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Podzimní

Prezident republiky podepsal ve středu   
29. srpna 2012 novelu zákona o roz- 
počtovém určení daní (RUD), čímž nove-
la nabyla definitivní platnosti. Novela, 
jejíž součástí je také zvýšení započitatelné 
výměry katastru ze tří na deset ha na jed-
noho občana, je účinná od 1. ledna 2013, 
a tak lze již v příštím roce očekávat její 
citelný pozitivní vliv na drtivou většinu 
ob. rozpočtů. Zde je důležité poděkovat 
panu poslanci Petru Gazdíkovi (STAN a 
TOP 09) za to, že splnil to, co všem při 
zvolení do Parlamentu ČR slíbil - to je, 
že se zasadí o spravedlivější rozdělování 
daní mezi města a obce a tím zmírní 
rozdíl mezi velkými městy a venkovem. 
Také naše obec by měla mít od příštího 
roku vyšší příjmy a to o cca 2,5 mil. 
Kč, které by nám měly pomoci s fi-
nancováním připravovaných investičních 
projektů, mezi které patří například 
výstavba splaškové kanalizace, zateplení 
budovy základní školy, stavební úpravy 

mimoškolního pavilonu ZŠ a přestěho- 
vání mateřské školy, výstavba dešťové 
kanalizace ve SO Suláčov, Podevsí apod. 
Na základě těchto zvýšených příjmů do 
pokladny obce rozhodlo již na minulém 
zasedání zastupitelstvo naší obce o tom, 
že se opět od 1. ledna 2014 sníží koe-
ficient daně z nemovitostí a to z dnes 

platného koeficientu "3" na původní výši 
"1". V průběhu roku 2013 se ještě ze 
zvýšených příjmů z daně z nemovitostí 
zaplatí náklady spojené s pořízením do-
movních kanalizačních přípojek v obci 
a dále již nebude nutné požadovat od 
občanů placení této zvýšené daně.           
                                    Starosta

Nové rozpočtové určení daní bylo konečně schváleno

Pozor na metylalkohol
Ministerstvo zdravotnictví vyhlási-
lo mimořádné opatření v souvislosti s 
rostoucím počtem případů otrav mety-
lalkoholem následujícího znění: Provo-
zovatelům stánků, stánků s občerstvením, 
mobilních stánků, ale také pořadatelům 
tanečních zábav, sportovních utkání či 
kulturních akcí se zakazuje rozlévání a 
prodej lihovin typu destilátů a tuzemáku 
s obsahem alkoholu nad 30 objemových 
procent alkoholu a to až do odvolání to-
hoto mimořádného opatření. 
Dodržování tohoto opatření bude kontrolo-
vat Policie České republiky a další kom-
petentní instituce. Policie ČR také žádá 
občany, aby v případě porušení tohoto 
mimořádného opatření o tom informovali 
Policii ČR na lince 158 !

Projekt výstavby kanalizace komplikuje byrokracie
Téměř všichni občané se mě poslední 
dobou ptají, jak je to daleko s projek-
tem výstavby splaškové kanalizace a kdy 
už konečně bude stavba zahájena. Tak 
jako u komunitní kompostárny i v tomto 
případě může nyní za to, že se projekt už 
v terénu nerealizuje, velmi přísný zákon 
o veřejných zakázkách, podle kterého 
musíme vybrat zhotovitele stavby. Jak 
nyní všichni sledujeme v médiích - na 
ministerstvech, v regionálních radách 
operačních programů EU, v Praze apod. 
dochází různými čachry k ovlivňování 
výsledků výběrových řízení, a nebo se 
vůbec nevypisují, i když by se měly. 
A na nás ostatní tito politikové ušili 
takový zákon, že podle něj téměř nejde 
žádnou zakázku úspěšně dokončit. Přesto 

všechno se pomaličku začínají rýsovat bu-
doucí možní zhotovitelé, kteří své ceno- 
vé nabídky podali už v květnu tohoto 
roku. Výběrové řízení má být ukončeno a 
vítěz veřejné soutěže by měl být znám v 
polovině října tohoto roku. Následně ale 
bude záležet na tom, jestli se uchazeči, 
kteří nebyli vybráni, proti výsledkům 
výběrového řízení odvolají. Neodvolají-li 
se, můžeme v listopadu podepsat smlou- 
vu o dílo a zahájit stavbu. Odvolají-li se, 
pak bude záležet na odvolacím orgánu 
- Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
v Brně (ÚHOS), který bude muset průběh 
celého výběrového řízení prošetřit a roz- 
hodnout o tom, jestli bylo rozhodnuto 
spravedlivě. 
          pokračovaní na straně 4

 Zpravodaj
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Co se všechno děje v obci a na radnici?

