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Rok 2011 byl pro naši obec i přes stále 
probíhající celosvětovou finanční a 
hospodářskou stagnaci rokem průměrným. 
I přes snižující se daňové příjmy obce 
se podařilo realizovat naplánované pro-
jekty, které vytváří předpoklad pro pozi-

tivní rozvoj obce včetně zvyšujícího se 
počtu obyvatel. Aby mohlo obyvatel v 
naší obci přibývat, musíme vytvářet pod-
mínky pro výstavbu nových rodinných 
domů, do kterých se pak noví občané 
přihlásí k trvalému pobytu. V loňském 

roce jsme provedli nákladem 0,6 mil. Kč 
hrubé terénní úpravy místní komunikace 
pro stavební obvod Suláčov a zpevnili 	
jsme její povrch do druhého "dvora", 
ve kterém bude v letošním roce za-
hájena výstavba dalších dvou rodin-

ných domků. Nákladem 1,4 mil.Kč js-
me opravili místní komunikaci v údolí 
Veřečné, která lépe zpřístupňuje dnes 
již obydlené paseky na Parhůně. Tato 
komunikace byla poškozena přívalovými 
srážkami a na tyto opravy se nám 

podařilo získat dotaci od MMR ČR ve 
výši 1,1 mil. Kč. V průběhu roku 2011 
jsme se dále podíleli na přípravě reali-	
zace projektu Čistá řeka Bečva II.etapa a 
to tím, že jsme Mikroregionu Vsetínsko 
zaslali dalších 1,2 mil. Kč jako finanční 
příspěvek na inženýring stavby jako je 
výroba prováděcí a tendrové dokumen-
tace a dokumentace pro vydání staveb-
ního povolení. Mikroreg. Vsetínsko, 
jako investorovi ČŘB II, zaslala již naše 
obec v předcházejících letech celkem 2 
802 000,- Kč a z nich byly zaplaceny za 
naši obec k 31.12.2011 tyto náklady:
- Přípravné práce související s podáním 
žádosti o dotaci :            178.526,69 Kč
-Za proj. dokumentaci:1 124.688,41 Kč
- Za výkon správce stavby:36.938,70 Kč
- Za právní služby :          31.062,50 Kč
- Poplatky ČEZu :             6.250,00 Kč
- Za věcná břemena:          1.542,86 Kč
- Za propagaci projektu:   10.500,00 Kč
CELKEM:             1 389.509,16 Kč
Zajistili jsme také vyhotovení  prvních 
60 ks z celkových 376 ks projektových 
dokumentací domovních kanalizačních 
přípojek pro majitele rodinných domků.
	 								 pokračování na straně 2
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Pozvánka	
Starosta obce svolal na čtvrtek 

15.3.2011 v 18,00 hod. do zasedací 
místnosti OÚ Val.Polanka II.zasedání 

Zastupitelstva obce v roce 2012
Program :
1/ Úvod
2/ Jmenování zapisovatele jednání a   
ověřovatelů zápisu
3/ Projednání majetkopráv. záležitostí
4/ Projednání a schválení rozpočtu 
obce	na	rok	2011
5/ Různé a diskuse
6/ Závěr

Nová svozová firma již pracuje na plné obrátky
Od ledna letošního roku sváží domovní 
odpad nová firma, jež vyhrála v loni 
proběhlém výběrovém řízení. Pracovníci 
sdružení firemValašskokloboucké služby 
a Rumpold se v  našem regionu stále ještě 
"zabíhají" a i přes opakované instrukce ze 
strany obce bohužel dochází při jednot-
livých svozech k drobným nedostatkům. 
To je způsobeno hlavně tím, že se na 
naší svozové trase postupně zaučují  noví 
"popeláři". Proto Vám chceme poděkovat 
za trpělivost při počátečních potížích a 
stejně tak požádat o spolupráci, tj. oznámit 

na radnici případné nedostatky a my na ně 
mohli rychle reagovat. Zároveň chceme 
připomenout již avizované změny ve svo-
zovém systému. Svozový den domovního 
odpadu je vždy pondělí lichého týdne, re-
cyklovaný odpad se sváží ve čtvrtky (har-
monogram byl otištěn v pros. Zpravodaji),    
obaly "tetrapack"  v oranžových pytlích se 
odevzdávají spolu s plasty, odpad (včetně 
žetonu na popelnici) je třeba připravit 
ihned po ránu, protože popeláři mohou 
přijet už po 6,00 hod.    

starosta

Zpravodaj
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pokračování ze strany 1
Za práce související s pořízením těchto 
potřebných projektových dokumentací 
jsme zaplatili první splátku z celkových 
1,8 mil. Kč, která činila 0,5 mil. Kč.

Peníze za umístění v soutěži “Vesnice 
Roku 2011” již rozděleny

Jak jistě víte, v roce 2011 se naší obci 
podařilo získat v krajském kole soutěže 
Vesnice roku 2. místo a zisk Bílé stuhy 
za činnost mládeže. Odměnou za toto    
umístění v soutěži získala naše obec od 
Zlínského kraje 750 tis. Kč. Díky tomu 
jsme mohli zaslat občanským sdružením, 
příspěvkovým organizacím a zájmovým 
kroužkům činným v naší obci finanční 
prostředky na podporu jejich činnosti v 
celkové hodnotě 100 tis. Kč. Ze získaných 
finančních prostředků jsme zaplatili také 
prodloužení veřejného osvětlení do loka-
lity U Martinků a do stavebního obvodu 
Suláčov. Mimo to jsme z těchto peněz 
zaplatili provedení vnitřních omítek, 
zateplení stropů, montáž elektroinsta-
lace a montáž plynového přímotopného 
vytápění v garáži hospodářského objektu 
obce v "Traktorce", kde můžeme nyní 
provizorně garážovat hasičskou Tatru 815 
CAS 32, kterou jsme bezúplatně obdrželi 
do vlastnictví obce od IZS Zlínského 
kraje. Toto vozidlo v hodnotě 800 tis. 
Kč jsme obdrželi pro zkvalitnění požární 
ochrany majetku nejen našich občanů, 
ale i občanů okolních obcí, protože naše 
výjezdní jednotka je zařazená v rámci 
IZS ZK jako výjezdní jednotka PO III 
zasahující v případě vyhlášení požárního 
poplachu, či při jiných mimořádných 
událostech, i mimo naši obec. V nepos-
lední řadě jsme z takto získaných peněz 
zaplatili i část výdajů spojených s 
úhradou za projekty domovních kanal. 
přípojek majitelů nemovitostí v naší obci 
v rámci ČŘB II.

Autobusová zastávka

V průběhu roku 2011 se podařilo 
dokončit prováděcí projektovou doku-
mentaci a zajistit vydání stavebního 
povolení, na autobusovou zastávku před 
OÚ včetně chodníků a parkoviště před 
obecním úřadem. V souladu s programo-	
vým prohlášením zastupitelstva obce 
na toto volební období bude její výstav-
bou v roce 2012 dosaženo i zvýšení 

bezpečnosti novým přechodem pro 
chodce, který na autobusovou zastávku 
bezprostředně navazuje.

Komunitní kompostárna

V loňském roce jsme požádali o dotaci 
na realizaci komunitní kompostárny v 
naší obci, kterou poskytuje Ministerstvo 
životního prostředí prostřednictvím 
SFŽP ČR. Naší žádosti bylo vyhověno 
a na MŽP ČR máme alokovánu dotaci 
ve výši 1,1 mil. Kč, která je 90% 
dotací na realizaci tohoto projektu v 
případě, že se nám podaří zajistit kladná 
vyjádření orgánů státní správy k místu, 
ve kterém předpokládáme její zřízení, to 
je nedaleko od regulační stanice plynu 
mezi Lužnou a Val. Polankou.

