
75 let
Anna Mičková  čp.282
Ludmila Mikušková čp.236
80 let 
Marie Machová  čp.22
94 let
Staňková Rozálie čp.102

NoVí oBČáNci
Eliška Mikušková čp.152
Jakub Matůš  čp.399
David Skřivánek čp.196

SňATKy
Jaromír Daněk   čp.5
Karel Rapant  čp.309

ZeMřeLi
Marie Machů (86 let) čp.72 
Jiří Hyžák (81 let) čp.250   
Anežka Blažková (84 let)čp.137   
Jindřich Hrabica (74 let)čp.206 
Antonín Srba (43 let) čp.244   

Zpracovala:Sláčíková Věra

Kronika obce

Vítání občánků
 I v letošním roce jsme do naší 
obce přivítali nové občánky. V neděli 
20. dubna  se rodiče se svými dětmi 
sešli na obecním úřadě, kde se zapsali 
do pamětní knihy, byly jim předány 
malé dárky a děti ze základní školy pro 
ně připravily vystoupení . 
Přejeme jim šťastný život, plný radosti 
a spokojenosti.         iva Žáková

Cena pro MŠ
         Účast ve výtvarné soutěži 
vyhlášené Alcedem Vsetín na téma 
"Kašpárkovy příběhy" přinesla našim 
předškolákům "Zvláštní ocenění".
         Odbornou porotu zaujala 
netradičním zpracováním a propojením 
výtvarných technik společná práce 
našich dětí s názvem "Kašpárkova 
rodina".
         Ocenění s poděkováním a drob-
nými dárky jsme převzali 15.4.2008 
na Vernisáži v budově Alceda ve Vsetí
ně.                   Děti a učitelky MŠ 



 Mnohé z nás dne 15.5.2008 
ve 4,06 hod. vzbudila siréna, která ten-
tokrát opět oznamovala požár v naší 
obci. Jaké bylo překvapení nás všech, 
když jsme zjistili, že v plamenech je 
přístřešek pódia na tanečním kole u 
fotbalového hřiště! 
 Tento objekt, byť jeho nos-
ná konstrukce je z ocelových válcov-
aných U nosičů, byl opláštěn dřevěným 
obložením, včetně krovů a střechy, 
kompletně shořel a jen díky profesionál-
ním hasičům z HZS Vsetín a také díky 
naší výjezdní jednotce požární ochrany 
obce, se oheň nerozšířil na okolní rodin-
né domy, staré dřevěné a nové zděné 
šatny a sociální zařízení, které jsou v 
užívání TJ Sokol Val.Polanka a MS Val.
Polanka.
 Stále se vkrádá otázka, jak je 
možné, že zde vůbec oheň vznikl a proč 
? Elektroinstalace na tomto jevišti byla 
provedena vzorně v roce 2003 a také 
byla v tomto roce řádně revidována. 
Policie ČR, která tento požár vyšetřuje, 
se při svém vyšetřování zabývá rovněž 
variantou, že požár mohl být založen 
úmyslně, protože speciální policejní pes 
s psovodem, kteří přijeli do Val.Polanky 
až z Brna, zde hledali v požářišti zbytky 
hořlavé kapaliny. 
 Policie rovněž mapuje pohyb 
dětí a osob v areálu tanečního kola den  
před požárem. Vše je prozatím ve stadiu 

vyšetřování a bez jasného motivu. 
 Těch motivů je hned několik: 
buďto někomu vadí pořádání tanečních 
zábav na tanečním kole; nebo někdo 
záměrně škodí TJ Sokol Val.Polanka, 
který má areál tanečního kola v dlouho-
dobém nájmu; případně někdo škodí 
obci Val.Polanka jako vlastníkovi všech 
zde umístěných nemovitostí. Mohou to 
být i nějaké osobní antipatie a v nepos-
lední řadě i nedbalost.
 Jedná se ji již o pátý požár v 
naší obci během posledních 10 let a 
proto je také možné, že se může jednat i 
o  žháře. 
 Škody způsobené ohněm se již 
šplhají do statisíců a jen díky obětavým 
občanům, kteří včas zjištění požáru vždy 
nahlásili, a kterým za jejich obětavost 
tímto ještě jednou děkuji, nedošlo k 
jeho rozšíření a dalším škodám. 
 Proto prosím všechny občany, 
aby nebyli lhostejní k podezřelým ak-