Další pozemek na Suláčově prodán
Na základě usnesení ZO byl také 
v letošním roce prodán jeden obecní 
stavební pozemek ve stavebním obvodě 
Suláčov. Jednalo se o pozemek s výměrou 
791 m2. Na výzvu k předložení ceno- 
vých nabídek publikovanou v obecním 
Zpravodaji a na webových stránkách 
obce reagovali 4 zájemci takto :
1/ Manželé Zdeněk a Jana Hrabicovi,
461,- Kč/m2 to je celkem : 364.651,- Kč
2/ Pan Petr Daněk,
444,- Kč/m2 to je celkem : 351.204,- Kč
3/ Pan Tomáš Černocký, 
440,- Kč/m2 to je celkem : 348.040,- Kč
4/ Ing.Michala Hanzalová,
423,- Kč/m2 to je celkem : 334.593,- Kč
Na zasedání ZO dne 7.6. 2012 byl na 
základě obdržených nabídek schválen 
odprodej pozemku nejvýhodnější nabíd-
ce, kterou učinili manželé Hrabicovi.

Cykloztezka zase o kousek blíž
V minulých dnech byla odsouhlasena 
studie napojení mikroregionu Hornoli-
dečska na cyklostezku Bečva od Lužné 
až do Ústí a současně směrem na Prlov 
a Pozděchov. V současné době probíhají 
jednání s vlastníky pozemků o možném 
vstupu na jejich pozemky za účelem její 
výstavby. 
Probíhá rovněž vyhledávání trasy 
"Cyklostezky Bečva - Vlára - Váh" v 
jižní části Hornolidečska, tj. od Lidečka 
přes Horní Lideč a Valašské Příkazy 
až do Valašských Klobouk a také přes 
Střelnou na Slovensko. Projektová do-
kumentace "Cyklostezky Bečva - Vlára 
- Váh na území mikroregionu Hornoli-
dečska" bude zpracována dle podep-
sané Smlouvy o dílo s projekční fir-
mou INTOS z Uherského Hradiště do 
stadia územního rozhodnutí v termínu 
nejpozději do března 2014. Následně 
budeme žádat o dotace z Evropské Unie 
na její realizaci.

Přístavba zbrojnice i zastávka hotovy
Dne 17.8.2012 byly dokončeny a předány 
obci stavby realizované letošního roku 
firmou TM Stav Vsetín, s.r.o.,. Jedná se 
o přístavbu požární zbrojnice k budově 
OÚ čp.270, včetně zpevněných ploch a 
parkoviště před OÚ. Ve stejném termínu 
byla dokončena také stavba autobusové 
zastávky u OÚ ve směru do Vsetína, 
včetně chodníků a přechodu pro chod-
ce přes silnici. Na základě předávacích 

protokolů o dokončení stavby byl 
požádán stavební úřad o kolaudaci těchto 

staveb, která proběhla ve dnech 12. a 
18.9. 2012. Od toho dne jsou všechny 
stavby užívány ke spokojenosti jak cestu-
jících a návštěvníků obecního úřadu, tak i 
ke spokojenosti členů výjezdní jednotky 
požární ochrany. Na stavbu autobusové 
zastávky, chodníků a parkoviště u OÚ 
se podařilo vedení obce zajistit dotaci z 
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
600 tis. Kč a dotaci od Zlínského kraje ve 
výši 140 tis. Kč.

Mateřskou školu čeká stěhování
V současné době probíhají rovněž 
projekční práce na zpracování stu- 
die výstavby "Domu sociálních služeb 
Hornolidečska", který má vzniknout (v 
případě úspěšně vyřízené dotace EU) 
z objektu Mateřské školy Valašská 
Polanka. Kapacita tohoto objektu bude 
20 lůžek v penzionu pro seniory a až 
15 míst v denním stacionáři. Této kapa- 
city bude dosaženo přístavbou ke stáva-
jícímu objektu mateřské školy směrem 
ke kostelu a stavebními úpravami nynější 
budovy MŠ. Provoz mateřské školy bude 
po stavebních úpravách mimoškolního 
pavilonu základní školy přestěhován 
do jeho 2. nadzemního podlaží, kde už 
kdysi mateřská škola sídlila. Náklady 
se zpracováním této projektových 
studií   obou staveb hradí Sdružení obcí 
Hornolidečska. Byl stanoven i předběžný  
termín přestěhování naší mateřské školky 
do mimoškolního pavilonu základní 
školy. Podaří-li se úspěšně zajistit finan-
cování stavby splaškové kanalizace v ob-
ci, rádi bychom provoz mateřské školy v 
nových prostorách zahájili  1. září 2014. 
Tím by se stávající budova MŠ před 

kostelem uvolnila pro již vzpomínané 
aktivity sociálních služeb Sdružení obcí 
Hornolidečska.

