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Termín kolaudace kanalizace se bohužel posunul

Jelikož se v naší obci, ale i v Lužné a 
v Leskovci stalo to, že se kanalizace 
položila i na pozemky, které nebyly 
ve stavebním povolení (v terénu 
jsme se museli vyhnout neplánovaně 
některým stávajícím inženýrským 
sítím), musí se ještě před kolaudací 
udělat tzv. dodatečné stavební povolení, 

které vychází ze skutečného stavu 
zaměřeného zeměměřičem. Na základě 
těchto zjištění někteří naši občané 
podepisovali dodatečně souhlasy 
se vstupy na pozemky, které budou 
podkladem pro dodatečné stavební 
povolení. V naší obci se jedná o 30 nově 
dotčených pozemků, v Lužné o cca 50 

a v Leskovci o 20, v Ústí k těmto 
případům nedošlo. Přitom obce 
Lužná, Polanka i Leskovec musí být 
zkolaudovány najednou proto, že 
jsme spojeni hlavním kanalizačním 
přivaděčem přes Ústí až na Vsetín do 
ČOV a tak nemůže být zkolaudována 
pouze naše obec, když nebude 
zkolaudovány obce Leskovec a Ústí.
Toto bohužel oddálí termín 
kolaudace v lepším případě na 
konec října či listopad tohoto roku. 
To je ale termín, kdy se nám už letos 
moc občanů na kanalizaci nepřipojí.
EU stanovilo pro náš projekt, že kanalizace 
musí být zkolaudována do konce 
března 2016, přičemž vyhodnocování 
celého projektu, včetně nahlášení počtu 
připojených občanů se na SFŽP ČR 
bude hlásit v rámci monitorovací zprávy 
v červnu 2016. Znamená to tedy, že se 
s největší pravděpodobností bude většina 
občanů připojovat až v I. pololetí 2016.     
                        Pokračování na straně 2
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Na obecním úřadě došlo k reorganizaci práce
V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás 
informoval o plánované reorganizaci 
náplní práce zaměstnanců obecního 
úřadu, kterou odstartovalo převedení 
statutu profesionální knihovny obce do 
knihoven neprofesionálních. Důvodem 
k tomuto kroku byl klesající a dnes už 
nízký počet návštěvníků knihovny, 
pro které bylo držet profesionální 
knihovnici na obci již neekonomické. 
Nejen tento důvod byl však klíčový 
pro tyto změny. Druhým důvodem 
jsou pak neustále se zvyšující zákonné 
požadavky kladené na výkon státní 

správy a samosprávy, kterou musíme 
na obecním úřadu administrovat. Tyto 
požadavky jsou tím vyšší, čím více 
obyvatel obec má. A naše obec již 
koncem loňského roku přesáhla 1400 
obyvatel, čísel popisných je již 440, a 
zatím se nám daří již přes 20 let tento 
počet neustále zvyšovat. (v roce 1991 
měla naše obec 1230 obyvatel a 350 
čísel popisných). Již v minulosti jsme 
zaznamenávali zvyšující se nároky na 
objem a výkon úředníků obce a bylo 
nutné tuto situaci řešit. 
                    Pokračování na straně 5

Beseda s důchodci
Už v předstihu si dovolujeme 
upozornit na letošní tradiční Besedu 
s důchodci, která se uskuteční v neděli 
22. listopadu od 14,30 hodin v sále 
kulturního domu ve Valašské Polance. 
Protože díky stávajícímu penzijnímu 
systému  už na radnici nemůžeme mít 
přehled o všech lidech, kteří odcházejí 
užívat si zaslouženého odpočinku, 
zveme především Vás, ke kterým se 
bez našeho zlého úmyslu pozvánka 
nedostane. Věřte, že vaši přítomnost  
všichni pořadatelé, účinkující i hosté  
rádi přivítají.           Kulturní komise
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Termín kolaudace kanalizace se bohužel posunul
Pokračování ze strany 1
Aby se na připojení svých 
nemovitostí mohli občané dobře 
připravit, zahájila už od 1. 8. 2015 
obec výdej trubního materiálu 
na DKP v kotelně Domu služeb 
Valašská Polanka a v tuto chvíli je 
možné konstatovat, že již polovina 
z Vás si svůj trubní materiál 
vyzvedla. A nejen to. Po dohodě 
s VaK Vsetín již mnozí z Vás, kteří 
máte kanalizační přípojky dlouhé 
je již postupně i budujete s tím, 
že však ještě samotné propojení 
neprovádíte. Připravené ho tak již 
máte, ale k samotnému propojení 
dojde až po té, kdy Vám bude dána 
informace o tom, že je kanalizace již 
zkolaudována a podepíšete smlouvu 
s VaK Vsetín a.s. Abychom mohli 
konstatovat, že jsme vydali trubní 
materiál všem občanům, kteří se 
na kanalizaci budou připojovat, 
žádáme Vás, abyste si přišli pro sebe 
materiál vyzvednout co nejdříve, 
protože nakoupených trubek a kolen 
nebyla objednána 100% potřeba a to 
proto, že máme obavy o to, co pak 
se zbylým materiálem budeme ve 
skladu dělat. Pro ty z Vás, na které 

se již materiál nedostane již další 
dokupovat nebudeme (z logistického 
hlediska jde celkem o dosti složitý 
úkol), ale přejdeme na jiný postup 
v podpisování Darovacích smluv, 
o kterých rozhodlo ZO na svém 
srpnovém zasedání. V momentě, 
kdy budou vydány všechny naše 
nakoupené zásoby, dostanou ti 
občané a vlastníci nemovitostí, kteří 
si nevyfasovali trubní materiál na 
DKP peníze v hotovosti. Podle této 
nové Darovací smlouvy dostanou 
peníze v hotovosti majitelé 
nemovitostí po té, kdy na OÚ 
donesou Smlouvu s VaK Vsetín a.s., 
že  DKP realizovali a zahájili její 
užívání. Kdo požadovanou smlouvu 
na provozování DKP s VaK Vsetín 
a.s. nesepíše do konce června 
2016, nedostane již od obce žádnou 
motivační kompenzaci.
Věříme, že se nám těmito opatřeními  
podaří splnit požadavek EU, která 
nám na kanalizaci poskytla dotaci 
a kterým je, že se do konce června 
2016 připojí na novou splaškovou 
kanalizaci 85% majitelů nemovitostí 
a že naší obci nebude následně 
účtována penalizace za nesplněný 

úkol. Pro ty z Vás, kteří nemáte 
možnost se na splaškovou kanalizaci 
připojit, protože k Vaší nemovitosti 
nebyla vybudována, pak přidávám 
informaci, že v příštím roce bude 
zahájeno vyplácení obecní dotace 
těm majitelům nemovitostí, kteří 
si v souladu s novelizovaným 
zákonem o odpadních vodách 
vybudovali či vybudují domovní 
čistírnu, jímku nebo septik. Přesné 
znění podmínek vyplacení dotace 
bude zveřejněno na webových 
stránkách obce a bude také 
publikováno v našem Zpravodaji. 
Součástí projektu ČŘB II bude také 
zprovoznění fekálů, které jsme za 
dotované peníze nakoupili a které 
bude provozovat  VaK Vsetín a.s.. 
Pro nemovitosti nenapojitelné na 
vybudovanou splaškovou kanalizaci 
budou od 1.1. 2016 vyvážet odpadní 
vody z jímek, septiků či domovních 
ČOV pouze za cenu stočného, 
kterou budou platit i občané na 
kanalizaci napojení. K tomu 
budou muset být s těmito majiteli 
nemovitostí sepsané potřebné 
smlouvy, o kterých Vás budeme 
včas informovat.              Starosta

