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Rekonstrukce základní školy jde do ﬁnále

V letním Zpravodaji jsme Vás
informovali o tom, že zastupitelstvo
obce se rozhodlo zahájit stavbu
zateplení školy, i když nebudeme mít
jistou dotaci na realizaci této akce.
S postupem času jsme získali od SFŽP
ČR dokument s názvem „Rozhodnutí
o přidělení dotace“, díky čemuž se
dá předpokládat, že v dohledné době
by nám měl být k podpisu předložen
návrh smlouvy o dotaci, která by
měla činit cca 8 mil. Kč z celkových
nákladů stavby (13,3 mil. Kč).
Stavební ﬁrma BS Vsetín, která práce
na zateplení ZŠ zahájila 24. 6. 2013,
se přes prázdninové měsíce vcelku
zdárně vypořádala s požadavkem
vedení obce, aby učebnové pavilony
a školní jídelnu stavebně dokončila
tak, aby bylo možné 2. září zahájit
výuku ve třídách s co nejmenším
omezením provozu školy. Ještě
v neděli 1. 9. 2013 v průběhu dne
zde zaměstnanci školy a hlavně

Silnice bude uzavřena
V souvislosti s prováděním oprav
železničního mostu přes silnici
I/57 v obci Ústí bude tato silnice
uzavřena pro silniční provoz dne
29.9. 2013 od 7,00 do 14,00 hodin a
dále pak dne 27.10. 2013 v době od
7,00 hod. do 14,00 hodin. Objízdná
trasa - Prlov, Pozděchov, Bratřejov,
Lhotsko, Vizovice, Jasenná, Liptál,
Vsetín. V období mezi těmito daty
pak zde bude organizována částečná
uzavírka
silničního
provozu,
kdy bude doprava vedena pouze
v jednom jízdním pruhu.

uklízečky, spolu se zaměstnanci
obce prováděli úklid po dokončené
stavební činnosti. Opravdu - 2. 9.
2013 mohlo být
zahájení školy
tradičně zorganizováno v hlavní

práci na znovuobnovení provozu
školy pro letošní školní rok. Stavební
práce nyní probíhají na mimoškolním
pavilonu a na podkrovních bytech čp.
366, a také na bytu školníka čp. 301.

hale učebnového pavilonu. Dovolte
mi, abych využil této příležitosti
a poděkoval panu školníkovi,
uklízečkám i vedení školy za jejich

Dokončují se také práce na zateplení
fasád všech pavilonů školy s cílem
ukončit stavbu dle smlouvy do konce
října 2013.
starosta

Obec se pustila do provozu kompostárny
Už od první letošní seče jsme se v naší
obci pustili do provozování komunitní
kompostárny. V praxi to znamená
následující: Posečená tráva je svezena
na skládku, tady je smíchána s dřevní
složkou (štěpky, které si vyrobíme
štěpkovačem, řezinami z pořezu),
z této masy materiálu je vytvořen
pás tzv. zakládky, ve které pak při
teplotách až 70°C probíhá urychlený
proces kompostování.
Zakládky, které jsme vytvořili
z prvních sečí měly pro tento proces
ideální podmínky a dle všech

předpokladů již máme na meziskládce
v „ Kotli“ první kompost. Ten bude
použitý na obecní travní plochy.
S postupujícím suchým létem se
tento řízený proces rozkladu u dalších
zakládek zpomalil až zastavil, a tak je
pravděpodobné, že část zelené hmoty
budeme přimíchávat při kompostování
i v příštím roce.
Velmi potěšitelné a účel komunitního
kompostování splňující, je skutečnost,
že téměř polovinu materiálu na
skládky navezli občané Valašské
Polanky. pokračování na straně 4
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Polanka si na stavbu kanalizace a další pojekty vezme úvěr
Před prázdninami byly zahájeny práce
na zateplení školy s rozpočtem 13,3
mil.Kč, v říjnu by měla začít stavba
splaškové a dešťové kanalizace za cca
100 mil. Kč, z čehož vlastní podíl činí
cca 35 mil. Kč. Příští rok plánujeme v
ZŠ přes prázdniny uskutečnit stavební
úpravy, jejichž cílem bude přestěhovat
z mimoškolního pavilonu (MŠP) do
učebnových pavilonů školní družinu
a školní klub a místo nich a knihovny
zde zřídit opět mateřskou školu a
učebny pro pobočku ZUŠ Vsetín a to
nákladem cca 5 mil. Kč.
Je zřejmé, že tyto projekty nemohou
být realizovány bez ﬁnančního

zajištění, které ale není možné
zaplatit z běžných příjmů obce
plánovaných na jeden rok. Proto
ZO Val.Polanka rozhodlo o tom, že
si obec pořídí investiční úvěr, který
spolu s vyřízenými dotacemi pomůže
tyto projekty zaplatit.
Bylo vypsáno výběrové řízení na
poskytovatele úvěru a obesláno 5 bank
k podání cenové nabídky. Tu však
podaly pouze ČSOB a.s. a ČS a.s..
Zastupitelstvo obce následně vybralo
nabídku České spořitelny, která
obci nabídla 15-ti miliónový úvěr se
splatností 15 let a s ﬁxací úrokové
sazby 2,74% po celou dobu splatnosti

úvěru, který má být splacen k 31.12.
2030. Čerpání úvěru je nastaveno až
do pololetí roku 2015 a jeho splácení
začne v prosinci 2015 - to je po té,
kdy bude v říjnu 2015 splacen 8
miliónový úvěr, který si v roce 2000
vzala obec při plynoﬁkaci.
Výhodou nového úvěru je také
skutečnost, že je ho možné kdykoliv
a to i jeho část, splatit dříve bez
sankčních poplatků a že po celou
dobu splácení úvěru, to je od počátku
čerpání úvěru 16,5 let budeme
mít jistotu neměnného úroku ve
výši 2,74%, který neovlivní žádné
hospodářské výkyvy ve státě. starosta