Nový územní plán do konce roku 2014
Obec má povinnost zpracovat do konce 
roku 2014 nový územní plán. Firma    
EKOTOXA s.r.o. Brno zpracovala jed-
notlivé požadavky z řad občanů, které 
byly doručeny na obecní úřad a také 
provádí rekognoskaci terénu obce. V 
současné době jsou největšími prob-
lémy, které se pro zpracování nového       
územního plánu řeší, ochranné koridory 
pro železniční propojení Val. Polanky 
a Vizovic, a také udržení ochranného 
koridoru pro dálniční přivaděč a obchvat 
silnice I/57, který je prozatím situován 
nad železniční násep. Proběhla již i první 
pracovní schůzka se zástupci stavebního 
úřadu ve Vsetíně, který je pořizovatelem 
územně plánovacích dokumentací nejen 
naší obce. Jakmile bude dána dohromady 
projektová dokumentace návrhu nového 
územního plánu, bude svoláno veřejné 
projednání, na kterém ji budou moci 
připomínkovat občané i dotčené orgány 
státní správy a samosprávy. Termín 
veřejného projednání návrhu nového 
územního plánu bude včas zveřejněn 
obvyklým způsobem. Také na pořízení 
dokumentace nového územního plánu 
obce jsme na jeho návrh získali příslib 
dotace od Zlínského kraje.

Proběhly menší opravy komunikací
I přes omezené možnosti rozpočtu se i 
letos uskutečnilo několik menších oprav 
silničních i pěších komunikací v naší obci. 
Jedná se zejména o úseky, které nebudou 
dotčeny výstavbou splaškové kanalizace. 
Ve Veřečném to byla vysprávka průjezdní 
komunikace tryskovou metodou a také 
oprava zátrhu na příjezdové cestě k RD 
manželů Podsedníkových ("u Krátkých"). 
Drobné vysprávky a to recyklátem a oba-
lovanou drtí se provedly na Podevsí a 
na příjezdu ke stavebninám. Podařilo se 
také vybudování bezbariérových nájezdů 
u mateřské školy a  "u Měšťáků"  a ze-
jména předlažba chodníku u Hyžáků -" 
Václavů".  V opravě dalších úseků podél 
silnice I/57 bychom chtěli postupně  
pokračovat i v příštím roce.  Další akce  
se týkala zajištění podemletých podpěr 
mostu u Kolínků. Tyto práce se podařilo 
zajistit souběžně s břehovými úpravami v 
řece Senici.  Starosta
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Plánovaná komunitní kompostárna musela změnit lokalitu

Počátkem tohoto roku jsme Vás in-
formovali o tom, že připravujeme rea- 
lizaci projektu s názvem "Komunitní 
kompostárna Valašská Polanka", která 
měla vzniknout nedaleko regulační stan-
ice plynu mezi Lužnou a Val. Polankou. 
Bohužel s umístěním této malé komu-
nitní kompostárny nesouhlasilo Povodí 
Moravy s.p., které argumentovalo tím, 
že tato lokalita se nachází v zátopovém 
území obce a přesto, že zde vlastně 
nevznikne žádná stavba, k našemu 
záměru souhlas nedalo. Pro její umístění 
jsme si proto pronajali od soukromého 
majitele místo nové a to nedaleko 

hnojiště firmy VHCT Senpol Seninka 
s.r.o., mezi Val.Polankou a Leskovcem. 
Pro realizaci tohoto projektu je ale nez-
bytné nakoupit strojní a technologické 
vybavení, kterým by měl být: malotrak-
tor s čelním nakladačem, překopávač 
kompostu, vibrační síto, štěpkovač a 
elektrocentrála. Na nákup této tech-
niky máme vyřízený příslib dotace od 
Státního fondu životního prostředí ČR 
ve výši 1,1 mil. Kč. Abychom tuto 
techniku mohli nakoupit bylo nutné na 
její pořízení vypsat výběrové řízení v 
souladu se zněním zákona o veřejných 
zakázkách. Bohužel už dvakrát jsme ta-

kovéto výběrové řízení vypsali a dvakrát 
jsme ho museli zrušit, protože podané 
cenové nabídky od uchazečů o tuto 
zakázku nebyly v souladu se zadávací 
dokumentací.
V těchto dnech byla vyhlášena další, již 
třetí výzva k podání cenových nabídek 
na techniku a vybavení malé komu-
nitní kompostárny. Snad se už tentokrát 
výběrové řízení na dodávku potřebné 
techniky podaří úspěšně dokončit a bu-
deme ji moci nakoupit, následně žádat 
o vyplacení dotace na její nákup a na 
jaro 2013 zahájit provoz nové komunitní 
kompostárny obce!       Starosta