Základní podmínky pro připojení na kanalizaci
V srpnu tohoto roku navštívili zástupci 
společnosti VaK Vsetín a.s., budoucí 
provozovatel splaškové kanalizace 
vybudované v rámci projektu 
ČŘB II, obecní úřady těch obcí, ve 
kterých se v letošním roce dokončuje 
stavba splaškové kanalizace. Svou 
osobní návštěvou nabídli občanům 
jednodušší postup ve vyřizování 
smluv o připojení na splaškovou 
kanalizaci a dovezli k tomuto účelu 
i zjednodušené tiskopisy, formuláře 
žádostí o připojení.
Zjednodušený postup spočívá v tom, 
že nabídli svou osobní účast na 
mítingu s občany, který bychom ve 
správný čas svolali a na kterém by 
sesbírali vyplněné žádosti od vlastníků 
nemovitostí, čímž byste ušetřili cestu 
na Vsetín do sídla této společnosti. 
Nyní jsme slíbili, že zjednodušený 
formulář žádosti rozdáme mezi 
občany v našem Zpravodaji, aby 

jste je měli k dispozici (prolistujte 
pořádně svůj Zpravodaj). Jakmile 
bude stanoven termín, svoláme Vás 
do sálu KD, kde budou pracovníky 
VaK Vsetín a.s. poskytnuty veškeré 
potřebné informace k napojení 
nemovitostí. Na toto setkání s občany 
byste si sebou vzali:
- vyplněnou žádost
- výpis z katastru nemovitostí (ten 
Vám na požádání zhotovíme i na 
OÚ)
- občanský průkaz
- číslo účtu a nebo SIPO pro nastavení 
platby měsíčních záloh a vracení 
přeplatků
- platnou smlouvu na dodávku pitné 
vody s VaK Vsetín, číslo vodoměru 
a stav vodoměru (pokud je majiteli 
nemovitosti napojen na Stanovnici)
- zákres návrhu vedení kanalizační 
přípojky (může být použit z PD, 
kterou máte doma  k dispozici, pokud 

nedošlo k zásadní změně vedení 
kanalizační přípojky oproti projektu)
Následně by si vyplněné žádosti 
odvezli a v sídle firmy by si připravili 
k Vašemu podpisu smlouvy, které 
budou dodány na OÚ. Zde si pak 
po oznámení, že jsou smlouvy na 
OÚ doručeny, dojdete svou smlouvu 
podepsat a odnést si ji domů. Tato 
varianta samozřejmě přichází do 
úvahy pro ty z Vás, kteří nemáte 
zájem jezdit v této záležitosti na 
Vsetín.
Pro ostatní je pak k dispozici 
zákaznické oddělení společnosti VaK 
Vsetín a.s., kde Vám zajistí stejný 
servis, když jim dodáte v pořádku 
výše vyplněný formulář žádosti a 
potřebné doklady.
Důvodem pro toto nabídnuté řešení je 
snaha urychlit vyřizování formalit a 
zamezit frontám v sídle společnosti.
                                             Starosta
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Jak pokračuje příprava cyklostezky Bečva - Vlára - Váh
V současnosti organizuje Sdružení 
obcí Hornolidečska  výběrové řízení 
na projektanta, který zpracuje PD 
pro stavební povolení, realizační 
a tendrovou dokumentaci na 

zhotovitele I. etapy cyklostezky 
Bečva – Vlára – Váh na území obcí 
Hornolidečska. Jedná se o PD pro 
obce Ústí, Leskovec, Val.Polanka, 
Prlov, Pozděchov a Lužná, na kterou 
je již vydáno územní rozhodnutí.
Otevírání obálek s cenovými 
nabídkami proběhlo 20. 8. 2015, 
když se do tendru nepřihlásila ani 
jedna projekční firma. Bylo proto 
přistoupeno k tomu, že tato soutěž 

musela být zrušena a následně 
ihned vypsána podruhé, s upravenou 
zadávací dokumentací, ve které 
byly prodlouženy lhůty na dodání 
požadované PD, protože asi bylo 

důvodem pro nepodání cenové 
nabídky velmi krátké období, 
ve kterém jsme požadovali PD 
zpracovat. Druhým důvodem, že 
se nikdo nepřihlásil (i přes to, že 
zadávací dokumentaci si vyzvedlo 8 
velkých projekčních firem) je to, že 
v současné době je až fatální převis 
poptávky projekčních prací tohoto 
druhu, což je vidět, když projíždíte 
republikou, ve které se téměř všechny 

cesty opravují. A k tomu samozřejmě 
je součinnost s projektanty dopravních 
staveb nezbytně nutná. Výsledkem 
toho všeho je také skutečnost, že 
se projekční práce projektantů 
dopravních staveb a mostů zdražuje, 
s čímž je nutné počítat. Druhé kolo 
tohoto výběrového řízení bude 
ukončeno 21. 10. 2015, kdy mají 
uchazeči o tuto zakázku podat své 
cenové nabídky. Doufáme, že se 
nyní do tohoto tendru projektanti 
přihlásí a že budeme mít dodavatele 
projektu, který nám zajistí nejen 
potřebné projektové dokumentace, 
ale i stavební povolení na tuto část 
stavby a to nejpozději do listopadu 
příštího roku. Již nyní sledujeme 
nově se rodící dotační programy 
pro plánovací období 2014-2020, 
od kterých očekáváme zajištění 
finančních prostředků na výstavbu 
tohoto projektu v co nejbližší době.
Druhá etapa realizace tohoto 
projektu, zahrnující obce: Lidečko, 
Horní Lideč, Lačnov, Val.Příkazy, 
Študlov, Střelnou, Francovu Lhotu a 
Val.Senici – zde starostové obcí nyní 
zpracovávají podklady a zajišťují 
vstupy na pozemky s vlastníky 
pozemků tak, aby mohlo být cca 
v polovině příštího roku vydáno 
územní rozhodnutí.               
         Starosta

V parných dnech letošního srpnového 
léta došlo po několika letech od 
případu loupežného přepadení naší 
pošty opět k obdobné politováníhodné 
události. Tentokráte došlo 
k loupežnému přepadení Hospody 
pod nádražím, kdy v podvečer 
vpadl do hospody neurvalec, který 
s pistolí v ruce po servírce paní Marii 
Liškové, vymáhal denní tržbu. Jen 
velká duchapřítomnost a vysoká 
osobní statečnost paní Liškové, 
pana Aloise Novosada se synem 
Aloisem a pana Michala Srby ze 
Vsetína zabránila naplnění skutkové 
podstaty tohoto trestného činu tím, 
že útočníka zpacifikovali a následně 
předali Policii ČR a orgánům činným 

v trestním řízení. Za prokázání vysoké 
osobní statečnosti při této události jim 
přišli osobně do Valašské Polanky 
poděkovat a předat jim věcné dary 
zástupce krajského velitelství  Policie 
ČR pan JUDr. plukovník Tkadleček, 
za územní odbor PČR pan plukovník 
Pajdla  a pan plukovník Nádvorník. 
Tento krátký, ale slavnostní akt 
proběhl v obřadní místnosti OÚ 
Val.Polanka dne 23.9.2015. Chtěl bych 
této příležitosti využít k tomu, abych i 
já poděkoval panu Aloisi Novosadovi, 
jeho synu Aloisi, Michalu Srbovi a 
paní Liškové, za jejich hrdinský čin, 
který se stal příkladem pro všechny, 
kteří by mohli být v budoucnu 
takovéto události přítomni. Starosta

Nové úřední hodiny 
Okresní správa soc. zabezpečení   
Pondělí a středa           8:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek           8:00 – 14:00
Pátek                ZAVŘENO

Podatelna 
Pondělí a středa           8:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek           8:00 – 16:00
Pátek            8:00 – 12:00

Pokladna pro výběr pojistného na 
sociální zabezpečení
Pondělí 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Středa   8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Klientské centrum 
Pondělí a středa           8:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek           8:00 – 14:00
Pátek            8:00 – 13:00

Poděkování statečným občanům
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Svoz odpadů budou nově zajišťovat Technické služby Vsetín
V souvislosti s ukončením SOD 
s fy.RUMPOLD a Valašskokloboucká 
na likvidaci odpadů nejen z naší 
obce, provedlo SOH, na základě 
dohod členských obcí Hornolidečska 
výběrové řízení dle zákona o veřejných 
zakázkách  na poskytovatele služeb 
likvidace odpadů v období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2019.
Do VŘ se přihlásily celkem 4 fi rmy 
a to:
1/ SITA CZ a.s.,120 00 Praha 2 
– Vinohrady, Španělská 10/1073
2/ TS Vsetín, s.r.o., Jasenice 528, 755 
01 Vsetín
3/RUMPOLD UHB + 
Valašskokloboucké služby, Předbranská 
415, 688 01 Uherský Brod