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh

Sdružení obcí Hornolidečska se stává 
stále více subjektem, který pomáhá svým 
členským obcím k realizaci projektů, 
které mají "nadobecní" význam. Mezi 	
ně patří také příprava projektu cyklostez-
ky vedoucí přes Valašskou Polanku, 
která napojí hornolidečský region na 
cyklostezku BEČVA v Ústí u Vsetína. 
Sdružení obcí Hornolidečska v současné 
době financuje nákladem téměř 0,5 
mil. Kč zajištění projektové dokumen-
tace a vydání územního rozhodnutí pro 
projekt "Cyklostezka Bečva - Vlára - 
Váh" na území Hornolidečska v rámci 
kterého se na cyklostezku Bečva nebu-	
de napojovat jen Hornolidečsko, ale 
také Valašskokloboucko a Slovensko. 
S konkrétní výstavbou cyklostezky se 

počítá po dokončení splaškové kanali-	
zace v letech 2015-2020.

Dům sociálních služeb Hornolidečska

Sdružení obcí Hornolidečska se rozhod-
lo do příštího plánovacího období 2015-
2020, ve kterém se předpokládá další 
čerpání dotací od EU, připravit pro-
jekt výstavby "Domu sociálních služeb 
Hornolidečska". Pro jeho realizaci byl 
vybrán Valným shromážděním Sdružení 
obcí Hornolidečska objekt Mateřské 
školy Valašská Polanka s tím, že se 
mateřská škola přestěhuje zpět do jedné 
z budov naší ZŠ. Podmínkou pro reali-	
zaci tohoto projektu je zisk dotace z 
EU. Součástí dokumentace, kterou bude 
financovat opět SOH, bude mimo zpra-
cování studie proveditelnosti nástavby, 
přístavby a stavebních úprav stávající 
MŠ, také provedení stavebních úprav 
objektů ZŠ Val.Polanka, díky kterým 
se  docílí efektivnějšího využití ploch 
školy k výuce a tím také ke snížení 
provozních nákladů ZŠ. Pro školní rok 
2012-2013 platí každá obec za dítě, 
které naši školu navštěvuje, 8.100,- Kč. 
ZŠ byla v roce 1974 zkolaudována pro 
540 žáků. Dnes ji navštěvuje celkem 
260 žáků a je tedy jasné, že tento stav je 
z ek. hlediska neudržitelný a do budouc-
na musíme udělat něco, co provozní 
náklady ZŠ sníží. 
Kontrolní výbor ZO také k 31.12. 2011 
provedl inventarizaci obecního majetku. 
Její výsledek byl schválen ZO na jeho 
zasedání dne 9.2.2012. Tabulka výsledků 
inventarizace bude k nahlédnutí na we-
bových stránkách obce.          starosta

	Přehled hospodaření v obecních lesích za rok 2011
	 	 	  Těžební činnost
Úmyslná, mýtní težba
lokalita        vytěženo a přiblíženo m3	       prodáno        celkem Kč              prům. Kč/m3
Veřečné                    130,00                      132,75      173 961     1310
Kerháty        710,00        709,93   1 146 066     1614
Veřečné        325,00        327,55      501 625     1531
CELKEM    1 165,00     1 170,23   1 821 658     1557
Nahodilá, výchovná těžba
Za Foldyny        12,00            11,90       11 900      1000
Veřečné, Kerháty        37,57            38,32       37 769        986
CELKEM        49,57            50,22       49 669        989
TĚŽBA CELKEM    1215                   1220    1 871 327      1533
Příjem z těžby:   1 871 327 Kč
Přímé náklady na těžbu:     377 017 Kč Pozn.: ceny uvedeny bez DPH!
Zisk:    1 494 310 Kč
Zisk na m3 vytěženého dříví:        1230 Kč (nejsou odeč. správní a prov. náklady)
Přímé nákl. na m3 vytěženého dříví:           310 Kč (těžba + přibližov., bez úklidu klestu)
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Policejní zprávu o bezpečnostní situaci 
na katastrálním území obce Valašská 
Polanka za rok 2011 zpracoval a OÚ 
předložil prap. Bc. František Vaněk, poli-
cista územně odpovědný za Valašskou 
Polanku. Náš zpravodaj předkládá výtah 
z této zprávy.
V průběhu uplynulého roku 2011 byla 
v katastru územní obce Val. Polanka 
evidována orgány Policie ČR obvodního 
oddělení Horní Lideč následující trestná 
a přestupková činnost:

Celkem bylo zadrženo v katastrálním 
území obce Valašská Polanka v minulém 
roce 13 řidičů pod vlivem alkoholu a 
dále 3 řidiči, kteří řídili motorové vo-	
zidlo pod vlivem návykových nebo psy-
chotropních látek. Z toho dva řidiči řídili 
motorové vozidlo ve stavu vylučujícím 
způsobilost. Z hlediska páchání trestné 
činnosti v porovnání s předcházejícím 
obdobím roku 2010 má tato klesající 
tendenci, došlo k celkovému snížení o 6 
tr. činů (přečinů). Do současné doby se 
nepodařilo naší součásti zjistit pachatele 
u 2 tresných činů evidovaných v roce 
2011. Jedná se krádež dvou horských 
jízdních kol a dále krádež zahradní 
sekačky z kůlny.  
Stále do našich obcí najíždějí cizinci a 
občané rómského etnika, kteří vyhledáva-
jí především starší lidi a pod  záminkou 
prodeje nějakého zboží se snaží vni-
knout do rodinných domů, kde následně 
něco odcizí. Ve spolupráci s OÚ jsme o 
tomto negativním jevu občany Valašské 
Polanky již informovali a myslím si, že 
je zapotřebí o tomto negativním jevu 

informovat občany pravidelně, třeba i 
formou rozhlasové relace a upozorňovat 
je na řádné zajišťování svých majetků. 
Dále je třeba informovat občany, aby 
neodkladně vyrozuměli policii, když za-
znamenají po obci pohyb podezřelých 
osob. Tímto můžeme zamezit, případně 
omezit páchání trestné činnosti. 
Dále bych se chtěl v této zprávě zmínit, 
že koncem měsíce října roku 2011 
naše součást vykonala policejní akci 
s názvem "Dušičky". Tato akce byla 
zaměřena na provádění kontrol pěšími 
hlídkami v okolí hřbitovů, parkovišť 
a okolí kostelů v katastrálním území 
obcí Valašská Polanka, Lidečko, Horní 
Lideč a Francova Lhota. Tyto preven-
tivní kontroly byly prováděny z důvodu 
předcházení páchání trestné činnosti, 
především zamezení krádeží vloupáním 
do motorových vozidel. V průběhu 
uvedených kontrol nedošlo ke žádnému 
spáchání uvedené trestné činnosti v 
daných místech. 

	Bc. František Vaněk

4 x krádež, včetně vloupání
2 x krádež, porušování dom. svobody                                          
2 x ohrožení pod vlivem návyk. látky
8 x přestupek proti majetku                                                                  
1 x př. proti majetku, proti obč. soužití
13 x přestupek proti občansk. soužití
13 x přestupek proti bezp. a plynul. sil. 
20 x přestupek proti bezp. a plynulosti 
sil. provozu                      
3   x přestupek na úseku 
1   x přestupek na úseku ochrany

Obec prodává další z pozemků na stavebním obvodě Suláčov
Zastupitelstvo obce Valašská Polanka ro-
zhodlo, že na posílení příjmů do rozpočtu 
obce v tomto roce 2012 odprodá  jeden 
stavební pozemek v nově vzniklém 
stavebním obvodu Suláčov. 
Prodej tohoto pozemku bude opět 
proveden "obálkovou metodou", to zna-
mená, že bude prodán tomu zájemci, 
který za něj dá nejvyšší cenovou nabíd-
ku. Jedná se o stavební pozemek, kde je 
možné se již nyní napojit na veřejný vo-
dovod a el.rozvody NN, příjezd k němu 
je zajištěn po rozeztavěné příjezdové 
komunikaci, která bude do finálního 
stavu upravena po dokončení stavby 
splaškové a dešťové kanalizace, jejíž 
realizace je naplánována na rok 2012.
Do této aukce nabízí Obec Valašská 
Polanka  stavební  pozemek p.č.1127/19 
o výměře 791 m2 v obci a k.ú. Valašská 
Polanka a zastupitelstvo obce stanovilo 
minimální prodejní cenu pro nabídky v 
přepočtu  na 400 Kč/m2. 
Zájemci o koupi tohoto pozemku musí 
podat svou nabídku v zalepené obálce 
v termínu do konce května, potažmo 
do červnového zasedání  ZO, na kterém 
bude o prodeji  rozhodnuto. Nabídky za-
sílejte na adresu: Obecní úřad Valašská 