Výzva k podání cenových nabídek na odkoupení obecních nemovitosti
Zastupitelstvo obce Val.Polanka roz- 
hodlo, že z vlastnictví obce prodáme 
nemovitosti  tomu zájemci, který za ně 
dá nejvyšší cenovou nabídku. Jedná 
se o nemovitosti v místní části obce 
zvané "Stará Obecnice", které se nachá- 

zí v lokalitě situované mezi státní sil-
nicí č. I/57 a potokem Senice. Jde o 
rovinatý terén, kde je možný příjezd po 
zpevněné komunikaci, je zde možné se 
napojit na rozvod elektřiny, na veřejný 
vodovod a zemní plyn. Po dokončení 
stavby splaškové kanalizace v roce 2013 
zde bude možné se napojit na veřejnou 
splaškovou kanalizaci. Do této aukce 
nabízí Obec Val. Polanka rodinný dům 
čp.177 na p.č.st.416, včetně příslušenství 
a pozemků p.č.st.416 o výměře 89 m2, 
p.č.1162/8 zahrada o výměře 242 m2 a 
p.č.1162/23 o výměře 791 m2 přičemž 
minimální prodejní cena  byla stanovena 
zastupitelstvem obce Valašská Polanka 
na 670 tis. Kč. Zájemci o koupi těchto 
nemovitostí  musí podat svou nabídku v 
zalepené obálce v termínu do konce lis-
topadu 2012, potažmo do prosincového  
zasedání  zastupitelstva, na kterém bude 

o prodeji  rozhodnuto. Nabídky zasílejte 
na adresu: Obecní úřad Valašská Polanka 
čp.270, 756 11 Valašská Polanka a to 
poštou nebo doručením osobně na po-
datelnu OÚ Val. Polanka.
Na obálce musí být uvedeno : 
NEROZLEPOVAT, cenová nabídka na 
koupi nemovitostí
Cenová nabídka musí obsahovat následu-
jící údaje :
- jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé 
bydliště 
- telefon či e-mailovou adresu žadatele o 
koupi nemovitostí
- cenovou nabídku za nemovitosti 
celkem 
Zastupitelstvo obce při svém prosin-
covém zasedání  2012 rozlepí obálky 
s cenovými nabídkami, provede jejich 
vyhodnocení a rozhodne o tom, komu 

budou nemovitosti prodány. Pro prodej 
jsou stanoveny tyto podmínky:
- nemovitosti budou prodány tomu 
žadateli, který nabídne nejvyšší cen. na-
bídku
- kupní smlouvu na prodej nemovitostí 
podepíše starosta obce až následně po 
té kdy bude finanční částka jako kupní 
cena  připsána na účet obce Val.Polanka 
převodním příkazem. 
Nebude-li kupní cena zaplacena a tedy 
kupní smlouva podepsána do 90 dnů 
ode dne zaslání uvědomění na uvede-
nou adresu o tom, že byl žadatel vybrán 
jako kupující, bude pro prodej vyzván 
žadatel, který se umístil jako druhý v 
pořadí. Zastupitelstvo obce Val.Polanka 
si vyhrazuje právo zrušit tuto aukci bez 
udání důvodu.                       
          Starosta

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji (k 31.8. 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - POČTY 
UCHAZEČŮ

        okr. VS     Kraj
Uchazeči celkem       7 356        27 831
- z toho ženy       3 669        14 732
Uchazeči dosažitelní     7 266        27 215
- z toho ženy       3 624        14 428

Míra nezaměst.        9,62         8,95
Míra nezaměst. - ženy  10,46        10,98

Nově zaevid. uchazeči    734         2 631
- od počátku roku       5 492        20 959
Vyřazení uchazeči          591          2 238
- od počátku roku        6 271      22 546

Počet volných pr. míst    553          1763
Počet ucha. na 1 VPM    13,3         15,8

NEJČETNĚJŠÍ EVIDOVANÁ VOLNÁ 
PRAC. MÍSTA VE ZL. KRAJI

Profese                Počet VPM
Svářeči, řezači plamenem a páječi      111
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů 
(kromě dřevoobráběcích)             106
Obchodní zástupci                88
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a 
speciálních vozidel                74
Nástrojaři a příbuzní pracovníci           68

SLEDOVANÉ KATEGORIE
    okr. VS           Kraj
Uchazeči celkem        7 356       27 831
Osoby ZP       1048           4277 
Absolventi a mladiství   406           1641
Uchazeči s nárokem na podporu v nezam.     
      1472            5553
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Stavíte dům? 
Plánujete rekonstrukci střechy? 
Chcete zateplovat fasádu či podkroví?
Tak jste na správné adrese!!!