4/ JOGA Luhačovice, s.r.o., 
Uherskobrodská 984, 763 26 
Luhačovice
Vyhodnocení cenových nabídek 
proběhlo 11. 8. 2015 ve Val.Polance, 
když bylo konstatováno následující: 
Všechny čtyři fi rmy byly 
vyhodnoceny tak, že splnily 

všechny zadávací podmínky 
tendru a že budou hodnoceny. 
Vyhodnocení cenových nabídek 
dopadlo následovně: TS Vsetín byly 

hodnotící komisí vybrány jako vítěz 
tendru, bylo rozesláno Rozhodnutí o 
výběru uchazeče, proti kterému se 
žádný z účastníků výběrového řízení 
neodvolal, čímž pak v zákonné 
lhůtě nabylo právní moci. Následně 
dne 22. 9. 2015 došlo k podpisu 
Smlouvy na svoz a likvidaci odpadů, 

podle které od 1.1.2016 bude tuto 
službu nejen pro naši obec zajišťovat 
v nadcházejících 4 letech fi rma TS 
Vsetín, s.r.o..

Kurz pro Vás
Kurz pro výkon obecných 

zemědělských činností
Kurz bude zahájen v budově školy 
16. 10. 2015 v 8.00 hodin a bude 
ukončen v dubnu 2016. Rozsah 
kurzu je 300 hodin:  160 hodin výuka 
ve škole, 110 hodin individuální 
praxe, 30 hodin zpracování projektu, 
cena kurzu: 12 000 Kč  Přednášky 
se budou konat pravidelně 
vždy v pátek v rozsahu osmi 
vyučovacích hodin (8:00-15:30). 
Kurz bude ukončen testem a 
obhajobou závěrečného projektu. 
Po úspěšném zvládnutí zkoušky 
obdrží účastník osvědčení o 
absolvování akreditovaného 
vzdělávacího programu. Tímto 
účastník splňuje minimální 
zemědělskou kvalifi kaci při zahájení 
činnosti mladých zemědělců 
(PRV 2014-2020). Vzdělávací 
program schválilo Ministerstvo 
zemědělství V případě potřeby 
škola nabízí za poplatek stravování 
a ubytování.Kontakt: Ing. Petr 
Černošek, tel. kontakt 603848155, 
email: cernosek@szesro.cz

                       ks popelnice   ks pytel             Cena za kg
     110 l  Plast Skol B   Sklo Z   Papír  Tetra Pack Vo+NO                           Body
SITA     41,14  7,99 13,35   12,80     8,03        8,48    60,66   80,40
TS Vsetín    34,50  9,20   6,90     6,90     6,90        6,90    49,36  97,86
Rumpold +VK    34,96 11,39 21,05   36,34    14,15       11,39    56,74  85,43
JOGA     33,70 10,40 13,80   13,80     9,20      13,80  155,40  85,25

Vsetínský radní Jaromír Kudlík 
zemřel při tragické dopravní 
nehodě, která se stala 25. 8. 2015 
před polednem ve Vysokém Mýtě. 
Šestašedesátiletý vsetínský politik 
jel v osobním voze ve směru od 
Litomyšle. „Z dosud nezjištěných 
příčin přejel plynule do protisměru, 
a tam se čelně střetl s nákladním 
vozidlem," popsala nehodu mluvčí 
policie v Pardubickém kraji Lenka 
Vilímková. Na místě zasahovala 
rychlá záchranná služba, přivolán 
byl i vrtulník leteckých záchranářů. 
„Přes veškerou péči lékařů ale řidič 

osobního vozu svým zraněním 
podlehl,“ dodala Lenka Vilímková. 
Dvaapadesátiletý řidič nákladního 
auta, které převáželo prasata, vyvázl 
bez zranění. Dechová zkouška u něj 
byla negativní. Jaromír Kudlík 
působil ve veřejných funkcích 
ve Vsetíně už od devadesátých 
let. Byl starostou a později také 
místostarostou města. Po posledních 
podzimních komunálních volbách 
se stal členem Rady města Vsetín 
za hnutí ANO. Působil také jako 
předseda rady Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko.

Zemřel vsetínský radní Jaromír Kudlík



Pokračování ze strany 1
Původně byl na OÚ pouze 1 úředník 
vykonávající vše potřebné, co bylo po 
MNV požadováno. Po roce 1990 se pak 
ukázalo, že je jeden pracovní úvazek 
málo a postupně se zvyšoval až na celé 
2 pracovní úvazky od roku 2000, které 
zde máme i v současné době. Pracovní 
náplň úředníků obce se v průběhu 
času postupně doplňuje o další a další 
zákonné požadavky tak, že je nutné čas 
a od času je přehodnotit a aktualizovat. 
Velmi mnoho administrativy přibylo 
po té, kdy byl uveden do života zákon 
č.280/2009 Sb., Daňový řád a nebo  tím, 
že se naše obec stala pro hospodářskou 
činnost plátcem daně z přidané hodnoty.  
Podle z.č.280/2009 Sb. musíme, mimo 
jiné, pro každého  poplatníka, který 
obci dluží nějaké peníze, evidovat 
zvláštní spis, ve kterém je zaznamenán 
celý průběh vzniku dluhu, jeho 
vymáhání a záznam o jeho vymáhání 
až do zaplacení dluhu. Nejen z  tohoto 
důvodu jsem tak musel pro veřejnost 
obecní úřad v pátek zavřít, aby mohly 
být agendy vykonávány bez toho, že 
by byli úředníci při této činnosti rušeni 
veřejností. 
Na našem obecním úřadu nejsme zvyklí 
na to, že bychom měli, tak jako ve 
městech, úřední dny pouze v pondělí a 
středu. Veškeré požadavky z řad našich 
občanů, ale také od občanů přespolních   
(matrika i pro Lužnou, Prlov, Pozděchov 
a Seninku; farní hřbitov i pro obce 
Lužná, Seninku a Leskovec) provádíme 
vždy, když OÚ občan navštíví a 
tak jsem samozřejmě zaznamenal 
stížnosti na to, že je v pátek zavřeno 
(i když i nyní, kdo v pátek přijde, a 
jsme-li na OÚ přítomni, tak žádosti 
příchozích vyřídíme). Výkon všech 
administrativních činností ovlivňují 
také nemoci, čerpání řádné dovolené 
apod.. Tímto opatřením,  je tak vytvořen 
předpoklad k bezproblémovému chodu 
našeho úřadu. Po zapracování paní 
Kozubíkové tak bude do budoucna i 
pátek otevřen veřejnosti.
Řešení personálních záležitostí OÚ 
je v pravomoci Rady obce. Tam, kde 
zastupitelstvo obce nejmenovalo Radu 
obce, což je náš případ, vykonává 

pravomoc Rady obce starosta obce, 
který je  za to v souladu s §103, odst.4b) 
zákona o obcích plně zodpovědný. 
Od 1.9.2015 tak mají zaměstnanci obce 
následující náplň práce:
1 pracovní pozice a plný pracovní 
úvazek: účetní, ekonom a IT a výkon 
agendy RÚIAN (+zástup za pracovní 
pozice 2 a 3)
2 pracovní pozice a plný pracovní 
úvazek: spisová služba, matrika, 
evidence obyvatel, pokladna, 
poplatková agenda (za odpady, za 
psy, z veřejného prostranství, nájem z 
hrobových míst a poplatky za služby 
na místním hřbitově včetně hřbitovní 
evidence) (+zástup za pracovní pozici 
1 a 3 )
3 pracovní pozice a zatím částečný 
úvazek: legalizace a vidimace, provoz 
úředních desek obce a aktualizace 
webových stránek obce, Czech Point 
(výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí atd.); evidence ztrát a 
nálezů; evidence nájmu a pronájmu 
bytů a nebytových prostor; archiv 
obce; výkon kontroly plnění zvláštního 
příjemce dávky důchodového pojištění 
a to dle §64 zákona č.155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů a dle §10 a 