Polanka čp. 270, Valašská Polanka 
75611. Nabídku lze poslat buďto poštou 
nebo doručením osobně na podatelnu 
OÚ Val.Polanka. Na obálce musí být 
uvedeno: 

NEROZLEPOVAT, 
cenová nabídka na koupi pozemku

Cenová nabídka musí obsahovat následu-
jící údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, 
trvalé bydliště, telefon či e-mailovou 
adresu žadatele o odprodej pozemku, 
cenovou nabídku tvořenou v přepočtu 
za 1 m2 a cenu celkem. Zastupitelstvo 
obce při svém červnovém zasedání  2012 
rozlepí obálky s cenovými nabídkami,  
provede jejich vyhodnocení a rozhodne o 
tom, komu bude pozemek odprodán. 
Pro prodej jsou stanoveny tyto podmín.: 
- pozemek bude prodán tomu žadateli, 
který dá nejvyšší cenovou nabídku.         
- kupní smlouvu na prodej pozemků 
podepíše starosta obce až následně poté 
kdy bude finanční částka jako kupní 
cena  připsána na účet obce Val.Polanka 
převodním příkazem a nebo bude-li 
složena v hotovosti do pokladny obce.         
- nebude-li kupní cena zaplacena a tedy 
kupní smlouva podepsána do 60 dnů 

ode dne zaslání uvědomění na uvedenou 
adresu o tom, že byl žadatel vybrán 
jako kupující, bude pro prodej vyzván 
žadatel, který se umístil jako druhý v 
pořadí. - zastupitelstvo obce Valašská 
Polanka si vyhrazuje právo zrušit tuto 
aukci bez udání důvodu. 
Pokud bychom měli provést rekapitu-
laci prodeje stavebních pozemků na 
Suláčově v roce 2011, pak byly 3 na-
bízené stavební pozemky odprodány za 
následující ceny:           

Počet trestných činů v obci se loni opět snížil

Pozemek p.č.1127/21 	
O výměře 765 m2 

Byl prodán za 351.900,- Kč 
To je v přepočtu za 460,- Kč/m2

Pozemek p.č.1127/17 
O výměře 823 m2 

Byl prodán za 360.000,- Kč 
To je v přepočtu za 437,- Kč/m2

Pozemek p.č.1127/20  
O výměře 815 m2 

Byl prodán za 350.450,- Kč 
To je v přepočtu za 430,- Kč/m2 
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	Farmářský trh 
ve Valašské Polance 

Kulturní  komise obce plánuje zaštítit 
akci, která nejenom v našem kraji začíná 
získávat oblibu u drobných spotřebitelů 
a sice farmářský trh. Ten by u nás chtěla 
uspořádat organizovaná skupina malých 
zemědělců a řemeslníků z našeho re-
gionu. Spolu s nabídkou potravinářského 
zboží (pekařských, uzenářských, 
zelinářských, a jiných výr.), domácích 
přebytků (vajec, medu, slivovice apod.), 
nepotravinového zboží (keramiky, deko-
rací, aj. výrobků lidových řemesel) sebou 
přivezou i doplňkový program - ukázku 
bačovské práce, vystoupení dudáka 
apod. Podaří-li se vše dohodnout, na 
farmářském trhu se potkáme letošního 	
19. května a my vás budeme o podrob-
nostech včas informovat.

Návštěva z Telnice 
V sobotu 11. února se v naší dědině 
krátce zastavili výletníci z Telnice u 
Brna (obce, kde momentálně působí  P 
.Ladislav Kozubík a kterou už navštívili 

také někteří  z polančanů). Dva autobusy 
telnických přivítal  náš starosta a P. Berec. 
Po pohoštění  jsme  představili  slovem 
i obrazem život v naší obci a také jsme 
s některými - dnes už kamarády - na-	
chvíli popovídali. Všem návštěvníkům	
se v Polance líbilo, hlavně pak dětem, 
které si nenechaly ujít příležitost 
sklouznout se na hromadách sněhu, 
kterého máme na rozdíl od nich opravdu 
dost. Ještě před odjezdem telnických do 
Horní Lidče na prohlídku Valašského 

Betléma, jsme připomněli naše pozvání 
na letošní dožínky. 

Sběr historických předmětů 
pro školní muzeum 

Tak jako v řadě jiných obcí i u nás 
jsme před nedávnem na jednání zastupi-
telstva diskutovali o zachování míst-
ních památek na zašlé časy. Bohužel 
na všechno, tedy i na vybudování (a 
potažmo na provoz) malého muzea, či 
"síně tradic" je potřeba nemálo peněz. 
Ty však zatím obec nemá. Co bychom 
ale chtěli už teď udělat je - histo-	
rické předměty: nářadí hospodářské,  
kuchyňské, řemeslnické apod., které 
pamatuje časy našich předků  shromáždit 
pod jednu střechu a zabránit tak jejich 
likvidaci v popelnicích nebo na ohništi. 
Naším záměrem je v budoucnu zřídit 
"minimuzeum", či výukovou místnost, 
kde by se zejména školní  mládež moh-
la podívat, jak vypadala třeba taková 
máselnice, patěračka nebo  decimálka a 
nemusela přitom jezdit do rožnovského 
skanzenu.  Prosíme vás, kteří máte doma 

na půdě nebo ve stodole takové předměty 
a chtěli byste je bezplatně věnovat pro 
tuto potřebu, dejte příležitostně vědět na 
radnici. Rádi je od vás převezmeme a 
uložíme k dalšímu použití.

Zprávy od myslivců
Dne 12. února 2012 proběhla výroční 
členská schůze Mysliveckého sdružení 
Valašská Polanka o.s. Pětadvacetičlenná 
základna sdružení  za přítomnosti hostů 
z řad obecních spolků i přátel myslivosti 

hodnotila svou práci za celý rok 2011 - v 
chovu a lovu zvěře, kynologii, práci s 
dětmi a mládeží, střelectví i kultury. Ze 
správ vyplynulo, že všechny vytýčené 
úkoly byly splněny. V letošním roce 
bude jeden z nejdůležitějších úkolů 
zajistit obnovení nájemních smluv na 
příští desetiletí s majiteli pozemků naší 
honitby.
Všem spoluobčanů přejí myslivci hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti.

Tříkrálová sbírka 2012
Informace o finanční částce vybrané při 
letošní tříkrálové sbírce už sice není úplně 
nová, přesto ji ale rádi zveřejňujeme, 
protože hovoří o tom, že i v naší vesnici 
nám osud jakkoliv strádajících lidí není 
lhostejný. Polanští koledníci vybrali 
krásných 42.169,- Kč, které následně 
předali pracovníkům Charity Vsetín k 
použití pro předem zveřejněné charita-
tivní projekty. Ještě jednou děkujeme 
všem dárcům.

Dětský karneval
Členové MO KDÚ ČSL za vydatné  po-
moci přátel a dobrovolníků  uspořádali i 
letos  tradiční dětský karneval. Ten opět 
přilákal velké množství dětí (zejména 
těch menších) z Polanky i okolí. Pro ty 
odvážné  byly opět přichystány soutěže. 
Mimo jiné se kreslilo,  přenášely lentilky, 
uskutečnila se módní přehlídka rodičů, 
soutěžilo v pojídání slaných tyčinek a 
samozřejmě také tancovalo či poska-
kovalo v záplavě papírových konfet. 
Kromě drobného balíčku od pořadatelů 
na každé ze zúčastněných dětí vyšla 
také větší nebo menší cena při losová-	
ní bohaté sponzorské tomboly.  Pořadatelé 
ještě jednou děkují všem pomocníkům 
a sponzorům (Janka Blažková - ČS  
Slovnaft, Paradon, Bikeparkitect, 
Koveko, Autoservis František Buček, 
Cykloservis Stanislav Machač, Marie 
Hyžáková Pletené Hračky, Obec 
Valašská Polanka, Eva  Havlíková).