Společnost Coleman S.I., a.s., si Vám jako specialista 
na tyto činnosti dovoluje nabídnout komplexní služby 
spojené s dodávkou materiálů pro stavbu a rekon-
strukci střech a fasád. 

Od nás získáte:
zaměření objektu

- návrh a výpočet materiálové skladby
- dodávku materiálu přímo na stavbu 
- poradenství našich specialistů 
- slevu na sortiment 10% na zákaznickou kartu Colemánie

Řekněte nám, co potřebujete a my to zajistíme. 
Jsme zde pro Vás.

Navštivte nás na adrese 
obchodní centrum Coleman S.I., a.s., Vsetín

Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
Otevírací doba: po až pá, 6:30 až 16:00 hod.
kontaktujte naše obchodníky 
p. Radek Navrátil tel.: 725 675 601
p. Vojtěch Kolář tel.: 725 675 657
email: info@coleman.cz

Na stránkách www.coleman.cz najdete užitečné informace, pro-
dejní akce, poradenství a mnoho dalšího z oblasti střech a fasád.

 www.coleman.cz | e.coleman.cz

Sportovní komise je v plném zápřahu
V červenci uspořádala sportovní komise turnaje v plážovém 
volejbale a tenise. Na Paradon cup v plážovém volejbale se 
přihlásilo 6 týmů. Na třetím místě skončil tým Pod 100, druzí 
byli Černoťáci a z vítězství se radovali Divočáci.
Tenisovou čtyřhru Kovar cup ovládla dvojice z Lužné- 
Brhel, Mišůn, ve finále porazili dvojici Radků Zgarbů, třetí 
místo obsadila dvojice Petr Cedidla a Josef Laža.
Tenisovou dvouhru Kovar cup vyhrál Stanislav Machač, 
druhý skončil Jiří Řezníček, třetí byl Radek Zgarba starší.
Velký dík patří sponzorům turnaje, firmě Paradon a Kovar, 
kteří s námi spolupracují už dlouhou dobu a za to jim patří 
velké díky. Letošní Polanský duatlonek na hřišti TJ Sokol    
uspořádáme 20. října, start první kategorie bude v 9.30.

Kroužek mladých přátel 
přírody při ZŠ Val. Polanka
Okresní myslivecký spolek ve Vsetíně 
pořádal dnech 16.6. 2012 v Hutisku 
-Solanci soutěž o "Zlatou srnčí trofej", 
která se skládala z testů s 30 otázkami 
z přírody jako poznávání zvěře, ptactva, 
stromů a dále střelby ze vzduchovky. Z 
našeho kroužku se jí zůčastnili tři žáci:  
V kategorii od páté do deváté třídy ob-
sadil Robin Vaněk z Lužné druhé místo 
a v kategorii mladších žáků obsadila 
Radka Bělíčková z Valašské Polanky 
rovněž druhé místo. Tomáš Chrudina 
z Prlova (Dvořisk) obsadil místo třetí. 
Všem třem ještě jednou prostřednictvím 
zpravodaje  blahopřejeme.
              Výbor MS Valašská Polanka

Pokračování ze strany 1
Pokud bude mít ÚHOS výhrady, bude 
se muset vypsat výběrové řízení nové. 
Bohužel ale nemá ÚHOS stanoveno, v 
jaké lhůtě má o zakázkách rozhodovat. 
Některá výběrová řízení rozhoduje i půl 
roku a více. Snad se to v našem případě 
takto nepovleče. Co se týká přípravy 
projektů, tak pravomocné stavební po-
volení na výstavbu splaškové kanalizace 
v naší obci bylo již vydáno. Také pro-
jekty domovních kanalizačních přípojek 
(DKP) jsou již více jak z poloviny ho-

tové. V červnu proběhla jednání vlastníků 
nemovitostí s projektanty DKP, kteří 
na obecním úřadě podepisovali doku-
menty potřebné pro vydání povolení na 
jejich realizaci. Ti občané, kteří se této 
akce nemohli zúčastnit obdrží k pod-
pisu tyto dokumenty poštou. Nebuďte, 
prosím, nervozní vy, kdo jste zatím ta-
kovéto dokumenty k podpisu neobdrželi.  
Projektanti mají ze smlouvy o dílo zatím 
dost času (do 03/2013) na to, aby svůj 
závazek splnili a obec jim následně jejich 
práci uhradila.                          Starosta