§118 zákona ČNR č.582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení; zajištění agendy 
povolování VHP dle ustanovení § 18 
odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů; administrativa 
obce týkající se kanceláře starosty 
a místostarosty obce, přípravy 
zasedání ZO, zápisu z něho a 
zajištění všech administrativních 
úkonů, vyplývajících  ze zasedání 
zastupitelstva obce; příprava podkladů 
a výstupů pro činnost komisí a výborů 
zastupitelstva obce, včetně pořizování 
zápisů z nich. V neposlední řadě pak 
zajištění provozu obecní knihovny. 
(+zástup za pracovní pozici 2)
Nabízí se samozřejmě otázka, jak to 
mají organizačně zajištěné na jiných 
srovnatelných obcích. Pro naši obec 
je srovnatelnou obcí co do počtu 
obyvatel v blízkém okolí například 
obec Liptál, která problematiku 
chodu úřadu zajišťuje ke spokojenosti 
svých občanů již delší dobu třemi 
zaměstnanci a to se všemi na plný 
úvazek. Mým cílem je organizačně 
stejně kvalitně zajistit výkon státní 
správy a samosprávy i na našem 
obecním úřadě.                     Starosta

Pivní pochod a myslivecký výlet se líbil

Letošní pivní pochod, kterého se zúčastnila spousta z Vás, provázelo 
krásné počasí a kopec dobré nálady. Nenáročná trasa, pravidelné 

občerstvovací stanice a na závěr cesty "Myslivecký výlet" na tanečním 
kole.  Akce neměla chybu a my se už teď těšíme na další ročník.
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Na obecním úřadě došlo k reorganizaci práce
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Výzva majitelům pozemků - pozemkové úpravy v obci
Vedení obce Val.Polanka ve 
spolupráci se Státním pozemkovým 
fondem  BY RÁDO zahájilo práce 
na provedení tzv. POZEMKOVÝCH 
ÚPRAV v naší obci . Stále je možné, 
aby vlastníci zemědělských pozemků 
přinesli své vyplněné žádosti o 
provedení pozemkových úprav 
! V současné době, po několika 
uvedených článcích v obecních 
Zpravodajích, se již začaly na OÚ 
objevovat ve větší míře než obvykle 
žádosti o provedení pozemkových 
úprav na našem katastru a tak již 
počet žádostí utěšeně stoupá. 
V následujícím textu je vysvětleno, 
co vlastně pozemkové úpravy 
obnáší.
Pozemkové úpravy jsou chápany 
jako nástroj vytváření podmínek 
pro racionální uspořádání 
vlastnických vztahů k zemědělským 
a lesním pozemkům s ohledem na 
hospodaření a na potřeby krajiny. 
Realizace společných zařízení 
v rámci těchto úprav znamená nové 
polní cesty, rybníky, zeleň v krajině 
a omezení eroze. Realizátorem 
pozemkových úprav jsou jednotlivé 
pozemkové úřady (Pobočky Státního 
pozemkového úřadu), které také 
hradí veškeré náklady.
Mnozí vlastníci se stále nemohou 
ujmout vlastnických práv a řádně 
pozemky užívat. Každá obec se při 
plánování rozvoje či rekonstrukcí 
často potýká s nedořešenými 
majetkovými vztahy, které jí 
neumožňují své záměry realizovat. 
Jedinou cestou k nápravě tohoto 
stavu jsou pozemkové úpravy, které 
řeší komplexně celé území a ve 
veřejném zájmu se jimi prostorově 

a funkčně uspořádávají pozemky, 
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se 
jejich přístupnost, vyrovnání hranic a 
vytvoření podmínek pro racionální 
hospodaření vlastníků půdy. 
Cílem pozemkových úprav je 
zejména:
- upřesnění vlastnictví co do výměry 
a polohy
- zpřístupnění pozemků vytvořením 
sítě polních cest
- možnost scelení pozemků a jejich 
bezplatné vytyčení v terénu
- možnost rozdělení spoluvlastnictví
- úprava tvaru pozemků
- zvýšení tržní ceny pozemků
- možnost zahájení užívání svých 
pozemků (před pozemkovou úpravou 
nepřístupných)
- opatření pro stabilizaci a zlepšování 
stavu životního prostředí a vodního 
režimu v krajině, plánování 
protierozních a vodohospodářských 
opatření – snížení rizika sesuvů, 
záplav, odplavení ornice …
Bez podaných žádostí majitelů 
pozemků o provedení pozemkových 
úprav není možné tyto práce zahájit. 
Přitom je důležité, aby o pozemkové 
úpravy požádalo alespoň 50% všech 
vlastníků pozemků. Jinak do toho stát 
peníze nedá a přitom chce zaplatit 
100% všech nákladů s tím spojených. 
Počet žádostí se začíná sice zvyšovat, 
zdaleka ale nemáme nashromážděno 
min. 50 % požadované plochy 
vlastníků zemědělských pozemků. 
Proto žádáme i ostatní majitele 
pozemků, aby se do této akce 
podáním své žádosti zapojili!
Pro zájemce o provedení 
pozemkových úprav je na obecním 
úřadě, nebo na webových stránkách 

obce, připraven k vyzvednutí 
formulář žádosti. PÚ Vsetín i vedení 
obce uvítá každou další žádost 
vlastníka zemědělských pozemků o 
pozemkové úpravy a zodpoví Vám 
každý Váš dotaz. Vy za žádost o 
pozemkovou úpravu, ani následná 
jednání, nic platit nebudete. Touto 
žádostí pouze projevujete zájem. 
Pokud pozemková úprava začne, 
bude následovat osobní jednání 
projektanta s vlastníky pozemků. 
Budou projednány Vaše požadavky a 
projektant se bude snažit splnit Vaše 
zadání. V současné době se například 
v terénu stále v mnohých případech 
jezdí po komunikacích nacházejících 
se na soukromých pozemcích a naopak 
obecní komunikace byly vráceny do 
užívání obci v nepoužitelném stavu. 
Díky tomu je dnes problematický 
přístup na pozemky, který byl po 
těchto komunikacích v minulosti 
samozřejmý. Po provedení 
pozemkových úprav by nám stát 
zaplatil např. i nové cesty do 
odlehlých lokalit v obci a nebo např. 
zlegalizoval komunikaci za kostelem 
směrem na Prlov a nebo komunikace 
v údolí Veřečné až na Parhůn! Nebojte 
se tedy o pozemkové úpravy požádat  
vyplněním požadovaného formuláře!
Proto Vám doporučuji, abychom 
využili tuto jedinečnou příležitost, 
jejímž výsledkem budou nejen 
přístupné a jasně vytyčené pozemky 
pro nás a naše potomky, ale i 
parcely připravené pro přístupové 
cesty, cyklostezky, rybníky či 
jiná vodohospodářská opatření, 
biokoridory, protierozní prvky 
chránící nejen zemědělskou půdu 
apod.      Starosta
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Tříletý cyklus přiřkl letošnímu 
roku přívlastek „dožínkový“, neboť 
v tradičním srpnovém termínu se 
v naší obci konaly tradiční polanské 
„starovalašské“ dožínky. Tak trochu 
jsme měli obavy, jestli bude co žnouti, 
protože tak suchý rok málokdo 
pamatuje. Ale oves na políčku 
urostl,  dozrál a položil hlavěnku, 
takže bylo všechno v pořádku. A 
pak už to šlo opravdu tradičně: 
poděkování v kostele, rozdováděná 
chasa na poli, eště víc rozdováděná 
chasa na tanečním kole, vystoupení 
malých dětí, vdolky, zelí, podlesníky, 
pivo, slivovica - zkrátka všechno 
co k dožínkám patří. Přijela  také 
řada hostů: zástupci okolních obcí, 
mikroregionu  Vsetínsko , stavebního 
dozoru ČŘB II a pak zejména přátelé  
z Telnice u Brna, ti mnozí v krojích.  
Přátelskou atmosféru mezi všemi 

návštěvníky této akce podpořilo i 
nádherné počasí, nakonec se nejeden 
z nich s těžkým srdcem loučil. 
Sluší se poděkovat. Dožínkové 
chase (starým harcovníků i mladým 
nováčkům), která se od května 
pravidelně scházela a nacvičovala 
program, hospodářům – zejména 
gazděně a jejímu příbuzenstvu, 
kteří se postarali o pole i oběd pro 
žence a žničky, sportovcům, kteří 
letos poprvé obsadili „alkoposty“ a 
vypomohli tak obětavým pořadatelům 
z kulturní komise, Marušce Sádlíkové 
za uspořádání soutěže O najlepší 
valašský vdolek (podrobnosti najdete 
v dalším článku),  atd., atd. neurazte 
se, prosím, koho jsme nevzpomněli. 
Věřme, že za tři roky se opět všichni 
sejdeme a na poli za „Bařiňáky“ si 
zazpíváme: „ Už ten oves dozrává 
...“                           KuK a Polančan

Už ten oves dozrává....