Provoz gynekologické 
ordinace změněn

Důležité upozornění pro pacienty zdra-
votního střediska ve Valašské Polance. 
Provoz gynekologické ordinace bude od 
6. března 2012 vždy v úterý od 8:00 do 
12:30 hod. Telefon 604 659 005.

	 	            místostarosta

Krátké oznámení a zprávy z dění v naší obci

Na tradičním dětském karnevale se předvedlo spoustu krásných masek. Jednu z 
nejnápaditějších vymyslely Gábinka a Nikolka Maršálkovy se svým Santou a sobíkem
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Rozpočet naší obce na rok 2012 je 
navržen opět jako schodkový, protože 
příjmy obce v roce 2012 budou nižší než 
výdaje tím, že do výdajů jsou zapojeny 
i finanční prostředky, které zůstaly na        
účtech obce k 31.12.2011. Stále splácíme 
úvěr pořízený na výstavbu středotlakých 
rozvodů zemního plynu a vodovodu po 
obci, včetně plynofikace kotelen. Oproti 
roku 2010 se nám v roce 2011 snížily 
daňové příjmy o 102 tis. Kč. 

Na realizace dlouhodobějších 
projektů bude potřeba úvěr

Mimo běžné povinné výdaje obce spo-
jené s hrazením provozních výdajů sou-
visejících s chodem a provozem obce, 
rozhodlo zastupitelstvo obce na svém po-	
sledním zasedání, že je nutné aktualizovat 
rozpočtový výhled obce na následující 3 
roky. Zejména proto, že je nutné zajistit 
financování investičních projektů pomocí 
krátkodobého a následně dlouhodobého 
úvěru či půjčky. Bez nich se úspěšná real-
izace dlouhodobě plánovaných projektů, 
jako je výstavba splaškové kanalizace, 
výstavba dešťové kanalizace pro stavební 
obvody Podevsí II a Suláčov, zateplení 
budov ZŠ Val.Polanka atd., neobejde. 
Starosta obce byl ZO obce pověřen k jed-
nání s bankami o zajištění hypotečního 
úvěru ve výši cca 10 mil. Kč se splatností 
10-15 let s tím, že jeho čerpání na výše 
uvedené investice by bylo v letech 2013 
- 2014 a jeho splácení by bylo zahájeno 
v roce 2014, v ideálním případě v roce 
2015, kdy bude ukončeno splácení 8 
milionového úvěru pořízeného v roce 
2000 na plynofikaci obce. Jak uvádíme 
ve tříletém rozpočtovém výhledu priori-
tou tohoto volebního období je příprava 
a realizace projektu Čistá řeka Bečva II, 
na základě kterého se bude v letech 2012 
- 2013 budovat splašková kanalizace. 
Již v minulých letech a také letos se 
do přípravy stavby investovaly nemalé 
finanční prostředky. S investorem stavby 
splaškové kanalizace Mikroregionem 
Vsetínsko je uzavřena smlouva o sdružení 
finančních prostředků, na základě které 
budeme v dalších letech zasílat každý 
rok až do roku 2015 včetně 1,2 mil. Kč 
a od roku 2016, kdy bude ukončeno 
splácení úvěru obce na plynofikaci, až 
do roku 2024 každý rok 2 mil. Kč. Za 
tyto peníze bude Mikr. Vsetínsko hra-
dit náklady spojené s výstavbou splaš. 

kanalizace a následně pak budou naše 
finanční prostředky použity na splácení 
úvěru. Investiční příspěvky MV budou 
hrazeny z rozpočtu obce.

Obec zajistí pro všechny majitele   
nemovitostí projekt. dokumentaci a 

stavební povolení na přípojky

 Součástí úspěšně dokončeného projektu 
výstavby splaškové kanalizace je také 
zajištění napojení všech rodinných domů 
a dalších nemovitostí v zastavěné části 
obce na splaškovou kanalizaci a hlavně 
jeho skutečné provedení. Dotaci od EU 
a ČR ve výši 75% nebudeme muset 
vracet pouze při splnění této podmínky. 
Zastupitelstvo obce proto s vědomím si 
této odpovědnosti za celý projekt nejen 
pro naši obec, přijalo rozhodnutí, že na 
náklady obce pro všechny majitele nemo-
vitostí zajistí pořízení PD a stavební po-
volení na domovní kanalizační přípojky. 
Ve smlouvě o dílo, která byla podepsána 
na základě dokončeného výběrového 
řízení s vítězným uchazečem o zakázku, 
je objednaných 376 ks DKP za 4.680,- 
Kč vč.DPH/ks což činí celkem 1,76 
mil. Kč. Do výdajů obce na rok 2012 je 
nutné zahrnout dle SOD výdaje 0,6 mil. 
Kč a v roce 2013 - 0,7 mil. Kč. Tyto 
výdaje budou hrazeny z rozpočtu obce 
díky zavedenému zvýšení daně z nemo-
vitostí místním koeficientem 3.

Dešťové kanalizace se budou
 prodlužovat do stavebních obvodů 

Suláčov a Podevsí
 

Současně s výstavbou splaškové kanali-	
zace je nutné realizovat také prodloužení 
dešťových kanalizací do SO Suláčov a 
Podevsí II, kde by se zrušením jednotné 
kanalizace zbavily stávající RD možnosti 
napojit na kanalizaci odvádějící povr-	
chové vody. Ceny budou soutěženy 
v rámci tzv. Opčního práva spolu se 
soutěží na zhotovitele stavby splaškové 
kanalizace, předpokládáme náklady ve 
výši 3 mil. Kč, za které bude zaplaceno 
v rámci vyjednávání o uzavření SOD 
v průběhu let 2013 a 2014. Mimo to 
je nutné počítat s tím, že po dokončení 
kanalizace bude nutné opravit alespoň 
nejvýznamnější místní komunikace, 
které budou dotčené výstavbou kanali-	
zace. 
        pokračování na straně 6

Předp. příjmy obce v roce 2012 v tis.Kč	
1/Daňové příjmy  obce:              9.848
2/Nedaňové příjmy obce:              4.019
Z toho, mimo jiné např. :
- Prodej pil. kulatiny z obec. lesů:      2.000
- Prodej 1 st. pozemku SO Suláčov:      300
3/Dotace obci :                      3.101
Z toho mimo jiné např. :
- Státní dot. na výkon státní správy:      710
- Státní příspěvek na školství :              414
- Příspěvky spád. obcí na provoz ZŠ:  1.061
4/Zapojení zůstatku na účtech r.2011: 1.632
CELKEM :      	 	 									18.600,-

Návrh výdajů obce na rok 2012 v tis. Kč
§      Běžné výdaje           
1031 Lesní hospodářství  900
2212 Komunikace vč.zimní údržby 650
2219 Ost. záležitosti poz. komunik.        15
2221 Provoz veřejné sil. dopravy 100
2229 Ost. záležitosti v sil. dopravě   10
2321 Odvod a čištění odpadních vod   28
2333 Úpravy drobných vodních toků   10
3111 Provozní náklady mateřské školy 383
3113 Provozní náklady základní školy 2500
3314 Provoz knihovny   355
3319 Záležitosti kultury+dožínky 146
3341 Provoz veřejného rozhlasu   51
3349 Obecní zpravodaj    40
3392 Provoz kulturního domu 850
3399 Čin. komise pro obč. záležitosti   238
3412 Údržba sport. zař. v majetku obce 50
3419 Tělovýchovná činnost      210
3511 Provoz zdravotního střediska 450
3523 Péče o staré občany                 60
3612 Bytové hospodářství  110
3613 Nebyt. hospod., provoz DS a HO 460
3631 Veřejné osvětlení  450
3632 Pohřebnictví   142
3635 Územní plánování  200
3636 Územní rozvoj dogitální mapy ZK   4
3639 Komunální služby a územ. rozvoj 350
3721 Svoz a sběr NO  130
3722 Svoz a sběr TKO  650
3745 Péče o veřejnou zeleň  250
5273 Krizové řízení    20
5512 Požární ochrana  337
6112 Místní zastupitelské orgány        1360
6171 Činnost místní správy                1884
6310 Výdaje z finančních operací 150
6330 Převody vlastním rozp. účtům      900
6399 Odvod DPH    400
6409 Ost. činnosti - příspěvky a dary 131 
	

Závazné ukazatele rozpočtu 
§ Investiční výdaje 
2212 Výstav. MK  SO Vápenky vč. PD 300
2321 Přísp. MV na finan. ČŘ Bečva II1200
2321 PD na DKP pro občany  600
5512 Modernizace pož. zbrojnice a PD 400
2221 Stavba BUS zastávky u OÚ 200
3631 Rozšíření VO SO Suláčov    50
3745 Technologie kom. kompostárny 200
        Splátky jistin úvěru               676 
Celkem v roce 2012 :                      18600

Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2012
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Dle připravené projektové dokumen-
tace a rozpočtových nákladů se jedná o 
celkové náklady ve výši cca 3 mil. Kč. 
Také tyto finanční prostředky se budeme 
snažit rozložit do 2 ročních splátek v 
letech 2014 - 1015. Po ukončení VŘ 
na tyto stavby budou jejich náklady 
hrazeny z komerčního úvěru, který bude 
muset být vyřízen také na zateplení ZŠ. 