tivitám ať už dětí či dospělých osob v 
místech, kde nemají co dělat. Požárem 
přístřešku pódia na tanečním kole vznik-
la tentokrát škoda nám všem, protože 
budeme muset tento přístřešek obnovit. 
Peníze, které mohly být použité na 
některou z mnoha potřebných nových 
věcí v naší obci, budeme muset znovu 
investovat do přístřešku.
 Zastupitelstvo obce se na svém 
mimořádném zasedání dne 22.5.2008 us-
neslo na tom, že bude pódium opraveno 
tak, aby mohly proběhnout všechny 
kulturně společenské akce plánované na 
tento rok. Pro provedení oprav jeviště 
byly provedeny škrty v rozpočtu obce 
na rok 2008, díky kterým se nebude v 
letošním roce např. pořizovat datapro-
jektor a také při nákupu stolů a židlí do 
zasedací místnosti KD bude muset dojít 
k úspoře. 
 Zastupitelstvo obce se také ro-
zhodlo dopojistit proti živelným škodám 
( oheň, povodeň, vichřice, krupobití, 
tíha sněhu, úder blesku) veškeré drobné 
objekty, které do dnešního dne nebyly 
nikdy pojištěny: staré šatny a opravené 
jeviště v areálu tanečního kola, auto-
busové zastávky u základní školy a u 
kulturního domu, buňka na hřbitově 
sloužící hrobníkům a dílny a garáže 
obce v areálu bývalé strojní a traktorové 
stanice.                     starosta

V naší obci opět hořelo, už popáté za posledních deset 
Strana 6  - Různé 

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází 
čtvrtletně, distribuce zdarma do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Garamond 
Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými 
články či materiály se obracejte na OÚ nebo na Jana Filgase ml., bytem Valašská 
Polanka 383. Další číslo vyjde v  říjnu 2008. 

Požáry v Polance
1. spálené tuje u Jaroslava Vávry na 
jeho zahradě
2. požár suchého záchodu s palivovým 
dřívím u novostavby RD manželů 
Polanských
3. shořená dřevěná bouda, kterou si 
děti postavily pod lipama na Suláčově
4. požár rozestavěného srubového RD 
manželů Hájkových ve Vápenkách
5. požár přístřešku jeviště v areálu TK. 

 V neděli dne 6.července 2008  
projede naší obcí historický vlak - parní 
lokomotiva "Matěj" z roku 1948  s 
historickými vozy.   Do nich je 
možné nastoupit, koupit si v nich u 
průvodčího jízdenku, projet si tuto trať 
a zúčastnit se tak oslav "Výročí 80 let 
provozu na trati TGM Vsetín - Bylnice 
a 700 let města Vsetína", které jsou na 
tento den ve Vsetíně plánovány. 
 Po příjezdu do Vsetína  mohou 
nejen účastníci této historické jízdy, 
ale i ostatní  hosté, navštívit galakon-
cert k ukončení Vsetínského krpce v 
Sokolovně. Nastupovat do tohoto his-
torického vlaku bude možné při cestě 
tam i zpět s tím, že při zpáteční cestě bu-

dou na všech níže uvedených nádražích 
organizovány tamními obcemi krátké 
kulturní programy. Jejich součástí bude 
i zápis do pamětních knih těchto obcí o 
této historické jízdě vlaku.
 V Polance uvítáme účastníky 
jízdy tohoto historického vlaku, ale i 
ostatní naše občany  ve 13,21 hod. Už 
od 12,45 hod. bude na nádraží hrát 
místní DH Polančanka a se svým pro-
gramem zde vystoupí folklorní kroužek 
Polančané ! 
 Pro tento program bude 
připraveno také občerstvení, kdy pro 
děti bude naražen sud Kofoly a pro 
dospělé pivo, které se bude zdarma ro-
zlévat až do vypití zásob !!

Na nádraží přijede parní lokomotiva Matěj Blecha v restauraci
Štěpán Filgas,  3. třída
ZŠ Valašská Polanka
Práce oceněná v celostátní literární 
soutěži
Byla jednou  jedna restaurace. V ní žil 
kuchař Pepa Straka. Pepa nevěděl, jak 
má pojmenovat svou restauraci. Aby mu 
to líp pálilo, šel si uvařit něco dobrého 
na zub. Kolem restaurace letěla malá 
blecha. Blecha byla sice malá, ale oči 
jí svítily jako baterky. Najednou ucítila 
krásnou vůni. Bleška vletěla do restau-
race. Na stole uviděla misku s žížalami. 
Řekla si : " Půjdu to omrknout". Přiletěla 
k misce. Sedla si na kraj, ale podjela jí 
nožka a spadla do polévky.Chtěla začít 
plavat, ale zamotávala se do nudlí. 
V tom přišel kuchař Pepa a začal jíst 
polévku. Už si chtěl dát lžičku do pusy. 
Všiml si blechy na lžičce. Osvobodil ji a 
v tom ho napadlo jméno restaurace - U 
malé blechy.