Na pozvání telnického starosty 
Františka Kroutila se v sobotu 18. 
července letošního roku vydala 
polanská dožínková chasa ( s lepákem, 
dožínkovým věncem, vdolkama aj 
podlesníkama) do Telnice u Brna, 
aby se zde zúčastnila folklorního 
odpoledne.  Součástí programu byla 
slavnostní bohoslužba, průvod obcí 
a vystoupení jednotlivých účastníků 
-  Polančanů, souboru ze slovenského 
Cíferu a hodové chasy z Telnice a 
Sokolnic. Vše svými písničkami 
k tanci a zpěvu  doplnila Polančanka. 
Naše zkrácené dožínkové pásmo 

se všem líbilo. Hosté ze Slovenska 
v něm našli mnoho textů a melodií, 
které si možná kdysi dávno přivezli 
Valaši domů ze „žitného ostrova“, 
kam chodívali za prací. Také se 
navázala nová přátelství, která by 
mohla pokračovat i v další spolupráci 
mezi jednotlivými obcemi.  Na úplný 
závěr už pak kolem májky spontánně 
zpívali a tancovali účinkující i diváci 
a jenom přicházející soumrak a 
dlouhá cesta domů tento folklórní 
propletenec roztrhly. Domů se 
odjíždělo se spoustou krásných dojmů 
a vzpomínek.         KuK a Polančan

Polanská chasa v Telnici u Brna

Fotosoutěž 2015
Několik  místních amatérských 
fotografů už předalo své soutěžní 
fotografie na radnici a tak 
vyzýváme i vás ostatní, kdo ještě 
váháte, abyste se i vy  zúčastnili 
soutěže vyhlášené kulturní 
komisí. Chceme jen připomenout, 
že se určitě nejedná o žádnou 
prestižní záležitost. Spíše bychom 
byli rádi, kdybyste spoluobčanům 
nabídli ke zhlédnutí své pohledy 
a postřehy zachycené objektivem 
fotoaparátu. Ještě jednou proto 
uvádíme podmínky soutěže. 
Témata: 
1. Stavby a příroda Valašské 
Polanky  
2. Jak se žije ve Valašské 
Polance.
Soutěžit se bude ve dvou věkových  
kategoriích:
1.  0 až 15 let a 
2. 16. až .... let ( abychom nikoho 
neomezovali).
Každý účastník může dodat 
dva autorské  snímky  v každé 
kategorii (lze použít i fotografie 
staršího data)  a to v rozměrech 
min. A5 ( lépe A4), nebo raději 
v el. podobě – o jednotný tisk 
se pak postará obecní  KuK. 
Snímky můžete dodat do 31. 10. 
2015 na polanskou radnici. Ve 
druhé polovině listopadu 2015 
bude uspořádána veřejná  výstava 
soutěžních děl a proběhne také 
odborné i laické hodnocení.
(Protože není známo kolik se sejde 
soutěžních snímků, vyhrazují 
si pořadatelé změnu soutěžních 
podmínek).           Místostarosta

Poděkování
Rodina Zelíková děkuje všem 
občanům Valašské Polanky, 
přátelům, myslivcům, bývalým 
spolupracovníkům, že se dne         
12. 8. zúčastnili rozloučení s panem 
Ludvíkem Zelíkem. Současně 
vyslovuje poděkování za květinové 
dary, projevy účasti a  sdílení 
bolesti. Prosímpřejme mu, nechť 
tiše odpočívá na zdejším hřbitově.  
                          Rodina Zelíková
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Hodový jarmark
Letos v duchu minulých roků 
Zvem vás udělať pár kroků. 

Na obecní návsi v sobotu 
je předhodové hodování

Všecky dobroty budů k mání. 
Kyselica, guláš aj to uzené

Od našich ogarů v Polance dělané.
Při uzeném žebírku

Zplknůť si možete nachvilku. 
Olizovať sa budů ne enom kosti

Jídla bude zkrátka dosytosti.
Na přání místních pohodářů 

Je vypsaná soutěž polanských uzenářů.

Také letošní rok si připomeneme 
polanské hody trochou lidové zábavy. 
V sobotu dopoledne nás čeká tradiční 
jarmark. Na něm  obec nabízí prodejní 
místo pro naše i přespolní prodejce  

- letos opět  vyhlašujeme bazárek 
čehokoliv. V prostoru terasy KD 
bude probíhat prodej guláše, uzeného  
a kyselice, dřívější „otvíračku“ 
přislíbila také hospoda U Fusků.
Do hasičáku vás srdečně zvou místní 
hasiči s nabídkou  zabíjačkových 
specialit, smažených bramboráků  
a také přátelského posezení 
s harmonikou. 
O večerní zábavu se postarají Sokoli 
- hrát bude kapela HEADMASTER.
Neděle pak bude hlavní připomínkou 
hodů – děkovnými bohoslužbami 
vzpomeneme 237. výročí posvěcení 
kostela sv. Jana Křtitele v naší obci.
Poznámka : zájemci o prodejní stánek 
(místo) ať se přihlásí do 12.10. na OÚ 
nebo na tel. 724812839.

Na hody na Vás čeká zajímavý program O nejlepší vdolek
Valašské dožínky a jejich skvělá 
atmosféra se stala jedinečnou 
příležitostí pro soutěž o nejlepší 
valašský vdolek. A že byla účast 
hojná, za to patří poděkování všem 
zúčastněným pekařům. Sešlo se 
celkem 27 vdolků od 11 soutěžících. 
Mezi nejpočetněji zaplněné kategorie 
patřila kategorie tvarohových 
vdolků. Ovšem největší zájem 
vzbudily vdolkové speciály typu 
čokoládový vdolek, rebarborový 
nebo ořechový s karamelem.
Soutěžní vdolky hodnotila pětičlenná 
komise, která se skládala z 3 
odborných členů a 2 dobrovolníků. 
V porotě byla výherkyně soutěže 
o nejlepší vdolek ve Velkých 
Karlovicích a zároveň vedoucí 
jídelny ve Skláři paní Alenka 
Krmenčíková, druhý člen odborné 
poroty byla Jarmila Nováková, 
majitelka cukrárny a Ludmila 
Juřicová - cukrářka z Valašské 
Polanky. Mezi dobrovolnou 
porotu zasedla Ing. Jana Šťastná 
z Leskovce a druhým členem 
laické poroty byl Petr Gajdošík 
z Topolné. Porotě patří velké díky 
za objektivnost hodnocení a za 
ochotu chopit se nelehkého úkolu. 
Všechny vdolky byly skvělé 
a vybrat ty nejlepší nebylo 
jednoduché. Bodové hodnocení 
vizuálních i chuťových vlastností 
nakonec přineslo konečné vítěze 
jednotlivých kategorií. Pro 
upřesnění – od každého porotce 
bylo možno získat maximálně 
100 kladných bodů, takže při pěti 
porotcích je maximální možný počet 
bodů 500 na jeden soutěžní vdolek.
Nyní již celkové výsledky – první 
místa v jednotlivých kategoriích:
Tvarohový vdolek - Jiřina 
Martincová 426 bodů 
Ovocný vdolek - Dagmar 
Molková  408 bodů 
Speciální vdolek - Ludmila 
Šeligová 399 bodů
Brýtkový zavíjaný - Jiřina 
Martincová 385 bodů
Brýtkový - Jana Žáková 377 bodů. 
(Výherkyně jsou na fotu vlevo).