Výběrové řízení na zhotovitele stavby 
BUS zastávky bude prováděno 
společně se stavbou zbrojnice

V roce 2011 vyhrála naše obec v soutěži 
Vesnice roku 2011 tzv. bílou stuhu, na 
základě které máme v letošním roce 
na MMR ČR přidělenu dotaci ve výši 
600 tis. Kč. O tuto dotaci, chceme-li ji 
vyčerpat, muselo býti požádáno s tím, 
že musí být přiložen projekt a stavební 
povolení. Jediným projektem, který je 
takto připraven a jehož realizací také již 
napořád vejde v platnost územní rozhod-
nutí na modernizaci KD, včetně venko-
vních ploch a autobusových zastávek v 
centru obce, je projekt BUS zastávky 
před OÚ, včetně chodníků a parkoviště. 
Náklady před výběrovým řízením činí 
1,2 mil. Kč s tím, že s tímto projektem 
byl o dotaci ve výši cca 200 tis. Kč 
požádán rovněž Zlínský kraj. Vyjdou-li 
úspěšně obě žádosti o dotaci je v rozpočtu 
obce na rok 2012 zajištěn dostatek 
vlastních finančních prostředků na re-
alizaci včetně závěrečného vyúčtování 
k poskytovatelům grantu. Na dotace 
však není právní nárok a pokud by se z 
jakéhokoliv důvodu nepodařilo dotace 
získat, bude tato situace následně řešena 
v ZO.  Pro jakékoliv řešení krizového 
scénáře ve financování této stavby v 
případě nezískání předpokládaných do-
tací byl vytvořen prostor tím, že výběrové 
řízení na zhotovitele stavby BUS za-
stávky bude prováděno společně se stav-
bou zbrojnice, která na ni navazuje, což 
dohromady vytvoří podmínky pro získání 
ještě lepší cenové nabídky na obě stavby 
dohromady a také lepší vyjednávací pod-
mínky pro jakékoliv možnosti k dohodě o 
zaplacení za tyto stavby.  
Naše obec obdržela darem od HZS 
ZK požární automobilovou stříkačku 
Tatra 815, pro zajištění kvalitnějšího 
zabezpečení požární ochrany v regionu. 
Do stávající požární zbrojnice toto vozi-	
dlo nevejde a proto je nutné zajistit 

výstavbu dostatečně vysoké garáže for-
mou přístavby stávající požární zbrojnice. 
Jedná se o projekt, který bude stát cca 
2,0-2,5 mil. Kč (po výběrovém řízení). 
Pro nedostatek vlastních finančních 
prostředků na tuto stavbu v letošním roce 
bylo upuštěno od úmyslu požádat na ni 
o dotaci, protože její letošní vyúčtování 
by svazovalo obci možnost vyjednat s 
vítězným zhotovitelem stavby termín 
dokončení a případně i různé alterna-
tivy splácení za ni. Možné je totiž také 
vyřízení bezúročné půjčky od zhotovitele 
stavby, nebo se bude muset vyřídit ban-	
kovní úvěr na 2 roky a nebo se výstavba 
požární zbrojnice rozloží v čase do 3 let, 
případně se můžeme se zhotovitelem 
stavby dohodnout na brigádách, kterými 

by se celková cena díla mohla rovněž 
snížit. Všechny tyto alternativy budou po 
dokončeném výběrovém řízení projed-
nány s vítězným uchazečem o zakázku 
a následně jejich postup před uzavřením 
SOD projednán a schválen v ZO.

Zákon přikazuje provést zateplení 
budov základní školy

Energetický zákon nám přikazuje 
provést tzv. zateplení obálky budov zák-
ladní školy a to pod hrozbou sankčních 
opatření. Proto bylo rozhodnuto o tom, 
že budeme žádat o dotaci MŽP ČR. 
Dle zpracované projektové dokumen-
tace víme, že zateplení školy bude stát 
cca 11 mil. Kč a z toho se na obdobné 
projekty dá získat dotace ve výši cca 60 
- 70%, což v přepočtu činí potřebu vlast-
ních prostředků ve výši cca 4,5 mil. Kč 
(po výběrovém řízení). Tuto investici 
bude možné realizovat pouze za dvou 
podmínek. A to tehdy když bude naší 
žádosti o dotaci vyhověno a dotace bude 

poskytnuta a bude zajištěn komerční úvěr 
na krytí vlastního podílu na realizaci pro-
jektu. Zastupitelstva spádových obcí ZŠ 
byla starostou obce požádána o vyjádření 
se k žádosti o dobrovolný příspěvek 
těchto obcí na fin. úvěru pořízeného na 
tuto investici v případě, že se do zateplení 
školy pustíme a jejich odpovědi budou 
mít vliv na rozhodování se o zajištění 
financování tohoto projektu v případě, že 
nám bude dotace poskytnuta.

Projekt Kompostárny bude reali-
zován v případě úspěšného vyřízení        

stavebně správního řízení

V neposlední řadě se ZO rozhodlo 
požádat o dotaci na  Komunitní kom-

postárnu, která spočívá hlavně v na-	
koupení technolog. vybavení za 1,1 mil. 
Kč. Žádosti bylo MŽP ČR vyhověno a 
máme zde přiděleno 90 % krytí nákladů. 
Dotace bude uvolněna v případě, že 
budou dodány veškeré požadované dok-
lady. Pokud se podaří celou akci zre-
alizovat v prvním pololetí tohoto roku, 
předpokládáme, že profinancování to-
hoto projektu proběhne v rámci plnění 
rozpočtu ze zdrojů, které má obec na 
účtu k dispozici a že do konce roku nám 
bude dotace proplacena zpět a peníze 
použity na úhradu dalších položek dle 
schváleného rozpočtu. Projekt bude re-
alizovován pokud bude úspěšně vyřízeno 
stavebně správní řízení - Rozhodnutí o 
využití území dle platného územního 
plánu, na základě kterého budou všichni 
s plánovaným umístěním kompostárny 
mezi Lužnou a Polankou souhlasit. Z 
tabulky je zřejmé, že na základě daných  
příjmů je na investiční projekty v rozpočtu 
obce možné vyčlenit 3 mil.Kč/rok.
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Plánované výdaje v letech 2012 - 2014 v tis. Kč
Rozpočtový výhled na roky 	 	 	 2012	 2013	 2014	 	
ČŘB II     3600	 1200	 1200	 1200
BUS zastávka u OÚ   1000	 200	 0	 0
Požární Zbrojnice    2500 400 1100 1000
DK přípojky    1300 600 700 0
MK Vápenky, kompostárna, VO    600 600 0 0
IV  hrazené z rozpočtu obce    3000 3000 2200
(s pomocí půjčky nebo s pomocí prodloužení lhůty výstavby dle SOD a pod. )   
Stavby financovány z komerčního úvěru
Zateplení ZŠ    4500 Zahájení splácení  úvěru ve  
Dešťová kanalizace    2500 výši cca 10 mil Kč se splat 
Oprava MK po kanalizaci   3000 ností cca 10 - 15 let 
IV hrazené z hypotečního  úvěru   0	 0	 		800
Financování CELKEM  	 	 	 3000 3000 3000

Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2012



Strana 7 - Různé

Prezentace hasičské techniky
Naši členové výjezdové jednotky obce  
předvedou dne 26.3. 2012 od 9:00 hodin 
hasičskou techniku na parkovišti u kos-
tela. Bude přistavena technika jednotky z 
Valašské Polanky, Seninky a Ústí u Vsetína. 
Pokud máte zájem se s touto technikou a 
vybavením seznámit, přijďte se podívat.