Projekt Čistá řeka Bečva opět pokročil
V průběhu léta se na přípravě této
investiční akce událo mnohé:
- projektanti stále provádí projekční
práce na domovních kanalizačních
přípojkách, které mají být dle smlouvy
o dílo hotové do konce tohoto roku.
Všichni občané, vlastníci nemovitostí,
kteří mají možnost se připojit na
splaškovou kanalizaci a vyjednali
si případně se svými sousedy jejich
souhlasy s realizací, tak budou mít
připraveny doklady k tomu, aby
se mohli na nově vybudovanou
splaškovou kanalizaci v průběhu
příštího roku napojit. K dnešnímu dni
schází dokončit cca 90 ks domovních
kanalizačních přípojek z celkových
377 ks.
- Mikroregion Vsetínsko, investor
splaškové kanalizace v současné době
zpracovává podklady k aktualizaci
nákladů
stavby
dle
výsledků
výběrových řízení v přepočtu pro
jednotlivé obce, podle kterých bude

zpracován dodatek ke smlouvě o
příspěvcích členů projektu na jeho
realizaci. SFŽP ČR nám dne 30. 8.
2013 zaslal aktualizovanou ﬁnančně
ekonomickou analýzu (FEA) projektu
Čistá řeka Bečva II. Výše podpory
OPŽP pro Mikroregion Vsetínsko
je navržena na 836 772 905 Kč, což
představuje 72,837 % z celkových
uznatelných nákladů, které činí:
1 148 829 448 Kč.
Celkové náklady stavby, včetně
neoprávněných nákladů, splátek
úvěru, podílu na stavbě velké
přečerpávací stanice v Ústí a podílu
na nákupu nových fekálních vozů
však budou pro naši obec činit:
95 901 207,- Kč. Celková výše
dotace, v přepočtu k oprávněným
nákladům, činí: 64 652 622,- Kč
z celkových 95 901 207,- Kč a z toho
vyplývá, že ve vztahu k celkovým
nákladům stavby by měla naše obec
získat dotaci ve výši 67,5 %. Nyní

Vsetín i sdružení obcí Hornolidečska šetří na energiích
Radnice Vsetína a obce na Hornolidečsku se společně rozhodly pořídit elektřinu a
zemní plyn pro chod svých úřadů a organizací na komoditní burze. Navázaly tím
na loňské samostatné nákupy Vsetína a obcí Mikroregionu Hornolidečska, které
nezávisle na sobě zamířily pro energie na Českomoravskou komoditní burzu
Kladno. Pro Vsetín historicky první dražba znamenala meziroční úsporu 21 %,
konkrétně 1,6 milionu korun a pro Hornolidečsko 1,8 milionu korun. Letos Vsetín
i obce spojily síly na stejném trhu a podařilo se jim snížit náklady pro příští rok
o dalších 2,5 milionu korun.„Z 15 členských obcí Mikroregionu Hornolidečsko
se do letošního nákupu zapojilo třináct. U elektřiny v nízkém napětí, kterou jsme
pořizovali na poslední čtvrtletí letošního roku a celý rok 2014, se nám podařilo
snížit cenu o plných 27 %. Úsporu všech zúčastněných obcí dohromady jsme
vyčíslili na 1,5 milionu korun.
starosta

čekáme na Rozhodnutí o přidělení
dotace, které by mělo již zmíněná
fakta potvrdit. Následovat by měl
podpis smlouvy o přidělení dotace.
Od podpisu smlouvy o přidělení
dotace je pak jen krůček k zahájení
stavby splaškové kanalizace, které
plánujeme v průběhu října tohoto roku
s termínem dokončení nejpozději do
jara 2015.
- součástí stavby splaškové kanalizace
bude rovněž stavba dešťových
kanalizací ve stavebním obvodu
Podevsí II a Suláčov, které byly
vyčísleny celkem na 3 350 tis. Kč
a také oprava komunikací ve výši:
1 425 tis. Kč. K datu uzávěrky tohoto
Zpravodaje ještě nebyla sepsána SOD
na tyto stavby, které bude realizovat
stejný zhotovitel jako splaškové
kanalizace, to je sdružení ﬁrem:
UNISTAV Brno a CHEMKOSTAV
Bratislava. Výběrové řízení na tyto
stavby bylo vysoutěžené v rámci
tzv.“opčního práva“ při tendru na
splaškovou kanalizaci.
- dne 24.9. 2013 prováděli pracovníci
zhotovitelské ﬁrmy tzv.rekognoskaci
terénu, to je prohlídku staveniště,
při které se seznamovali s místními
poměry, ve kterých mají stavbu
splaškové kanalizace realizovat.
Stavba tedy bude zahájena po té, kdy
bude podepsána se SFŽP ČR smlouva
o dotaci, protože zahájit stavbu za 1,1
miliardy Kč bez smlouvy o dotaci nelze.
starosta
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Proč chceme stěhovat mateřskou školku do základní školy?
ZŠ Val.Polanka byla v roce 1974
zkolaudována
pro
540
žáků.
V současné době zde dochází ze 6-ti
obcí žáků 245. Z toho vyplývá, že
prostory školy jsou využity na 50%,
ale náklady na provoz jsou stále
konstantní bez ohledu na počet žáků,
kteří školu navštěvují. Abychom
efektivně využili nákladů, které má
obec s provozem základní i mateřské
školy, rozhodlo zastupitelstvo obce
o tom, že provedeme v budovách
školy takové úpravy, které obci
následně sníží náklady do školství
přepočítávané na 1 žáka. Pro Vaši
představu stojí náklady za plyn, který
ZŠ za rok spotřebuje: 850 tis. Kč a
níže uvedenými aktivitami bychom
měli, dle zpracovaného energetického
auditu, ušetřit 40-50 % to je min. 400
tis. Kč za rok.
V první řadě jsme zahrnuli plynoměry
a elektroměry ZŠ do seznamu všech
obcí a škol Hornolidečska a ceny za
spotřebu těchto energií jsme vydražili
společně a výhodně v elektronické
aukci. Znamená to, že jsme lepšími
nákupními cenami takto uspořili
několik desítek tisíc korun za rok.
V dalším kroku chceme dosáhnout
úspory energie v budovách ZŠ
montáží termoregulačních ventilů
a vyvážením otopné soustavy ÚT.
Tyto práce jsme provedli rovněž
v letošním roce nákladem 725 tis. Kč.