Jak to vlastně vzniklo? Našim ogarom 
bylo lúto, že soutěž o nejlepší valašský 
vdolek nebyl až tak pro ně. Prej oni 
v tomto směru možů tak enem tu degustaci 
a tu by zvládli s přehledem. Tak vznikl 
návrh, aby sa mohli vytáhnůt a ukázať co 
zaséj jim jde od ruky. Uzený bůček je ta 
správná pochutina, v které sa určitě najdů. 
Žádné lepkavé těsto a glajda navrchu….
Takže konkrétněji pro ty, co nesedíja enem 
za peců, ale dokážů aj neco dobrého udělať.
Kdy sa soutěž koná: na hodovů sobotu 
Kde to bude: tady u našeho kulturáku 
ve Valašské Polance. Kdy možete ty 
bůčky přinésť: tož mezi 7-8 hodinů, dřív 
určitě né, asi by sa zedly dřív, než by jich 
někdo ohodnotíl….(velikosť vzorku – tož 

jak děláte přibližně cca 14x6x5- mosíja 
jíť z teho nakrájať degustační vzorky)
Balíčky mosíja byť řádně označené 
– jméno, příjmení a adresa
Na vyhlášení si počkajte, lebo výhra 
se bude předávat pouze osobně. 
Vyhlášení výsledků bude cca 
v 10:30 hodin v hodovů sobotu.
Hodnocení budou provádět samotní 
návštěvníci v době od 8:30 - 10:00 
hod. Každý kdo bude chtěť zkusiť co 
ogaři uudili, dostane jeden hlasovací 
lístek. Ten přiřadí k tomu bůčku, 
který mu bude nejvíc šmakovať.
Jednotlivé soutěžní kusy budou 
samozřejmě označeny anonymně, aby vás 
nemátly sympatie k danému uzenáři J.

Vyhlášena soutěž o nejlepší uzený bůček



Nový školní rok je zahájen
V úterý 1. září 2015 jsme tradičně ve 
vestibulu školy po prázdninách uvítali 
naše žáky. Do prvního ročníku jich 
letos nastoupilo 24. Celkem se na naší 
škole vzdělává 240 žáků, což je o 8 více 
než loni. Konečně se i u nás projevila 
narůstající demografická křivka.
Žáci si vybírají z pestré nabídky 
nepovinných předmětů a zájmových 
kroužků. Největší zájem je o 
sportovní výuku, keramiku a „dílny a 
pěstitelky“.
I v tomto školním roce realizujeme 
projekty z oblasti „Investice do rozvoje 
vzdělávání“.
První projekt se týká rozvoje čtenářské 
gramotnosti žáků, kterou podpoříme 
nákupem a čtením různých titulů 
dětských knih. Vybraní žáci se zúčastní 
zahraničního jazykově vzdělávacího 
pobytu v Anglii.
V rámci dalšího projektu „Školní 
dílna“ vybavíme pracovnu dalšími 
pomůckami, které poslouží k rozvoji 
technických dovedností žáků. K malé 
změně došlo v pedagogickém 
kolektivu. Mgr. Petra Janotová 
nastoupila na mateřskou dovolenou 
a Mgr. Lenka Dujková přešla na ZŠ 
do Nového Hrozenkova. Zastupují je 
Mgr. Kateřina Šviráková a Mgr. Marie 
Pechová. 
Přejeme dětem a rodičům, 
pedagogickým a provozním 

pracovníkům spokojený a úspěšný 
školní rok 2015/2016.  Naděžda 
Hajdová  

Zájezd do Velké Británie
Vybraní žáci se ve dnech 14. – 19. září 
zúčastnili vzdělávacího zájezdu do 
Velké Británie, který byl financován 
z fondů Evropské unie. Žáci měli 
celý pobyt zdarma a hradili si pouze 
vstupné.  Součástí pobytu bylo i 9 
hodin výuky anglického jazyka pod 

vedením zkušených lektorů angličtiny. 
Žáci tak mohli uplatnit své jazykové 
znalosti nejen při komunikaci s učiteli, 
ale také při každodenních rozhovorech 
v rodinách. První den jsme strávili 
v Londýně, kde jsme viděli 

Trafalgarské náměstí, Buckinghamský 
palác, Westminsterské opatství, Big 
Ben, Greenwich - nultý poledník, 
Tower Bridge a další zajímavosti. 
Každé odpoledne jsme navštívili 
jedno ze zajímavých míst jižní 
Anglie - kraje Sussex. Jedním z 
nich byl přístav Portsmouth, kde 
jsme viděli  nejznámější bitevní loď 
admirála Nelsona, dalším bylo město 
Hastings s proslulými pašeráckými 
jeskyněmi a také lázeňské město 

Brighton. Poznávali jsme nejen krásy 
Anglie, ale také jiný životní styl a 
zvyklosti, které jsme zažili na vlastní 
kůži při ubytování v hostitelských 
rodinách. Všichni jsme se vrátili plní 
dojmů a neobvyklých zážitků.
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Děti z polanské Základní školy vyrazily do Velké Británie

Občanské sdružení Diakonie Broumov  ve spolupráci s Obcí 
Valašská Polanka vyhlašuje tradiční podzimní 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (mi. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – nepoškozenou, Hračky – nepoškozené a kompletní

Sbírka se uskuteční :
Pátek  16.10.2015 od 15,30do 17,30 hodin 
Sobota 17.10. 2015od 9,00 do 11,00 hodin

Zdravotní středisko Val. Polanka
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic.

Děkujeme za Vaši pomoc

Podzimní sbírka použitého ošacení Svoz odpadu
Tradiční podzimní 

svoz nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu 
proběhne v sobotu 3. října 

2015 od 7,30 do 10,00 hodin 
na parkovišti u Základní školy

Sběr šrotu
Sokol Valašská Polanka 

pořádá v sobotu 10. 10. 2015 
od 7:00 ve spolupráci s firmou 

KOVEKO sběr železného 
šrotu. Případně dotazy, či 

připomínky zodpoví Marek 
Juhaňák - 603 374 949



Strana 10

Obecní jarmark ve zbrojnici
SDH Valašská Polanka zve 
všechny na posezení v prostorách 
hasičské zbrojnice. Připraveno 
bude pro všechny zájemce tradiční 
pohoštění jako v předešlých letech. 
K dobrému jídlu a pití Vám zahrají 
harmonikáři. Srdečně všechny 
zveme od 8:30 hodin do prostor 
zbrojnice.

Mladí hasiči na soustředění
Mladí hasiči se každoročně na 
konci prázdnin připravují na 
další účinkování v Okresní lize 
mladých hasičů. V letošním roce 
na tři dny zavítali do Velkých 
Karlovic, kde pod vedením Radima 

Psoty, Vlastimila Dančáka a také 
Stanislava Daňka, nacvičovali 
disciplíny pro podzimní závod 
hasičské všestrannosti. Celkově 
se toto družstvo umístilo na třetím 
místě v Okresní lize MH. I díky 
tomuto výsledku se družstvo 
mladších žáků probojovalo na 
prestižní soutěž „O pohár ředitele 
HZS ZLK“. Tato soutěž se pořádá 
pro nejlepší družstva ze všech 
okresů Zlínského kraje. Mladší žáci 
SDH Val.Polanka v ní skončili na 
krásném pátém  místě z celkového 
počtu 14ti zúčastněných družstev. 
Členka družstva Magdalena 
Psotová  obdržela ocenění jako 
nejmladší účastnice závodu.  SDH

Hasičí zvou na posezení ve zbrojnici Polančánek
Po právě v letošním roce proběhlých 
dožínkách se dohodly členky našeho 
folklorního kroužku POLANČAN 
paní Marečková, paní Zrníková, slečna 
Válková a paní učitelka MŠ Šťastná, 
že se pokusí obnovit činnost dětského 
folklorního kroužku POLANČÁNEK. 
Ten již byl před několika lety v obci 
činný, postupně však zanikl. Od 
24. 9. 2015 se v místním kulturáku 
vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hodin 
budou scházet rodiče s dětmi, kteří 
o působení v tomto kroužku projeví 
zájem. Kdo máte rádi lidové tradice, 
písničky a tance, přijďte se svými 
dětmi v tento čas do KD a přihlašte 
své děti ve věku od 5-ti let do tohoto 
kroužku!