Oslavy sv. Floriána
Každoročně hasiči uctívají svého patrona 
sv. Floriána. Při této příležitosti se koná 
pouť na Sv. Hostýně dne 28.4.2012. 
Sbor ve Valašské Polance tuto památku 
uctívá společně s hasiči z Lužné účastí 
na mši svaté v místním kostele. Tato 
mše bude 6.5.2012.

Hasiči oslaví 105. let od svého vzniku 
společně s Polankami ČR

Náš sbor v letošním roce oslaví 105. 
Výročí založení sboru. Při této příležitosti 
se bude konat II. Sraz hasičských 
Polanek ČR. V loňském roce byl tento 
sraz v Polánce u Malešova. Tyto os-
lavy a sraz Polanek jsou naplánovány 
na sobotu 9.června 2012. Již v pátek 
8.června bude pro veřejnost otevřena 
výstavka v zasedací místnosti našeho 
KD. Tímto bychom rádi oslovili občany, 
kteří vlastní nějaké historické fotografie, 
zda by je nezapůjčili k vytvoření ko-
pií (stará zbrojnice, staré hasičské auta 
i foto členů a podobně, nepoškozené 
vrátíme). Sobotní program bude zahájen 
dopoledne slavnostní Valnou hromadou 
SDH Valašská Polanka a od 14:30 ho-
din proběhne soutěž hasičských družstev 
všech Polanek a okrsku Valašská 
Polanka. Od 17:00 hodin bude volný 
program v areálu tanečního kola, kde 

bude hrát Polančanka a připravujeme 
i vystoupení hasičů z Kunovic, našich 
valachů a tanečnic. Tímto všechny 
srdečně zveme. Informace o všech ko-
naných akcích hasičů včetně fotografií 
a článků naleznete na stránkách www.
hasici-valasskapolanka.cz 

Pohárové soutěže hasičských družstev
Již 7.ročník pohárových soutěží hasičských 
družstev proběhne 10.června 2012 v areá-
lu fotbalového hřiště. V ranních hodinách 
předvedou své výkony mladí hasiči a 
od 12:30 hodin budou soupeřit družstva 
dospělých. Loňského ročníku se účastnilo 
41 družstev mužů, 16 družstev žen, 5 
družstev nad 35 let, 16 družstev starších 
žáků a 9 družstev mladších žáků. Věříme, 
že i v tomto roce bude tato soutěž dobře 
obsazena. Všechny příznivce tohoto spor-
tu srdečně zveme.

Ocenění hasičů
Titulem "Zasloužilý hasič" byli oceněni 
členové Sboru dobrovolných hasičů ve 
Valašské Polance pan Antonín Kašpar 
čp.267 a Jaroslav Žák čp.57. Jedná se o 

nejvyšší vyznamenání, které může člen 
dobrovolných hasičů získat. Tento titul 
uděluje nejvyšší orgán SH ČMS v Praze 
výběrově. Ocenění bude těmto členům 
předáno 3.května 2012 v Přibyslavi. 
Oběma členům SDH Valašská Polanka 

blahopřejeme, děkujeme za příkladnou 
práci a dobrou reprezentaci sboru.

Vypalování trávy a pálení klestu
Blížící se jaro přidělává každoročně sta-	
rosti hasičům. Připomínáme, že plošné 
vypalování trávy je přísně zakázáno a za 
porušení hrozí blokové pokuty. Zbytky 
trávy lze pálit pouze na hromadách 
za určených podmínek. Pálení klestí v 
lese doporučujeme hlásit na HZS ZLK, 
vyhnete se tak možným problémům. 
Všechny informace naleznete na inter-
netových stránkách www.hzs-zlkraje.cz 
a je tam také možnost email. ohlášení.

Jízda historických vozidel
V naší obci bude dne 1.7. 2012 jedna ze 
zastávek jízdy historických hasičských 
vozidel. Tato jízda začíná na rozmezí 
Čech, Polska a Slovenska v Hrčavě dne 
29.6.2012 a končí 2.7.2012 ve Zlíně u 
hejtmana Zlínského kraje. V naší obci je 
plánována zastávka u kulturního domu 
v podvečerních hodinách. Připravuje 
se program k uvítání a bude možnost si 
historickou techniku prohlédnout.

Recyklujte s hasiči
Náš sbor se přihlásil k zajímavé ak-
ci. Pokud máte doma nepotřebné 
elektrospotřebiče, můžete je po dohodě 
odevzdat hasičům. Jedná se o veškeré 
spotřebiče, které lze šňůrou zapojit do 
zásuvky (mikrovlnky, sporáky, lednice, 
pračky, ždímačky, televizory, tiskárny, 
obrazovky k Pc, varné konvice, fény, 
vrtačky a pod.). Hasiči budou do konce 
března tento odpad shromažďovat a na 
poslední březnový pracovní den objed-
nají odvoz.

pokračování ze strany 6
Je složité plánovat výdaje a zajištění 
finančních zdrojů v případě, že na mno-
hé výše uvedené investiční záměry se 
má teprve žádat o dotace a nebo se 
teprve mají rozjíždět výběrová řízení na 
zhotovitele staveb, ze kterých se teprve 
ukáže termín a cena plánovaných staveb. 
Zvláště pak také, pokud si uvědomíme, 
že stávající politická reprezentace 
Parlamentu ČR slibuje venkovu posílení 
příjmů, kterými chtějí podpořit rozvoj 
venkova. Na roky 2012 až 2013 odhadu-
jeme lehce se snižující stav daňových 
příjmů až do té doby, než bude projednán 

a schválen nový zákon o RUD, který 
by měl přispět ke zvýšení příjmů obcí 
na venkově. Stane-li se tak, bude splá-
cení přijatého úvěru jednodušší a zbydou 
nám navíc i další finanční prostředky, za 
kterých bude možné realizovat projekty a 
záměry v obci.
Mimo investiční část přípravy rozpočtu 
na rok 2012 a následující roky je nut-
né počítat pro rok 2012 na kapitole 
"pohřebnictví" s tím, že je nutné v souladu 
s platnou legislativou v průběhu letošního 
roku zaměřit každý jeden hrob a zpraco-
vat nový plán a evidenci hrobových míst 
na místním hřbitově. Následně budou je-

jich uživatelé vyzváni k podpisu nových 
nájemních smluv jejichž výhodou bude, 
že si nájemce sám zvolí, jestli bude 
platit původně jednorázově splatný 10-
letý nájem najednou a nebo, jestli si 
bude každý rok platit nájem např. ve výši 
1/10 nájemného i s ročním poplatkem 
za služby. Nájemné při tom zůstává stej-	
né jako původně, to je 4 Kč/m2/10 let. 
V souvislosti se zajištěním platnosti 
nových nájemních smluv na hrobová 
místa v průběhu letošního roku nebude 
v letošním roce nájem za ně vybírán až 
teprve od 1.1.2013, kdy se nájemné za 
rok 2012 doplatí.                       starosta

Hasiči plánují na letošní rok spoustu zajímavých akcí

Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2012
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Letos budou v Polance opět Dožínky   Společenská

k r o n i k a   o b c e 
NAROZENINY OSLAVILI

60 let
Jindřich Pavlík  čp. 116
Ludmila Kubicová čp. 183
Ilona Hájková  čp. 332
Věra Sláčíková   čp. 283

65 let
Oldřich Žák  čp. 123
Václav Hyžák  čp. 292
Marie Výchopňová čp. 170
Miroslav Galda  čp. 110

70 let
Josef Baletka  čp. 64
Josef Staněk  čp. 288

75 let
Marta Zelíková  čp. 257
Anna Plánková  čp. 307

80 let
Marta Vávrová  čp. 259
Anežka Daňková  čp. 105

91 let
Marie Juhaňáková čp. 109

ZLATOU SVATBU OSLAVILI
Jaroslav a Zdeňka Juřicovi čp. 301

NOVÍ OBČÁNCI
Anna Kašparová  čp. 267

ZEMŘELI
Marie Kročilová     čp. 171 

zemřela ve věku 71 let

Daša Župková  čp. 120
zemřela ve věku 56 let

Ladislav Kozubík  čp. 251
zemřel ve věku 82 let

Jindřich Měrka   čp. 11
zemřel ve věku 69 let

Čest jejich památce!