Na realizaci tohoto projektu máme
podepsanou smlouvu o dotaci se
Zlínským krajem na 289 tis. Kč.
Nyní provádíme nejnáročnější část
směřující k úspoře energií v ZŠ,
kterou je tzv. zateplení “obálky
budov“ školy. Jeho součástí je výměna
oken, prosklených stěn a dveří,
včetně zateplení plochých střech a
fasády, to vše nákladem 13,3 mil.
Kč. Spoléháme na to, že nám stát,
který na tyto účely vypisuje dotace a
nutí nás zákonnými opatřeními tento
typ projektů realizovat (energetickým
zákon), dotaci skutečně poskytne.
Předpokládáme, že se nám podaří

získat smlouvu o dotaci se SFŽP ČR,
která by měla činit cca 8 mil. Kč.
K těmto všem již zmíněným úsporám
musíme přičíst také úsporu, která
vznikne přestěhováním MŠ do ZŠ
a uzavřením staré budovy MŠ do
té doby, než bude rozhodnuto o
tom, co s ní. Zda-li zde v příštím
plánovacím období bude skutečně
vybudován Dům sociálních služeb
Hornolidečska, jehož realizace se
projekčně připravuje a nebo, jestli
bude budova využita pro jiný účel.
(V současné době se ve staré budově

školku i k vybudování dvou učeben se
zázemím pro pobočku ZUŠ Vsetín a
v přízemí vznikne samostatná učebna
logopedie.
V bývalé kotelně a uhelně by se
měly vybudovat nové prostory pro
knihovnu, infocentrum a malé obecní
muzeum. Zachovány zde budou
prostory pro dnes hojně využívanou
Kutírnu a vznikne zde i hudebna,
do které se budou scházet děti
navštěvující pěvecký sbor.
Celý rozsah plánovaných prací
v budově mimoškolního pavilonu

MŠ spotřebuje ročně plynu za cca 120
tis. Kč a elektrické energie za cca 30
tis. Kč). Přestěhováním MŠ do ZŠ
by mělo navíc dojít také ke zvýšení
kapacity mateřské školky a to o 8 dětí.
Bohužel, dnešní stavební a hygienické
předpisy nám již nedovolují pouhé
přestěhování MŠ zpět do prostor,
ve kterých v minulosti školka byla.
Abychom tak mohli učinit, musíme
tyto prostory stavebně upravit tak,
aby nám pak hygiena a stavební
úřad schválil vydání kolaudačního
rozhodnutí, bez kterého není
možné provoz školky v nových
prostorách
zahájit.
Stavebními
úpravami mimoškolního pavilonu
základní školy (MŠP ZŠ) dojde také
k přestěhování školní družiny do
přízemí učebnového pavilonu pro 1-5
ročník, k přestěhování školního klubu
do přízemí učebnového pavilonu pro
6.-9. ročník a k přestěhování knihovny
do jiných vhodných prostor. Ve II.
NP mimoškolního pavilonu dojde
mimo vznik prostor pro mateřskou

základní školy se bude odvíjet od
toho, jak se budou obci vyvíjet
v příštím a následujícím roce příjmy
a jak bude čerpán investiční úvěr
obce zřízený hlavně pro provedení
zateplení školy a výstavbu splaškové
a dešťové kanalizace. Předpokládáme
však, že provoz mateřské školy
v nových prostorách by mohl být
zahájen 1. září 2015.
starosta

Volné nebytové prostory
Oznamujeme veřejnosti, že v současné době je několik obecních nebytových prostor k pronájmu. Jedná
se o tyto nebytové prostory:
1/Ve II. NP Dům služeb - původně
drogérie paní Urbánkové
2/Ve II. NP kulturního domu - prostory bývalých lékařských ordinací
Zájemci o pronájem některého z
uvedených nebytových prostor hlaste se na obecním úřadě, kde Vám
budou poskytnuty bližší údaje o
podmínkách pronájmu.
starosta
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Výzva k podání nabídek na odkoupení nemovitosti

Zastupitelstvo obce Val.
Polanka rozhodlo dne 6. 9. 2012,
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 nachází v lokalitě situované mezi
státní silnicí č. I/57 a potokem Senice.
Jde o rovinatý terén, kde je možný
příjezd po zpevněné komunikaci,
je zde možné se napojit na veřejný
vodovod a zemní plyn. Po dokončení
stavby splaškové kanalizace v roce
2013 zde bude možné se napojit
na veřejnou splaškovou kanalizaci
ukončenou v ČOV. 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 na OÚ
Val. Polanka. Na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce po podání žádosti
bude pak tato nabídka projednána a
prodej schválen. Budou-li podány

dvě a více nabídky, bude vybrána
nabídka s nejvyšší cenou. Nabídky
zasílejte na adresu: Obecní úřad
Valašská Polanka čp. 270, 756 11
Valašská Polanka a to poštou nebo
doručením osobně na podatelnu OÚ
Val.Polanka. Na obálce musí být
uvedeno: NEROZLEPOVAT, cenová
nabídka na koupi nemovitostí. Cenová
nabídka musí obsahovat následující
údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo,
trvalé bydliště, telefon či e-mailovou
adresu žadatele o koupi nemovitostí,
cenovou nabídku za nemovitosti
celkem. Pro prodej jsou stanoveny
tyto podmínky: Nemovitosti budou
prodány tomu žadateli, který nabídne
nejvyšší cenovou nabídku a 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
uvedenou adresu o tom, že byl žadatel
vybrán jako kupující, bude pro prodej
vyzván žadatel, který se umístil
jako druhý. Zastupitelstvo obce
Val.Polanka si vyhrazuje právo zrušit
tuto aukci bez udání důvodu.starosta