To, že v Polance máme spoustu 
nadaných muzikantů a zpěváků, 
víme. Prezentují své umění na 
spoustě vystoupení  v obci i mimo 
ni. Máme zde však i lidi s výtvarným 
nadáním, jejich díla však už tolik 
spoluobčanů nezná.
 Obrazy malíře pana Václava 
Popelky, viděli  vsetíňáci  už dvakrát 
– v galerii „ V Poschodí “ pana 
Dalibora Maliny a také v prostorách 

vsetínského zámku. S jeho nejnovější  
tvorbou se zájemci mohli seznámit na 
1. ročníku výstavy „Barevný dvůr“. 
Pochvalu a také ocenění zasluhuje 
nápad uskutečnit prezentaci svých 
obrazů na vlastním dvoře a  také  
myšlenka  pokračovat ve výstavách  
i v dalších letech. Jejích  úspěšnost a 
návštěvnost ovlivní zcela jistě i větší 
propagace. Každý, kdo Barevný dvůr 
v neděli 20. září odpoledne navštívil, 

byl potěšen pohledem na práce pana 
Popelky a zcela jistě si mezi nimi 
našel to, co ho oslovilo a přineslo mu 
pěkný zážitek.
V dnešní uspěchané době je důležité 
umět se zastavit a zamyslet se nad 
lidskými, přírodními či duchovními 
situacemi. To všechno totiž najdeme 
na obrazech pana Václava Popelky, a 
proto stojí za to  je vidět. 
                      Jaroslava Mikušková

Malíř Václav Popelka představil výstavu "Barevný dvůr"

Srdečně Vás zveme na tradiční Polanský duatlonek

Kde: fotbalové hřiště TJ Sokol Valašská Polanka

Kdy: sobota 26. 9. 2015

Registrace: 8:30 – 10:00 pro kategorie předškoláci až starší přípravka,
                  10:00 – 12:00 pro juniory a dospělé.

Starty:       10:30 – předškoláci a postupně další kategorie po starší přípravku
                  12:15 – junioři a postupně další kategorie

Startovné: 100,- Kč pro juniory a starší kategorie (cílový guláš v ceně)
                  děti zdarma (občerstvení zajištěno)

Trasy budou v terénu vyznačeny od víkendu předcházejícím závodu, dětské 
a juniorské kategorie budou mít okruhy vyznačené přímo v areálu hříště TJ 
Valašská Polanka, dospělé kategorie pojedou na okruhu kombinujícím lesní 
technické výjezdy i sjezdy s rychlými šotolinovými úseky. 
Délka okruhu bude necelé 4 kilometry a pojedou se 4 okruhy. Podrobnější 
informace budou v prostoru startu jednotlivých kategorií. 
Přilba povinná po celou dobu cyklistické části, závodí se na vlastní nebezpečí.

Pozvánka na Polanský duatlonek
Sportovní komise ve Val. Polance 
pořádá zájezd na podzimní Malou 
Fatru.

Kdy: sobota 3. října 2015
Cíl: Malá Fatra, Štefanová 
(východisko na Ján. Diery či 
Rozsutec)
Program: 
7:00 odjezd od kulturního domu ve 
Valašské Polance
9:00 příjezd do Štefanové ve 
Vrátné dolině (Trasa společná či 
individuální podle zvážení, možné 
Jánošikove Diery, Malý či Velký 
Rozsutec)
17:00 odjezd ze Štefanové
19:00 příjezd zpět do Val. Polanky
Cena: 200,- Kč

Přihlášky: Cykloservis Machač, tel: 
773 227404

Zájezd Malá Fatra



Minipřípravka
Nejmenší děti od tří do sedmi let 
se pod vedením trenéra Jaroslava 
Gergely zatím žádné soutěže 
neúčastní, ale pilně každé pondělí 
trénují na hřišti. Dětí se schází 
skutečně hodně, takže doufáme, že 
jim elán a chuť vydrží, fotbal je bude 
bavit a budou pokračovat i ve starších 
kategoriích.

Starší přípravka
Přípravka začala svoji soutěž výborně. 
Po čtyřech odehraných kolech je 
na druhém místě a to pouze vinou 
horšího skóre. Čtyři vítězství ze čtyř 
zápasů dávají tušit, že kluci se letos 
budou prát o nejvyšší příčky. Tým se 
může opřít o výkony Jonáše Šafaříka, 
Jirky Daňka a Tomáše Včelici, kteří 
patří k nejlepším. 

Žáci
Žáky před letošní sezónou posílili 
bratři Ibříškové a Štěpán Žák z 
Lužné. Další výraznou posilou je také  

Šimon Kovalčík, kterého však nyní 
trápí zranění. Z pěti zápasů žáci dva 
vyhráli a tři prohráli. Celkově jim tak 
ve dvanáctičlenné tabulce patří zatím 
osmé místo.

Dorost
Mužstvo dorostu se po odchodu loň-
ských tahouhů Davida Mačka a Lu-
káše Daňka trápí. Kluci se snaží, ale 
zatím všechny svá dosavadní utkání 
prohráli. Snad se karta obrátí a bodů 
na jejich konto začne přibývat.

Muži
Muži rozjeli i tuto sezónu velmi 
dobře. Po vítězství nad Kateřinicemi 
a Ratibořem v úvodu soutěže sice 
prohráli na Hovězí, poté ale vyhráli 
nad Hutiskem, Lhotou u Vsetína, 
Prlovem a také Zašovou a v tabulce 
jim tak patří průběžné druhé místo. 
Trenér Hajda spoléhá na mix dravého 
mládí v podání bratrů Mačkových a 
Adámkových a zkušenost zastoupená 
Jardou Gergelou a Jakubem Kolínkem. 
Snad forma našim hráčům vydrží.
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Muži začali fotbalovou sezónu výborně, dorost se trápí

KOVAR CUP 2015
Tenisový turnaj KOVAR CUP 2015 ve čtyřhře proběhl v červnu za účasti 
10 dvojic. Turnaj byl podle aktérů nejlepší za celých 9 let, co se turnaj hraje. 
Pořadí: Zvítězila dvojice Zgarba Radek starší a Zgarba mladší, ve finále 
porazili dvojici Petr Cedidla a Josef Laža. Třetí místo obsadila dvojice 
Jindra Šafařík a Jan Filgas, čtvrtí skončili loňští vítězové Zdeněk Juhaňák a 
Aleš Černotík. V červenci se konal KOVAR CUP 2015 ve dvouhře. Ve dvou 
skupinách po 6 hráčích se hrálo systémem každý s každým. Postupovali čtyři 
hráči z každé skupiny. Loňské vítězství obhájil Jan Nahodil po vyrovnaném 
zápase s Jindrou Šafaříkem. V zápase o třetí místo zvítězil Radek Zgarba 
starší. Na příští ročník, jubilejní desátý, si jako pořadatelé přejeme krásné 
počasí, plno fanoušků a větší účast mladších hráčů.               Staňa Machač



Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé do-
mácnosti. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či materiály, 
které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v prosinci 2015
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                 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín 
 

POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY 
 

Nová kanalizační přípojka v rámci akce Čistá řeka Bečva II 
 
 

1. Žádost  - Vyplnit žádost o zřízení kanalizační přípojky. Žádost je  k dispozici na kanalizačním 
oddělení  a webových stránkách  společnosti.  Je nezbytné dodržení postupu uvedeného v žádosti. 

 
2. Smlouva -  Uzavřít  smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody - bezprostředně před napojením 

kanalizační přípojky. Smlouva se uzavírá s vlastníkem připojené stavby nebo pozemku na 
kanalizace v zákaznickém centru Vsetín – kontakty níže. 
 