Projekt výstavby kanalizace komplikuje byrokracie

Střední škola Zemědělská Rožnov pod 
Radhoštěm pořádá na podzim 2012 
kurz pro výkon obecných zemědělských 
činností. Kurz bude zahájen 19. 10. 2012 
v 8.00 hodin a bude ukončen v dub-
nu 2013. Rozsah hodin je 300. Cena 
kurzu je 10 000 - 20 000 Kč podle 
počtu přihlášených. Konzultace se bu-
dou konat pravidelně vždy v pátek v  
8 hodin, případně po dohodě v jiný den. 
Kurz bude ukončen testem a obhajobou 
vypracovaného projektu. Tímto kurzem 
účastník splňuje odbornou způsobilost 
pro podnikání v zemědělství pro zahájení 

činnosti mladých zemědělců. Povinnost 
splnit zemědělskou kvalifikaci nadále 
trvá u uchazečů o podporu z opatření 
Programu rozvoje venkova. Tito žadatelé 
o podporu musí prokázat minimální 
zemědělskou kvalifikaci a pokud nemají 
požadované zemědělské vzdělání, je pro 
ně adekvátní náhradou rekvalifikační 
kurz. Případní zájemci se mohou přihlásit 
nejpozději do 18. 10. 2012. Předběžně do 
30.9. 2012 (telefonem, nebo emailem). 
Kontakt na zájemce: Tel. číslo 571 654 
390, 571 654 391. Email: info@szesro.
cz. www.szesro.cz

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
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Naše dědina opět po třech letech žila v 
neděli 18. srpna historickými valašskými 
dožínkami.  Vlastně spoustu lidí jimi žilo 
už v předstihu. Organizátoři a hlavně 
účinkující, ti už dlouho předem chys-
tali vše tak, aby polanské dožínky dobře 
dopadly.  Ty letošní jistě  překvapily a 
potěšily zejména  "kŕdelem  omladiny", 
která se přidala k družině ženců "starých 
harcovníků" a dá se říci, že po krátké 
době nacvičování se stali jim rovnocen-
nými jak ve výkonu, tak v nadšení pro 
věc. V samotnou dožínkovou neděli se 
ke všemu přidalo krásné počasí, děti z 
"Valášku" ZŠ,  krojovaní hosté z Telnice 
u Brna i ze slovenských Dohňan a rovněž 

spoustu zvědavých a posléze i spoko-
jených návštěvníků. Dobrou náladu ne-
pokazil ani čin nějakého šprýmaře, nebo 
možná spíš slaboduchého vandala, který 
poválel dožínkový oves - alespoň se 
ukázala zdatnost našich ženců. A tak po 
celé odpoledne vládlo jak na poli, tak i na 
tanečním kole veselí a přátelská nálada. 
Abych někoho neopomenul, raději nebu-
du jmenovat a opravdu všem, kteří na 
našem společném díle jakkoliv přiložili 
pomocnou ruku a nezištně pomohli  za-
chovat v naší obci tradici starou už 110 
let, za organizátory akce srdečně děkuju. 
Věřím, že za tři roky sa na poli za Bařiňáky 
zéjdem zas.                     Místostarosta

I letošní prázdniny si naši ministranti a 
scholačky zpestřili prázdninovým po-
bytem v diecézním domě bývalé fary 
ve Vysokých Žibřidovicích (v podhůří 
Kralického Sněžníku). Pod vedením 
Marka Matůše, Jarka Zemánka, Pepy 
Grycmana, Ondry a Máří Šimkových, 
Vojty Kozubíkovi ml. a Štěpána Kozu-
bíka se táborníci vydali po stopách 
Egypťana Sinuheta.  To obnášelo mimo 
jiné zajistit (ulovit) si dostatek potravy, 
projít noční  stezkou odvahy, potopit 
se do hlubin Nilu a spoustu dalších 
úkolů a fyzických i duševních výkonů. 
Hance Kročilové, Janě Hyžákové a Jitce 
Matůšové se úspěšně podařilo celou     
osádku zásobovat výborným jídlem, 
takže nakonec všichni bez větších 
problémů dorazili až do cíle putování.                                                                                           
Za organizátory  jenom krátce Marek 
Matůš: "Potěšitelné bylo i to, že se 
během pobytu nikomu nic vážného 
nestalo (až na jedno rozbité koleno), 
že nikdo neonemocněl a že se všichni 
šťastně vrátili domů. Příští rok by se 