Obec rozjela provoz kompostárny

pokračování ze strany 1
To znamená, že máme čistější břehy řeky Senice i okolí
našich domů, protože právě tam mnozí posečenou trávu
ukládali. Rovněž ubylo pálení sena a ořezů (včetně těch,
které v Kotli prováděli obecní pracovníci). Děkujeme
tedy všem, kteří se připojili k obecnímu kompostování
a nakonec ještě jedna prosba - při dovozu materiálu na
meziskládky, či skládku pod dědinou, prosíme, abyste
odděleně ukládali trávy a zvlášť ořezy větví (musí se před
kompostováním štěpkovat). Děkujeme.
místostarosta

Věková struktura obyvatelstva obce
Dospělí
Muži
Ženy
Počet Věkový průměr
Počet Věkový průměr
547
46,19
541
49,04
Děti
Muži
Ženy
Počet Věkový průměr
Počet Věkový průměr
179
11,59
145
10,93
Celkem
1412
39,28

Oprava kolumbária
ještě letos
Na základě upozornění nájemníků i
vlastní kontroly jsme zjistili závadu
na objektu kolumbária na místním
hřbitově.
Vlivem nesourodosti
materiálů došlo k uvolnění těsnících
spár mezi zákrytovými deskami,
jejich následnému
zatečení a
oddělení od zbytku konstrukce.

To bylo důvodem propouštění
vlhkosti do jednotlivých „buněk“
kolumbária a odpadávání povrchové
úpravy jejich vnitřních stěn. Opravu
tohoto problému má obec zajištěnu
ještě do zimy letošního roku, aby
nedocházelo k dalšímu poškozování
kolumbária.
starosta

Pozvánka na turistiku
Sportovní komise při OÚ Valašská Polanka
pořádá
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
do Buchlovských hor
V SOBOTU 5. řijna 2013
Odjezd autobusu v 7:00 hodin z parkoviště u KD
ve Valašské Polance
Turistická trasa v délce cca 20 km
Buchlovice -Buchlov - Buchlovský kámen - Brdo
- Bun - Kostelany
V případě špatného počasí je naplánována
návštěva hradu Buchlov a archeoparku v Modré
Cena zájezdu je 150,- Kč (nezapočítáno vstupné)
Přihlásit se můžete v Cykloservisu Machač
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Dechová hudba Polančanka oslavila 100 let

Letos je tomu už 100 let, co v Polance
poprvé oﬁciálně vyhrávala dechová
muzika složená z polanských
muzikantů. Toto výročí jsme měli

Kapely se na pódiu střídaly až do 23.
hodiny a potěšily všechny příznivce
lidové muziky.
V neděli pak přijela do naší dědiny

možnost si připomenout při jedné
z besed klubu důchodců, historie
polanské dechovky byla popsána
v absolventské práci studenta
kroměřížské konzervatoře (Štěpán
Kozubík). Další vzpomínkovou
akcí byl „dechovkový víkend“
v druhé polovině srpna. V sobotním
programu Obecního dne vystoupili
na pódiu kromě Polančanky i hosté a
sice DH Josefa Blinky z Horní Bečvy
a také sousední Lidečanka, ve které
hrají i někteří polanští hudebníci.

legenda lidové dechovky - Moravanka
Jana Slabáka. Pod vedením samotného
zakladatele zahrála a zazpívala více
i méně známé písničky ze svého
širokého repertoáru.
V průběhu koncertu obdrželi z rukou
starosty pamětní plakety bývalí
zasloužilí kapelníci (včetně jednoho
činného), kteří se velkou měrou
přičinili o život dechovky v naší obci
(Jaroslav Juřica, Bohumil Šafařík a
další). Malé upomínky dostali také
všichni bývalí muzikanti a také

Oprava dětského
hřiště u MŠ
Po
pravidelné
každoroční
bezpečnostní
revizi dětského
hřiště u naší mateřské školy musela
Valašská Polanka zajistit opravu
většiny herních prvků. Došlo
zejména k výměnám a zpevnění
jednotlivých částí konstrukcí, které
používání i povětrnostní
vlivy
zásadním způsobem narušily a
poničily.
Veškeré práce provedli zaměstnanci
obce a pracovníci VPP,
kteří
svou odborností i zkušenostmi
přispěli k opravě rychlé, kvalitní i
hospodárné. Hřiště tak bude moci
ještě nějaký rok bezpečně sloužit
všem návštěvníkům.
starosta

manželky dnes již bohužel zesnulých
členů. Protože hudební vystoupení
Moravanky
málokoho
nechalo
chladným, postupně se na parketu
začaly objevovat mnohé taneční
páry a nakonec si s kapelníkem
Polančanky zatancovala i zpěvačka
a moderátorka Ivana Slabáková. Na
závěr si s hosty jednu písničku zahráli
i naši muzikanti, kteří pak po koncertě
až do tmy hráli všem, kdo na tanečním
kole zůstali.
Velkou zásluhu na zdárném průběhu
obou kulturních událostí mají
pořadatelé - členové kulturní komise
obce, Sokoli, myslivci, včelaři,
účinkující muzikanti a v neposlední
řadě také všichni návštěvníci, kteří
svou přítomností a zájmem pomohli
vytvořit velmi srdečnou atmosféru.
Na závěr za všechny - citace poslední
věty z e-mailové korespondence s
paní Slabákovou : „ ....milí polančané
za celou kapelu také mooooc děkuji
- i my budeme dlouho vzpomínat, jak
u vás bylo krásně a veselo! Všechny
zdravím!“
PS: (A) Polančanka slíbila, že letos
udělá malý vánoční koncert.
B) Na radnici si můžete koupit
DVD s archívními fotograﬁemi i
videozáběry ze života polanské
dechovky).
kulturní komise