3. Kontrola - Dohodnout s technikem kanalizačního oddělení VaK kontrolu napojení kanalizační 
přípojky před záhozem. Zákazník technikovi  VaK předloží sepsanou smlouvu o odvádění  a čištění 
odpadní vody, technik provede kontrolu a poté vydá   písemné stanovisko k  záhozu kanalizační 
přípojky. Telef. kontakty pro kontrolu provedeného napojení :Vsetín 605265569, Valašské Meziříčí 
605265581, Rožnov p. R 739341819 

 
DOMÁCNOSTI    OSTATNÍ ODBĚRATELÉ 
 
Zákazník předloží 

 žádost o zřízení kanalizační přípojky  
potvrzenou kanalizačním oddělením 

 výpis z katastru nemovitostí, informace o stavbě 
 doklad totožnosti 
 pro platbu měsíčních záloh  a vracení přeplatků 

číslo bankovního účtu , SIPO – spojovací číslo 
soustředěného inkasa plateb obyvatel  

Odběratel již napojený na vodovod:  
 platnou smlouvu o dodávce pitné vody 
 stav vodoměru před napojením na kanalizaci 

 
 
Smlouvu podepisuje vlastník připojené stavby nebo 
pozemku. 
 
Způsob placení měsíčních záloh  

 inkasním způsobem SIPO (soustředěné inkaso 
plateb obyvatelstva) – výhodné pro zákazníka, 
všechny změny ve výši platby zařizuje dodavatel 

 převodem z bankovního účtu 
 

 
Zákazník předloží 

 žádost o zřízení kanalizační přípojky  
potvrzenou kanalizačním oddělením 

 výpis z katastru nemovitostí 
 podrobný podklad o plochách s výměrami v m2 

– pro výpočet platby za odvádění srážkových 
vod 

 živnostenský list nebo výpis z obchodního 
rejstříku 

 doklad o přidělení DIČ 
 doklad totožnosti 
 číslo bankovního účtu 

Odběratel již napojený na vodovod:  
 platnou smlouvu o dodávce pitné vody 
 stav vodoměru před napojením na 

kanalizaci 
 

 
Smlouvu podepisuje statutární zástupce odběratele - 
vlastníka připojené stavby nebo pozemku (popřípadě 
zmocněnec po předložení písemné plné moci či 
pověření k předmětným úkonům). 
 
Způsob placení měsíčních záloh  

 převodem z bankovního účtu 
 

Zákaznické centrum obchodního oddělení – 755 01 
Vsetín, Jasenická 1106 : 

 

 

Provozní doba:  
 
Pondělí 

 
 
od 8.00 do 16.30 hod 

Úterý Dle objednávek 
Středa od 8.00 do 16.30 hod 
Čtvrtek od 7.00 do 14.30 hod 
 Polední přestávka denně od 11.00 do 11.30 hod 

Telefon- uzavírání smluv:  571 484 072, 571 484 030 

E-mail adresa:  obchodni@vakvs.cz 

Webové stránky společnosti: www.vakvs.cz 
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Jak pokračuje příprava cyklostezky Bečva - Vlára - Váh
V současnosti organizuje Sdružení 
obcí Hornolidečska  výběrové řízení 
na projektanta, který zpracuje PD 
pro stavební povolení, realizační 
a tendrovou dokumentaci na 

zhotovitele I. etapy cyklostezky 
Bečva – Vlára – Váh na území obcí 
Hornolidečska. Jedná se o PD pro 
obce Ústí, Leskovec, Val.Polanka, 
Prlov, Pozděchov a Lužná, na kterou 
je již vydáno územní rozhodnutí.
Otevírání obálek s cenovými 
nabídkami proběhlo 20. 8. 2015, 
když se do tendru nepřihlásila ani 
jedna projekční firma. Bylo proto 
přistoupeno k tomu, že tato soutěž 

musela být zrušena a následně 
ihned vypsána podruhé, s upravenou 
zadávací dokumentací, ve které 
byly prodlouženy lhůty na dodání 
požadované PD, protože asi bylo 

důvodem pro nepodání cenové 
nabídky velmi krátké období, 
ve kterém jsme požadovali PD 
zpracovat. Druhým důvodem, že 
se nikdo nepřihlásil (i přes to, že 
zadávací dokumentaci si vyzvedlo 8 
velkých projekčních firem) je to, že 
v současné době je až fatální převis 
poptávky projekčních prací tohoto 
druhu, což je vidět, když projíždíte 
republikou, ve které se téměř všechny 

cesty opravují. A k tomu samozřejmě 
je součinnost s projektanty dopravních 
staveb nezbytně nutná. Výsledkem 
toho všeho je také skutečnost, že 
se projekční práce projektantů 
dopravních staveb a mostů zdražuje, 
s čímž je nutné počítat. Druhé kolo 
tohoto výběrového řízení bude 
ukončeno 21. 10. 2015, kdy mají 
uchazeči o tuto zakázku podat své 
cenové nabídky. Doufáme, že se 
nyní do tohoto tendru projektanti 
přihlásí a že budeme mít dodavatele 
projektu, který nám zajistí nejen 
potřebné projektové dokumentace, 
ale i stavební povolení na tuto část 
stavby a to nejpozději do listopadu 
příštího roku. Již nyní sledujeme 
nově se rodící dotační programy 
pro plánovací období 2014-2020, 
od kterých očekáváme zajištění 
finančních prostředků na výstavbu 
tohoto projektu v co nejbližší době.
Druhá etapa realizace tohoto 
projektu, zahrnující obce: Lidečko, 
Horní Lideč, Lačnov, Val.Příkazy, 
Študlov, Střelnou, Francovu Lhotu a 
Val.Senici – zde starostové obcí nyní 
zpracovávají podklady a zajišťují 
vstupy na pozemky s vlastníky 
pozemků tak, aby mohlo být cca 
v polovině příštího roku vydáno 
územní rozhodnutí.               
         Starosta

V parných dnech letošního srpnového 
léta došlo po několika letech od 
případu loupežného přepadení naší 
pošty opět k obdobné politováníhodné 
události. Tentokráte došlo 
k loupežnému přepadení Hospody 
pod nádražím, kdy v podvečer 
vpadl do hospody neurvalec, který 
s pistolí v ruce po servírce paní Marii 
Liškové, vymáhal denní tržbu. Jen 
velká duchapřítomnost a vysoká 
osobní statečnost paní Liškové, 
pana Aloise Novosada se synem 
Aloisem a pana Michala Srby ze 
Vsetína zabránila naplnění skutkové 
podstaty tohoto trestného činu tím, 
že útočníka zpacifikovali a následně 
předali Policii ČR a orgánům činným 

v trestním řízení. Za prokázání vysoké 
osobní statečnosti při této události jim 
přišli osobně do Valašské Polanky 
poděkovat a předat jim věcné dary 
zástupce krajského velitelství  Policie 
ČR pan JUDr. plukovník Tkadleček, 
za územní odbor PČR pan plukovník 
Pajdla  a pan plukovník Nádvorník. 
Tento krátký, ale slavnostní akt 
proběhl v obřadní místnosti OÚ 
Val.Polanka dne 23.9.2015. Chtěl bych 
této příležitosti využít k tomu, abych i 
já poděkoval panu Aloisi Novosadovi, 
jeho synu Aloisi, Michalu Srbovi a 
paní Liškové, za jejich hrdinský čin, 
který se stal příkladem pro všechny, 
kteří by mohli být v budoucnu 
takovéto události přítomni. Starosta

Nové úřední hodiny 
Okresní správa soc. zabezpečení   
Pondělí a středa           8:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek           8:00 – 14:00
Pátek                ZAVŘENO

Podatelna 
Pondělí a středa           8:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek           8:00 – 16:00
Pátek            8:00 – 12:00

Pokladna pro výběr pojistného na 
sociální zabezpečení
Pondělí 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Středa   8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Klientské centrum 
Pondělí a středa           8:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek           8:00 – 14:00
Pátek            8:00 – 13:00

Poděkování statečným občanům