STATISTIKA

K 31.12.2011 byl stav obyvatel ve 
Valašské Polance 1393. Do naší obce 
se v průběhu loňského roku přihlásilo 
dvacetčtyři občanů a deset se odhlási-
lo. Narodilo se jedenáct dětí, z toho 
pět chlapců a šest děvčat. Zemřelo 
devět občanů. Bylo uzavřeno dvanáct 
manželství a tři manželství byla roz-
vedena.
          Zpracovala: Marie Martinková 

Letošní rok 19. srpna,  budou  opět 
po 3 letech v naší obci  Starovalašské 
dožínky, jejichž "scénář"  na sklonku 19. 
století zaznamenal ve farní kronice páter 
Antonín Přibyl. Je již všeobecně známo, 
že s tímto pásmem, a s pásmem Valašské 
svatby, se občané Polanky i Lužné 
(vždyť jsme jedna farnost) zúčastnili 
v roce 1895 Všeslovanské národo-	
pisné výstavy v Praze. Následně po 100 
letech folklorní skupina z Polanky a 
Lužné předvedla pásmo Valašské svatby 
při  oslavách 100. výročí  této výstavy  
na pražském Žofíně. Řada současných  
aktivních  účastníků dožínek, kteří  před  
25 lety převzali od svých rodičů štafetu 
uchovávání  této  tradice, dospěla do 
věku, kdy by rádi tuto štafetu předali 
mladším. Upřímně řečeno, není  přece 
úplně věrohodné, aby družinu žniček 
a ženců, či družinu svatebních hostů 
tvořili většinou samí "dříve narození".
Rádi bychom proto pozvali všechny 
mladé, kterým není cizí tanec a zpěv a 

kteří jsou ochotni se naučit, pokud to 
ještě neumí, pásmo písniček a tanců, 
které dožínky tvoří. Přijďte mezi 
nás a pomozte nám i Vy uspořádat 
letošní  Starovalašské dožínky!!  Jsme 
přesvědčeni o tom, že když překonáte 
počáteční ostych a trému, že se pak jako 
všichni Vaši předchůdci stanete součástí 
velmi veselého a kamarádského kolekti-
vu. Věříme, že i na Vás pak nenápadně 
přejde určitá hrdost na to, že jste se stali 
nositeli tradic pocházejících z naší far-
nosti, že také začnete cítit zdravý patriot-
ismus, sounáležitost k obcím, ve kterých 
žijeme. První zkouška proběhne v sále 
KD v pondělí  7. května v 19,00 hodin! 
Všichni, kteří máte zájem se zúčastnit 
nácviku pásma dožínek, přijďte na tuto 
zkoušku, kde se dozvíte všechny další 
potřebné informace. Přihlásit  se můžete 
také e-mailem na adresu: info@val-
asskapolanka.cz a nebo přímo u starosty 
či místostarosty obce !! 
	 											Kulturní komise obce

ZUŠka pořádá další Benefiční 
koncert

Ve čtvrtek 22. března 2012 se od pěti 
hodin odpoledne uskuteční v kulturním 
domě ve Valašské Polance Benefiční 
koncert žáků Základní umělecké školy 
Vsetín. Od 16 hodin zde bude probíhat 
rovněž prodejní výstava žáků vý-	
tvarného oboru, který bude spojený s 
výstavou prací žáků výtvarného oboru. 
Výtěžek z této benefiční akce bude 
věnován dětským pacientům vsetínské 
nemocnice. Kdo má čas a chuť, přijďte 
se podívat.

					

KOMINÍK
Nemusí být drahý, falešný, nevyučený, ze Zlína, nepoctivý, s neplatnou Zprávou

Vyberte si kvalitu, poctivost a dobrou cenu

  Zpráva (dle NV 91/2010 Sb.): 190,-Kč (na počtu komínů nezáleží!!!)
  Čištění komínu, kouřovodu, výběr sazí, Zpráva: celkem 380,-Kč

 Čištění dvou spalinových cest a Zpráva: celkem 480 Kč.

Kominictví Mikušek Zdeněk, Val. Polanka  236                          
                    

 mobil: 737 712 031           e-mail: mikusek.z@seznam.cz

V rámci možností pracuji co nejčistěji, ze střechy, vážím 73 Kg
Vloni jsem od léta již pracoval jen na základě telefonátů zákazníků,                

 kteří si mne vzájemně doporučovali. 

Pravidelně budu navštěvovat stálé klienty, dle doby platnosti Zprávy
          Nebudu obcházet domy, čas návštěvy je lepší domlouvat telefonicky

Pěvecký sbor Polanka
 oslaví čtyřicátiny

Při příležitosti oslav 40 let trvání PS 
Polanka připravuje pro všechny sbor 
dvě vystoupení, na které vás chceme 
v předstihu upozornit. Už 4. května 
2012 v 18:00 hodin se můžete těšit na 
slavnostní  koncert k 40. výročí založení 
sboru, který proběhne v kostele sv. 
Jana Křtitele ve Valašské Polance a 18. 
května 2012 se uskuteční Májový kon-
cert s PS Lumír ve Vsetíně. Blíže bu-
dete informování před oslavami plakáty 
a v regionálním tisku.
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Škola opět volila své MISSky a MISSáky

Ve čtvrtek 2. února proběhl už 6. ročník 
soutěže o tituly MISS a MISSák školy 
u nás ve Valašské Polance. V letošním 
ročníku se k našim žákům přidaly i děti 
ze ZŠ Pozděchov, ze které se přihlásila  
tři odvážná děvčata. Soutěž probíhala 
od samého rána v sále kulturního domu 
a všichni soutěžící byli moc šikovní. 
Porota proto měla hodně těžký úkol, najít 
ty nejlepší, protože jejich výkony byly 
letos velmi vyrovnané. Přesto se podařilo 
vybrat vítěze a tady jsou: 
Soutěž MISS INTERNET vyhrála 
Gábinka Kozubíková z 1. třídy, soutěž 
MISSák INTERNET vyhrál Michal Baran 
z 9.ročníku. Titul MISS SYMPATIE, 
který udělovali žáci a zaměstnanci školy, 
získala Bára Filáková z 9.ročníku a titul 
MISSák SYMPATIE získal opět Michal 
Baran. V kategorii 1.stupeň ZŠ zvítězila 
Gábinka Kozubíková z 1.ročníku, na 
2.místě se umístila Eliška Šimarová z 
5.třídy a třetí příčku obsadila Simonka 
Hájková ze 2.třídy. V kategorii 2.stupeň 
ZŠ zvítězila Barbora Filáková z 9.ročníku, 

na 2.místě se umístila Dominika Daňková 
ze 7.ročníku a na třetím místě Tereza 
Mozgová také ze 7.ročníku. Titul MISSák 
školy získal Michal Baran z 9.ročníku, na 
2.místě se umístil Tomáš Chrudina ze 
3.třídy a 3.příčku obsadil David Maček 
z 9.ročníku.
Velký dík patří všem sponzorům této 
akce, bez nichž by si vítězové nemohli 

odnést své ceny. Všem vítězům gratu-
lujeme, ale gratulaci a obdiv si zaslouží 
všichni odvážní soutěžící, kteří ukázali 
svou šikovnost v jednotlivých disci-
plínách, a také smysl pro humor a schop-
nost pobavit diváky. Myslím, že jsme se 
bavili opravdu všichni a to je také smys-
lem naší soutěže.        