POMERANČOVÝ DEN
SBÍRKA VE PROPĚCH LIDÍ S
ALZHEIMEROVOU CHOROBOU
Dne 16. 9. 2013 proběhla ve Valašské
Polance celonárodní sbírka pod názvem
Pomerančový den. Jedná se o již
tradiční osvětovou akci, jejímž cílem
je informovat veřejnost o Alzheimerově
chorobě a o dostupné péči pro lidi
trpící demencí. Sbírku pořádala
Česká alzheimerovská společnost,
která pověřila pro oblast Vsetínska a
Hornolidečska organizaci Letokruhy,
o.p.s. Občané Valašské Polanky přispěli
částkou 4.613,- Kč, která bude věnována na zajištění provozu pečovatelské
služby. Upřímně děkujeme. Ráda bych při této příležitosti poděkovala také
vedení Základní školy ve Valašské Polance a jejím žákům za každoroční
pomoc při organizaci Pomerančového dne.
Mgr. Helena Petroušková
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V polanské farnosti se pořád něco děje
Odchodem P. Josefa Berece na
zasloužený odpočinek přešla farnost
pod „vsetínskou“ správu a tak se
při bohoslužbách setkávají věřící
pokaždé s jiným knězem. Přesto,
nebo možná právě proto už s nimi
zažili mnoho nového, nezvyklého
- dlouhé velikonoční obřady, průvod
„Božího Těla“ (po více jak 40 letech),
kostelní katecheze, setkání mladých,
své besedy měli muži a budou mít i
ženy. Opět úspěšná byla prezentace
scholy při návštěvě komise Vesnice
roku ZK 2013 i letošní letní tábor
pro děti (na snímku), či posezení u
táboráku ve Vápenkách. V nejbližší
době bude ustanovena farní rada,
vzešlá z nedávných voleb. Ta bude
mít za úkol pomáhat jak při pastoraci,
tak i v ekonomických otázkách
farnosti.
Velmi důležitým aktuálním počinem
je celková oprava fary, která se
po odchodu P. Josefa ukázala jako
nevyhnutelná. Tato budova, už i proto,

že patří k nejstarším v obci, si to určitě
zaslouží. Postupně budou provedeny
tyto práce: izolace základových zdí
„podřezáním“, celková výměna
podlah a omítek, úprava dispozičního

aby bylo možno zažádat o dotaci na
zateplení. Nemálo peněz na tuto
investici si farníci budou muset půjčit
a z pravidelných sbírek splácet. Proto,
kdo z vás by sdílel názor, že škola,

řešení, zateplení, nové vytápění,
výměna oken a další drobné úpravy.
Většina prací by měla být dokončena
do léta roku 2014, kdy má farnost
přislíbeného nového správce. Projekt
zpracovává Ing. František Jančár tak,

kostel s farou a samozřejmě dobrá
hospoda jsou pro každou vesnici
důležité a chtěl by na opravu polanské
fary přispět, může věnovat jakoukoliv
částku ke sbírkám každou 3. neděli v
měsíci.
místostarosta

Muzikanti z celého Valašska se sjeli na svatý Hostýn
V neděli 11. srpna letošního roku
se na svatém Hostýně sešlo téměř
130 muzikantů z Valašska (Valašské
Polanky, Lužné, Lidečka, Valašských
Klobouk,
Lačnova,
Študlova,
Poteče, Valašské Bystřice, Kašavy,
Fryštáku, Zlína, Hovězí, Halenkova
a Ratiboře),
aby vykonali svoji

Matice svatohostýnské, olomoucké
konzistoře a jak se ukázalo na místě
samém i mnoha poutníků, kteří na
toto památné duchovní centrum
připutovali. Všichni, kdo se pouti
zúčastnili, tak mohli za krásného
slunečného počasí zažít až dojemné
chvíle, když mohutný společný

„1. muzikantskou pouť“. Tato akce,
jejíž myšlenka se zrodila při přípravě
oslav 100 let dechovky ve Valašské
Polance si získala hned záhy velké
sympatie
kamarádů
muzikantů,
duchovní správy sv. Hostýna, členů

orchestr nejprve doprovázel slavnostní
mši svatou, kterou celebroval biskup
Josef Hrdlička - sám muzikant a
velký znalec i milovník hudby. Ve
svém proslovu připomenul i v Bibli
zmiňovaný všeobecný význam hudby

a také zodpovědnost muzikantů vůči
daru muzicírování, který každému
není dán. V odpoledních hodinách

pak proběhl společný koncert všech
muzikantů, když předvedli 15
skladeb - pochodů, polek a valčíků
pro všechny, kdo se shromáždili na
prostranství před venkovním pódiem.
Na závěr pak ještě krátce zahrály
jednotlivé kapely na různých místech
hostýnského kopce pro radost sobě i
mnohým přítomným posluchačům.
Celou akci zaštítil (i ﬁnančně)
Zlínský kraj v osobě radního Ing.
Kryštofa, přítomni byli také další
hosté - krajský radní MUDr. Nečas,
senátor Čunek, zástupci Matice
svatohostýnské pp. Dostál a Juráň.
MSH a duchovní správa i restaurace
Ovčárna muzikantskou pouť podpořili
jak morálně, tak i ﬁnančně. Všichni
muzikanti už při odjezdu přislíbili
účast na pouti v roce 2014, která by
měla být v neděli 10. srpna.
místostarosta
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Od nového školního roku se povinně vyučuje druhý cizí jazyk
I když málokdo věřil tomu, že
zahájíme školní rok 2. 9. 2013,
podařilo se. Po rozsáhlé rekonstrukci
byla škola uvnitř uklizená a
připravená na první školní den.
Tradičně jsme se sešli ve vestibulu
školy (na snímku) s našimi žáky,
jejich zákonnými zástupci a se všemi
zaměstnanci školy. Školní rok s námi
zahájil pan starosta Josef Daněk. Byli
jsme moc rádi, že přijal naše pozvání!
V letošním školním roce nastoupilo
245 žáků, z toho 136 chlapců a 109
děvčat, což je o 5 žáků méně než v
loni. Žáci si vybrali z široké nabídky
tyto povinně volitelné a nepovinné
předměty: sportovní hry, technická
a přírodopisná praktika, pěstitelskou
výchovu, náboženství, anglický a
německý jazyk, cvičení z matematiky
a z českého jazyka, sborový zpěv
a keramiku, myslivecký a šachový
kroužek.
Novinkou letošního roku je zařazení
druhého cizího jazyka od 7. ročníku.
Žáci si zvolili ruský nebo německý