měl tábor uskutečnít v termínu od 10. 
srpna - 17. srpna 2013. Na tento ter-
mín máme zamluveno ubytování ve 
Vysokých Žibřidovicích. Protože jsme 
tam už byli dvakrát a není to zrovna 

blízko, rádi bychom našli nějaké nové 
místo. Najít ale ubytování pro asi 40 
lidí není jednoduché. Pokud by někdo 
z Vás věděl o nějaké chalupě, kam by 
se dalo jet na tábor, prosím, dejte nám 
co nejdříve vědět. Za každý tip na uby-
tování budeme vděční!" 

Tábor ve Vysokých Žibřidovicích se povedl 

  Společenská
k r o n i k a   o b c e 

NAROZENINY OSLAVILI
60 let

Antonín Molek            čp. 1
Marie Daňková   čp. 304
Alois Daněk  čp. 54
Karel Daněk   čp. 333
Alois Daněk   čp. 200
Milada Juřicová  čp. 99

65 let
Jan Mucha   čp. 221
Alena Korčáková   čp. 219
Františka Kovářová čp. 58
Marie Tomečková  čp. 17
Josef Schovajsa   čp. 120

70 let
Miroslav Strbačka čp. 23

75 let
Antonín Kašpar  čp. 267
Antonín Zbranek     čp. 232 

80 let
Anna Zigmundová čp. 79
Marie Kozubíková  čp. 251

85 let
Ludmila Daňková čp. 47
Jaroslav Žák   čp. 57

91 let
Marta Martinková čp. 194

Blahopřejeme jim. 

NOVÍ OBČÁNCI
Matěj Kudela  čp. 44
Jan Trčka  čp. 237
Matouš Podsedník čp. 74
Nora Hájková

Vítáme je mezi nás a přejeme jim 
šťastný život.

SŇATKY
Ondřej Tomaník  čp. 161

a Martina Lešková 
Marie Kozubíková čp. 277

a Ondřej Šimek 
Daniel Dvorský  čp. 311

a Veronika Holcová
Jana Juřicová  čp. 348

a Martin Juřica 
Vladimíra Vávrová čp. 366
a Tomáš Šimara               čp. 376

Blahopřejeme.

ZEMŘELI 
Ludmila Žáková  čp. 192

Čest její památce!

Polanka opět žila valašskými dožínkami
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Jak již bylo popsá-
no v minulém čísle 
Zpravodaje, loňská sezó-
na byla pro Polanku jedna 
z nejúspěšnějších. Mladší 
žáci ve svém finálovém 

turnaji rozstříleli Kateřinice i Poličnou a 
po zásluze se stali přeborníky okresu. Ten 
samý den také bojovali v okresním finále 
starší žáci a rovněž i oni po vítězství 3:0 
nad Jablůnkou slavili okresní titul. Zlatý 
hattrick mohl dokonat dorost, který však 
bohužel svůj finálový zápas s Juřinkou 
prohrál 0:3. I tak se ale Polanka za-
psala do fotbalové historie okresu velmi 
výrazně, protože figurovat ve třech finále 
v jednom soutěžním ročníku se zatím 
nikomu z okresních týmů nepodařilo. 
Radost z úspěšné sezóny byla o to větší, 
když o pár dní později dostal polanský 

dorost možnost i přes porážku ve finále 
postoupit do kraje a od letošní sezóny 
hraje vyšší a kvalitnější soutěž. 
Nová sezóna začala před pár týdny 
a zatím se hlavně u mužů, kterým se 
loni moc nedařilo, zdá, že letos už by 
to mělo být o mnoho lepší. Po šestém 
kole jsou na čtvrtém místě s jedenácti 
body. Kádr zůstal kompletně stejný, z 
hostování se navíc vrátili Pavel Tajzler a 
Šimon  Srba. Významná změna se udála 
na postu trenéra, kdy Petra Vaculíka 
vystřídali Jaroslav Gergela a Jan Valčík.  
Dorostenci si vedou v nové soutěži také 
velmi dobře a zatím se drží v první 
polovině tabulky. U žáčků je to letos 
trošku horší, odešlo osm hráčů základní 
sestavy, a tak mladý tým sbírá zkušenosti 
do dalších fotbalových let. Přípravka
rozjela sezónu slušně a drží se na třetím 