 Zdenka Polanská

Těsně před jarními prázdninami jsme s 
dětmi ze 4. a 7 tříd absolvovali tradiční 
lyžařský výcvik. Díky velkému počtu 
zájemců se nám dokonce letos podařilo 
sestavit družstvo snowboardistů, které 
vedl pan instruktor Dalibor Trunkát. 
My ostatní jsme se věnovali lyžařům 
rozděleným podle výkonnosti na tři 
skupiny. Jediná věc, která nás trochu 
zlobila, bylo počasí, a tak jsme bohužel 
museli ve středu vyhrabávat autobus ze 
sněhových závějí a ve čtvrtek dokonce 
zůstat doma. V pátek se ale počasí 
umoudřilo a očekávané závody mohly 
bez problémů proběhnout. Výsledky 
pak byly následující. V kategorii 
děvčata 4. třída zvítězila Petra Bajzová 
před Gabčou Fuskovou a Natkou 
Bělaškovou. U stejně starých chlapců 
kraloval Petr Zicha před Jirkou Ibříškem 
a Šimonem Kovalčíkem. V kategorii 7. 
tříd pak byla z děvčat nejrychlejší Leona 
Slováková před Terkou Hyžákovou a 
Lenkou Geržovou. Z chlapců sjel kopec 
nejrychleji Jirka Matyáš před Kubou 
Trebulou a Tomášem Blablou. Poslední 
spojenou kategorii snowboarďáků ov-
ládl malý velký muž Milan Blažek 
před Leonou Chuchmovou a Vítkem 
Šimarou. Všem vítězům gratulujeme a 
těšíme se zase někdy spolu na svahu. 
																	Mgr. Romana Řezníčková

Lyžařský kurz zlobilo počasí Turnaj ve stolním tenise 
s rekordní účastí

Tradiční turnaj ve stolním tenise 
pořádaný sportovní komisí zaznamenal 
rekordní účast. Své síly přišlo poměřit 
celkem osmdesát hráčů a hráček. V kate-
gorii do 15 let si v konkurenci 35 hráčů 
vedl nejlépe Petr Kovář, na druhém místě 
byl Lukáš Karola a třetí skončil Martin 
Hořelka. U děvčat do 15 let zvítězila 
Barbora Žurková, druhá byla Tereza 

Bělašková a třetí Radka Bělíčková. 
Mezi ženami si nejlépe vedla Alena 
Fojtíková, před Terezou Bělaškovou a 
Michalou Žurkovou. V hlavní kategorii 
mužů nenašel přemožitele Jiří Kursa ze 
Vsetína, druhý skončil  Honza Filgas a 
třetí Honza Nahodil z Val. Klobouk.            
                                   Staňa Machač

Kluziště  u školy 
jelo naplno

Mrazivého počasí bylo letošní zimu     
opravdu dost, a tak jsme se po loňské 
velmi dobré zkušenosti rozhodli opět 
připravit dvě ledové plochy na sportovišti 
u základní školy. Děti tyto kluziště 
intenzivně využívaly po celý měsíc, kdy 
nám přálo počasí a to nejen během ho-
din tělocviku, ale také odpoledne a o 

víkendech. Děvčata zkoušela piruety a 
chlapci bojovali ve tvrdých hokejových 
utkáních, občasné  pády, nekontrolovaná 
jízda a modřiny od puku byly brány s 
humorem. Malých i velkých bruslařů se 
scházelo opravdu hodně a účel celého 
tohoto projektu se myslím podařilo splnit 
na jedničku. Tak za rok opět na ledě:)  
	 	       Mgr. Petr Filgas
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Polanský Zpravodaj- občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - deseti stran, distribuce zdarma do každé 
domácnosti. Tisk zajišťuje firma Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či 
materiály, které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase. Další číslo vyjde v červnu 2012.

Fotbalisté se pomalu připravují na start jarní části

Pivotéka & pivní bar "U Šepleťa" 
ve Valašské Polance 
Vás všechny zve k posezení 

v příjemném nekuřáckém prostředí
Otevřeno pro Vás máme:

	 			Pondělí - Středa   13:00 - 17:00
    Čtvrtek   13:00 - 23:00 
    Pátek    13:00 - 24:00 
    Sobota    8:00 - 11:00   18:00 - 24:00 
    Neděle              16:00 - 21:00 

Nabízíme tři druhy čepovaných piv. 
Jedna pípa je vyhrazena pro ochutnávku piv. 

Jako jediní v republice máme výbornou kávu Cuccuma. 
Vinaři mohu zkusit kvalitní rozlévané víno z vinařství Mádl. 

V pivotéce nabízíme přes 50 druhů lahvových piv,
 jenž nezakoupíte běžně v obchodech. 

Můžete si u nás objednat i téměř jakékoliv sudové pivo na 
vaši rodinnou oslavu.  

Rezervace míst je možná na tel. 737 916630. 
Těší se na Vás Martin Šeliga

Zelené trávníky jsou sice stále pokryty 
sněhem, fotbalová příprava všech polan-
ských týmů je už ale v plném proudu.

Přípravka 
Nejmenší děti se od prosince scházejí 
pravidelně každé úterý odpoledne od 
pěti hodin v místní tělocvičně (kdo má 
chuť se přidat, je vítán). Benjamínci ab-

solvovali tři zimní turnaje. V Hošťálko-
vé obsadili sedmé místo, v Bystřici pod 
Hostýnem byli rovněž sedmí a ve třetím 
odehraném turnaji opět v Hošťálkové 
obsadili krásné třetí místo. 

Mladší žáci
Mladší žáci jsou již také v plném 
zápřahu. Kromě tréninků v tělocvičně 
se letos zapojili do nově vzniklé halové 
ligy mladších žáků o přeborníka okresu 
Vsetín, kde se jim velmi dařilo a ob-
sadili vynikající druhé místo ze dvaceti 
účastníků. Nejlepším hráčem celého tur-
naje byl vyhlášen náš Šimon Kovalčík.

Starší žáci
Žáci měli letošní zimu možnost poměřit 
síly s velmi kvalitními celky ve dvou 
turnajích v Zašové, kterých se kromě 
mužstev z krajských soutěží zúčastnily 
také týmy z Polska a Slovenska. V 
prvním turnaji obsadili čtvrté místo z 
osmi, ve druhém pak páté z deseti 
účastníků, takže ostudu určitě neudělali. 

Dorost
Patnáctičlenný kádr by rád postoupil 
do krajských soutěží a přípravu vzal 
velmi zodpovědně. Kluci se připravují 

společně s týmem mužů a odehráli zatím 
dvě přátelská utkání se Vsetínem,  které 
obě prohráli 4:1. Tréninková morálka 
i nálada je však výborná, snad jim 
to vydrží i do mistrovských utkání a 
vytoužený postup se podaří.

Muži
Družstvo dospělých letos nezažívá tak 
dobrou sezónu jako loni a cílem pro jarní 
část je hlavně klidná záchrana. Kádr by 
měl až na kosmetické změny zůstat 
stejný. V rámci zimní přípravy Áčko 
absolvovalo soustředění v domácích 
podmínkách a přihlásilo se také do zim-
ního turnaje Fastav Cup, který se koná 
na novém fotbalovém hřišti s umělým 
povrchem na Vsetíně. Silných soupeřů 
se naši nezalekli a vedou si zatím velmi 
zdatně. V úvodním utkání sice pro-
hráli s Velkými Karlovicemi 3:2, pak už 
však začali sbírat cenná vítězství. Vsetín  
porazili 6:3, Lhotu u Vsetína 2:1 a s 
Janovou si poradili lehce 3:0.

    PLOTY,  PLETIVA, GARÁŽOVÁ
   VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY   

Garážová vrata od 9.999 K .
Výklopná, dvouk ídlá, sek ní.
Otevírání ru ní nebo s pohonem na 
dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. 
Standartní barvy i imitace d eva.
Dopl ková výbava. 
Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná 
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 
pr myslové, mobilní. Stavby plotu ze 
sva ovaných pletiv, sva ovaných panel ,
pletivové branky a brány nebo sva ovaná
výpl . P i objednávce montáže sleva 30%
na naše okrasné d eviny.

 THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 K /kus.
Široký výb r okrasných d evin. Množstevní slevy. 

Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka. 

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00  
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé R.

DOPRAVA ZDARMA - p i celkovém nákupu nad 7.000 K .