jazyk. Zúčastníme se soutěží a
olympiád
vyhlášených
MŠMT,
srovnávacích testů 6. a 9. ročníku,
testů SCIO. Pokračujeme v projektu“
EU peníze školám“. Důrazně se
zaměříme na preventivní programy,
které pomohou odhalit a řešit případné
výchovné problémy ve škole.
V pedagogickém sboru došlo
k malým personálním změnám. Na
mateřskou dovolenou odešla paní

Mgr. Milena Fialová a Ing. Adéla
Hromadová. Po roce se vrátila Mgr.
Hana Dřevojánková a po rodičovské
dovolené paní Mgr. Lenka Dujková.
Novým zaměstnancem na částečný
úvazek se stal pan Mgr. Aleš
Černotík. Přejeme rodičům a jejich
dětem úspěšný školní rok, vstřícné a
chápající pedagogy a bezproblémovou
vzájemnou komunikaci.
Naděžda Hajdová

Testování žáků polanské základní školy dopadlo na výbornou
Naše škola se zúčastnila ve školním
roce 2012/2013 testování žáků 8. a 9.
tříd základních škola a odpovídajících
ročníků
víceletých
gymnázií
v rámci projektu Podpora využití
ICT ve výuce průřezových témat na
základních školách, do kterého byly
zapojeny školy z celé ČR kromě hl.
m. Prahy. Zúčastněné školy testovaly
své žáky od 18. února do 8. března
2013. Na naší škole to bylo 18. a 19.
února 2013.
Testování zahrnovalo jeden test
se 42 úlohami, rozdělených do
6 tematických částí – globální
výchova, osobnostní a sociální
výchova, mediální výchova, výchova
demokratického občana, multikulturní
výchova a environmentální výchova.
Výsledky testu měly posloužit škole
na jaké úrovni jsou naši žáci ve
zvládání uvedených tématických
celků. Výstupem tohoto testování je
změření intelektuálních dovedností
žáků.
Do testování se zapojilo celkem 18
901 žáků z 363 škol. Z naší školy se

zúčastnilo 60 žáků (18 žáků z 8.A,
17 žáků z 8.B, 11 žáků 9.A a 14 žáků
z 9.B). Účastnili se všichni žáci
přítomní ve škole v den testování
(nížší počet žáků ovlivnila chřipková
epidemie), z čehož vyplývá, že škola
žádným způsobem neovlivnila výběr
žáků. Testování se zúčastnili také
žáci s diagnostikovanou speciﬁckou
poruchou učení (5 žáků).
Celorepublikově
ve
výsledcích
testování byli zvlášť hodnoceni žáci
8. a zvlášť 9. ročníků. Přičemž vždy
se dohromady hodnotili všichni žáci
i z víceletých gymnázií. Oba ročníky
z naší školy se umístily vysoko nad
průměrem po boku žáků z víceletých
gymnázií.
V osmých ročnících jsou výsledky
16
percentilových
bodů
nad
celorepublikovým průměrem, přičemž
v 8. A je to 17 bodů nad průměrem a
v 8. B je to 20 bodů nad průměrem.
V devátých ročnících jsou výsledky
11
percentilových
bodů
nad
celorepublikovým průměrem, přičemž
v 9. A je to 1 bod pod průměrem a v 9.

B je to 26 bodů nad průměrem. Tento
výsledek našich žáků je vynikající
vzhledem k tomu, že se testování
nezúčastnili pouze nejlepší žáci, ale i
žáci průměrní a slabí.
Nejlepších výsledků s průměrným
percentilem 99 dosáhli 3 žáci naší
školy z 8.B. Dalších tzv. extrémních
výsledků ještě dosáhlo 5 žáků z 8. A
, 5 žáků z 8. B, v 9. A jich nedosáhl
nikdo a v 9. B to byli 4 žáci. Pouze
jeden žák z 9. A dosáhl extrémně
nízkého výsledku.V 8. A mělo 11 žáků
ze 17 výsledek nad 50 percentilových
bodů, v 8. B jich bylo 10 z 11, v 9. A
to byli 4 z 11 žáků a v 9. B 13 žáků
ze 14. Celkově to bylo 38 žáků z 60
žáků.
Všichni žáci se mohou na výsledky
svého testu podívat prostřednictvím
internetu pomocí přiděleného hesla.
Ostatní výsledky samozřejmě poslouží
učitelům, kteří jednotlivé tématické
části průřezových témat ve své výuce
prohloubí, abychom i nadále patřili
k nadprůměrným školám.
 Marta Pecárová

Strana 8

V lize mladých hasičů skončila Polanka na krásném třetím místě
Soustředění mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů každoročně
pro své nejmladší členy pořádá letní
soustředění. Mladí hasiči se na těchto
prodloužených víkendových akcích
zdokonalují pod vedením Radima
Psoty, Vlastíka Dančáka a Standy
Daňka v různých disciplínách a část
programu je věnováno také hrám a
zábavě. Letošní soustředění proběhlo

6.9. – 8.9.2013 ve Val. Senici za účasti
většiny členů mládežnického družstva
a opět se povedlo na jedničku.