místě tabulky. Kdo by měl zájem se k 
našim nejmenším dětem připojit, má 
možnost, tréninky jsou každé úterý a 
čtvrtek od pěti hodin. Zajímavostí u 
našich žáčků a přípravky je to, že za 
Polanku nastupuje v soutěžních utkáních 
také šest děvčat (Hanka Lišková, Natálka 
Bělašková, Viktorka Zemánková, Gabča 
Fusková, Bára Růžičková a Alexandra 
Filgasová), které jdou svou bojovností a 
tréninkovou pílí ostatním příkladem.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na 
turnaj okresních výběrů - Danone cup, 
který se v Polance premiérově uskuteční 
ve středu 26. 9. 2012 od devíti hodin. Za 
výběr okresu Vsetín nastoupí také nomi-
novaní domácí hráči Šimon Kovalčík 
a Martin Daněk, takže i zde máme své 
zastoupení a bude tak komu fandit. 
Všichni fanoušci jsou zváni.           TJS

Přístavba zbrojnice zkolaudována
Přístavba hasičské zbrojnice byla zkolau-
dována v úterý 11. září 2012 a touto 
kolaudací se tak mohla začít naplno 
využívat. Po předání stavby do termínu 

kolaudace  bylo potřeba nainstalovat 
nové rozvody  tlakového vzduchu, do-
bíjení akumulátoru, rozvod vody pro 
doplňování cisteren, nového osvětlení, 
nátěru plechového krytí stříšky nad vraty, 
vymalování a kompletního úklidu. Tyto 
práce jsme prováděli brigádnicky a finan-
covali z našeho rozpočtu. Celkem bylo 
na přístavbě a práci s tím spojenou odpra-
cováno členy sboru 325 hodin a náklady 
dosáhnou min. 20 000 Kč. V  nejbližších 
dnech bychom chtěli dokončit rozmístění 
všech věcných prostředků, nářadí a také 
instalovat věšákovou stěnu na zásahové 
obleky. Poslední související prací bude 
instalace dvou šatních skříní.

Soutěž RWE Dobrovolní hasiči 2012
Náš sbor se přihlásil do celostátní 
soutěže o nejlepší sbor dobrovolných 
hasičů spolu s dalšími 114 sbory, ze 
kterých odborná porota vybrala 5 pos-
tupujících sborů pro každou oblast. Pro 
sever Moravy jsme měli to štěstí, že 
jsme mezi pěti vybranými sbory. Pro 
dané téma “kulturní akce” jsme zvo-
lili 2. sraz hasičských Polanek a 105. 
výročí založení SDH, který se konal 
9. června 2012. Další etapu soutěže, 
která právě probíhá, už neovlivní od-
borná porota, ale záleží na jednotlivých 
sborech, kolik nasbírají hlasů. Proto, 
kdo nás chcete podpořit, pošlete prosím 
hlas SMS zprávou na číslo 9007706 
tvar HASICI (mezera) SMS, cena jed-
né SMS je 6 Kč, nebo na internetové 
adrese www.moravskehospodarstvi.cz, 
kde naleznete jak soutěžní článek, tak 
podrobnější info o soutěži. Hlasovat 
je možno do 5. října 2012. Slavnostní 
vyhlášení za účasti finalistů, se bude 
konat 8. listopadu 2012 v Brně, kde 
věříme, že uspějeme. Za Vaše hlasy a 
podporu děkujeme.

Letní soutředění mladých hasičů
Naši nejmladší hasiči se ve dnech 
29.8. - 1.9. 2012 spolu se třemi ve-
doucími mládeže zúčastnili letního 

soutředění, které proběhlo v rekreačním 
středisku Královec u Valašských 
Klobouk. V průběhu pobytu se pilně 
připravovali na Závod hasičské 
všestrannosti, který se koná 22.9. 2012 v 
Oznici, kde se dozví výsledky uplynulé 
sezóny a odstartují sezónu novou, ve 
které, pevně věříme, se jim bude dařit. 
Mimo pilování topografických značek, 
učení zdravovědy, střelby ze vzducho-
vky a dalších aktivit, trávili čas hrami, 
soutěžemi a také podnikli pěší túru na 

blízkou rozhlednu. Poslední prázninové 
dny prožili v pěkném horském prostředí, 
kde se jim určitě líbilo a budou se těšit 
na další společně strávený čas, ať už na 
soutěžích, nebo na dalším táboře. 
                  SDH Val. Polanka

Hasičská cisterna už parkuje v nové garáži

Fotbalisti úspěšně zahájili novou fotbalovou sezónu 2012/2013

Polanský Zpravodaj- občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - deseti stran, distribuce zdarma do každé 
domácnosti. Tisk zajišťuje firma Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či 
materiály, které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase. Další číslo vyjde v prosinci 2012