Soutěžní ročník mladých hasičů
byl úspěšný
Mladí hasiči SDH Valašská Polanka
zakončili soutěže letošního ročníku.
Celkově se umístili v lize mladých
hasičů okresu Vsetín na 3. místě

v kategorii starší žáci a mladší žáci
obsadili 12. místo. Starší žáci si tímto
umístěním zajistili účast na prestižní
soutěži o „POHÁR ŘEDITELKY
HZS
ZLÍNSKÉHO
KRAJE“.
Tato soutěž se konala 15. 9. 2013
v Bezměrově (okres Kroměříž) a
v silné konkurenci mladých hasičů
z celého Zlínského kraje obsadili 7.
místo. Výbor SDH Valašská Polanka
děkuje celému družstvu a jejich
vedoucím za dobrou reprezentaci.

Zbrojnice má novou podlahu
Po realizaci přístavby zbrojnice
byla v letošním roce naplánována
rekonstrukce podlahy ve staré části.
Sbor se rozhodl tuto akci provést na
své náklady a využít na tento účel
své prostředky a největší část veřejné
ﬁnanční podpory od obce Valašská
Polanka. Předpokládané náklady
byly 85.000,- Kč, tento rozpočet byl
však překročen a některé činnosti
sbor provedl brigádnicky včetně
vymalování a úklidu.

Cyklostezka Bevlava má mezinárodní význam Sběr použitého ošacení
Cyklostezka
BEVLAVA
je
uceleným záměrem mikroregionů
Hornolidečska, Jižního Valašska
a slovenských partnerů. Cílem
projektu je vybudování spojité
cyklostezky, která propojí obě
příhraniční oblasti a zajistí jak
obyvatelům tak návštěvníkům velmi
kvalitní a příjemné bezmotorové
dopravní spojení. Tato cyklostezka
mezinárodního významu vedoucí
nádherným údolím řeky Vláry,
překonávajícím masiv Bílých Karpat
bude díky svým sklonitostním
poměrům velmi vhodná pro všechny
věkové kategorie.
V případě, že jste nároční horští
cyklisté, můžete kdykoliv odbočit
a využít okolních strmých svahů.
Pokud naopak toužíte po nenáročném
terénu v údolí říční nivy, můžete se
pohybovat pouze podél řeky. Cílem
této trasy je kromně jiného také zvýšit
bezpečnost cyklistů kteří v současnosti
projíždějí po velmi frekventované
a nebezpečné silnici I/57. Kromě

vyřešení bezpečné bezmotorové
dopravy pro místní je dalším důvodem
spojení mezinárodních tras EuroVelo
4 (protínající celou Evropu od západu

Občanské sdružení Diakonie
Broumov jako každým rokem tak
i letos vyhlašuje sbírku použitého
šatstva.
Tato bude probíhat
v pátek 15. 11. 2013 od 15:30-17:30
a v sobotu 16. 11. 2013 od 9-11 hodin
v bývalém novinovém stánku u
zdravotního střediska.

až na východ - Přerov) a EuroVelo
6 (vedoucí od Atlantiku k Černému
moři - Bratislava)
Více zde: http://www.bevlava.cz/

Sběr se týká:
- letního a zimního oblečení
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
- látky (min. 1m2)
- domácí potřeby, nádobí, skleničky
(nepoškozené)
- vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky
- obuv (nepoškozenou)
- hračky (nepoškozené, kompletní)
Věci prosíme zabalit do igelitových
pytlů nebo krabic.
Předem děkujeme za vaši pomoc.
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Fotbalistům A týmu se na úvod sezóny příliš nedaří

Přípravka
Před touto sezonou tým přípravky
opustili Tomáš Chrudina, Pavel
Malík, Jiří Šafařík, kteří zamířili
do týmu starších žáků.Tým naopak
posílilo několik mladých nadějí,
kteří mají vše teprve před sebou a
čeká je ještě dlouhá fotbalová cesta.
V průběhu sezóny jsme přivítali také
3 děti z Lužné, 1 z Leskovce a 2 děti
z Prlova. Naši nejmladší vstupovali
do nové sezóny na turnaji v Lidečku,
kde za učasti 6 týmů skončili 2 za
suverénním Valašským Meziříčím. V
aktuální sezoně se nám vcelku daří,
zatím jsme neokusili hořkost porážky
a po výsledcích 17:0 s Valašskými
Příkazy, 1:2 v Lidečku, 8:6 doma s
Hovězím a 1:8 v Kateřinicích zatím
držíme v aktuální tabulce 1 příčku,
i když je třeba připomenout, že s
kvalitními soupeři se teprve budeme
utkávat. Sehráli jsme v Horní Lidči
jeden přátelský zápas s okresním
přeborníkem z Dolní Bečvy, který
jsme ještě s pomocí chlapců z
končícího ročníku 2002 vyhráli 4:3.
Žáci
Kádr žáků zůstal letos komletně
pohromadě, navíc k nám přišli
Robin Polák a Martin Vaněk z
Lužné. Z přípravky pak již zmínění
Jirka Šafařík, Pavel Malík a Tomáš
Chrudina. Na zápasy nás tak chodí
skoro dvacet, což je skvělé. Kostru
týmu tvoří Rosťa Zrník, Ondra
Babica, bratři Kovalčíkové a Filip
Růžička. Úvod sezóny se mladým
nadějím povedl, v prvním utkání jsme
porazili Lačnov 2:0, poté Huslenky
rovněž 2:0. Následovala remíza s
Lidečkem 2:2 a výhra nad Francovou
Lhotou 4:0. V tabulce nám tak patří
krásné druhé místo. Snad nám forma
vydrží i nadále.
Dorost
V minulé sezóně naši mladíci ve své
nováčkovské sezóně v krajské soutěži skončili na hezkém 4. místě. V
prázdninové přestávce se v mužstvu
udály změny. Odešlo 6 hráčů. Trio
Baroš, Ondra, Hromada se přesunulo

do mužské kategorie, Dajčar, Fila a
Kurtin se vrátili do svých mateřských
oddílů. Novými tvářemi jsou tři hráči
z Lužné - Kocourek, M. Filgas, R.
Filgas a šanci dostanou i kluci z mužstva starších žáků - Babica, Kovalčík,
Růžička. V přípravě na nový ročník
dokázali svěřenci trenéra Kolínka
porazit divizní Vsetín 3:2 a i sousedy
z Lidečka 6:2. Úvodní zápas vyšel
skvěle, dorost zvítězil doma vysoko
9:0. Problémy měli kluci na venkovních hřištích, kdy i přes dobrou hru

do mužů se posunuli Jakub Ondra
a Josef Baroš. Letní přípravu
zahájil tým 16.7. a společných
tréninků dorostenců s muži se hráči
účastnili v hojném počtu. Vzhledem
k pozdnímu konci jara 2013 jsme
vypustili přátelské zápasy, a tak
prvním utkáním byl pohárový zápas
na Hovězí, kde jsem utrpěli debakl
0:4. Nicméně první mistrovský zápas
v silnější sestavě dopadl na výbornou
a vítězstvím 3:1 nad Lhotou u Vsetína
jsme položili pevné základy naplnění

dopláceli na velmi špatnou střeleckou
mušku a prohráli 5:2 ve Slavičíně a
remizovali 3:3 v Ratiboři. Alespoň se
jim zatím daří doma, kde vyhráli ještě
2:0 s Lidečkem a 7:1 s Karlovicemi.
V brance se střídá duo Liška, Baroš.
Nově tvořená obrana po odchodech
hráčů se ještě sehrává. Osu týmu tvoří
kluci, kteří již nastupují i v mužích
- Adámek, Ondra a bratři Mačkovi.
Cílem do nové sezony je popasovat se
o co nejvyšší příčky a fotbalem bavit
nejen sebe, ale i diváky (divačky).

stanoveného
cíle.
Následovaly
ovšem tři porážky (Val. Příkazy 1:4,
Lidečko 2:3 a Ratiboř 2:3) a nebýt
lehkého zápasu s posledním Horním
Lidčem a vítězství 4:1, bylo by asi
v kabině dusno. Následovala remíza
na Hovězí 1:1 a porážky na domácí
půdě od ambiciózního Hrachovce.
Nyní tak patří Valašské Polance 12.
místo v tabulce, se ziskem 7 bodů
a skóre 13:17. Zatím tedy nepanuje
příliš velká spokojenost s výsledky,
nicméně je třeba věřit, že situace se
bude postupně zlepšovat. Zároveň
s koncem příspěvku děkujeme všem
fanouškům, kteří nás podporují a
motivují tak do trénikniků a dalšího
snažení.

Muži
Pro novou sezónu si tým mužů za své
cíle určil umístění v horní polovině
tabulky a dále zapracovávat nadějné
dorostence do svých řad. V kádru
samotném ukončil své působení Petr
Mikulík, který se rozhodl si na čas od
fotbalu odpočinout a na hostování do
Lužné byl zapůjčen brankář Šimon
Srba. Na hostování ze Vsetína k nám
přišel Ondřej Zbranek a z dorostu

Staří páni
Také naši staří páni (na snímku) odehráli přes léto jedno přátelské utkání v
Lidči (1:1) a dva turnaje. V Semetíně
skončili na čtvrtém místě a v Janové
byli třetí.
TJS Valašská Polanka
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Dotace na NOVOSTAVBY
pro každý RD !!!

400.000,-Kč

Nabízím Vám:

nebo

Návštěvu obchodního
zástupce u Vás

550.000,-Kč

Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou ﬁrmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Radek Navrátil mobil: 725 675 601
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák mobil: 725 675 725
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630

11 x

v České republice

17
let
na trhu
36 000

položek v nabídce

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

veškeré informace
ZDARMA
rychlé vyřízení žádosti

4000

trvale skladem

Tel. 777 810 605

SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm pořádá
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Kurz bude zahájen 18. 10. 2013 v 8.00 a ukončen v dubnu 2014.
Rozsah hodin – 300.
Cena kurzu – 10 000 – 12 000 Kč /podle počtu přihlášených/.
Konzultace se budou konat pravidelně vždy v pátek /8 hodin/,
případně po dohodě 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. Směrnice
Ministerstva zemědělství č.j. 37061/2008-18010 ze dne 23.10. 2008
o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.
Povinnost splnit zemědělskou kvaliﬁkaci nadále trvá u uchazečů
o podporu z opatření Programu rozvoje venkova (dále jen PRV)
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců. 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 17. 10. 2013.
Předběžně do 30. 9. 2013 /telefonem, e-mail/.
Kontakt pro zájemce:Tel.č. – 571 654 390, 571 654 391
E-mail: info@szesro.cz
www. szesro.cz

U Šepleťa se znovu otevírá v pátek
18. října. Čtyři druhy čepovaného
piva (Radegast, Svijany a dvě
ochutnávkové pípy). Více než 50
druhů lahvového piva, výborná česká
káva Mezzo. Dále pak šipky a stolní
fotbálek.
Otvírací doba:
Středa, Čtvrtek 17:00-22 hod
Pátek 17:00-23 hod
Sobota 18:00-23:00
Neděle 16:00-21:00
ZAKONČENÍ SEZÓNY
v zahradní restauraci PARADON se
uskuteční v sobotu 5. října od 19:00
hod. Vystoupí kapela Navalentým.
Speciální ceny alkoholu!
Děkujeme za přízeň a těšíme se na
setkání s Vámi příští rok
M. Šeliga
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