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Přejeme všem občanům krásné a pokojné Vánoce

Milí spoluobčané, opět se přiblížil
konec roku a pro mnohé z nás je
to čas bilancování nad dosaženými
výsledky, revize našich přání a
naplněných představ. Konec roku je
ale i obdobím svátků vánočních, které
mají přívlastek nejkrásnější. Vánoční
svátky velkou měrou ovlivňují naše
chování a snažíme se přinést i do
svých domovů onu slavnostní a
tajemnou atmosféru Vánoc.
Bohužel, ne všem lidem je dopřáno
prožít hezké Vánoce se svými
nejbližšími. Važme si proto našeho
domova a našeho místa k životu.
Upřímně bychom chtěli poděkovat
všem občanům a členům místních
organizací či spolků, kteří se svojí
dobrovolnou prací podíleli na chodu
naší obce a i v letošním roce věnovali

Ať světlo vašich lamp nikdy
nepohltí tma........
Radostné Vánoce a šťastný Nový rok
Vám přejeme z radnice ve Valašské Polance

svůj volný čas ve prospěch nás
všech. Vážení spoluobčané, dovolte
nám, abychom vám všem popřáli
krásné prožití svátků vánočních a

Poděkování za program pro důchodce

Děkujeme převelice
hlavám naší obce,
že sa tak pečlivě stará
o svoje důchodce.
V listopadu každým rokem
program pro ně chystá,
že sa všeci budů baviť,
to je pravda jistá.
Chlebíčky, frgály, víno, kafé,
všecko ta jak na recepci.
A aj sem tam slivovička,
pochvalujů si to všeci.
Na dochtory zapomenů,
smějů sa jak za mlada,
žlučník a tlak ich netrápí,
je to prostě paráda.
A když potom na pódiu
malí a velcí muziganti hrajů,

že ich hluchota netrápí,
moc si pochvalujů.
A co potom tanečnice,
když vrtíja bokama,
dědečkové aj staříčci,
enom krůťá očama.
Babičky si přišly na své,
když sa dralo péří.
Také noviny zvěděly,
že sa nechce věřiť.
A kdo nohy dobré měl,
s cigánkama tančiť šél.
Proto znova děkujeme všeckým,
co s tým měli starosť,
aby nám, co máme roky,
udělali velků radosť.

Za účastníky akce: Anna Vrchovská

hodně štěstí, zdraví a pracovních i
životních úspěchů v roce 2014. Josef
Daněk, starosta obce a členové
zastupitelstva obce

Tříkrálová sbírka 2014
Tradičně hned po Vánocích se
v sobotu 4. ledna 2014 uskuteční
tříkrálová sbírka. Už počtrnácté
navštíví naše domácnosti tři králové
s přáním štěstí, zdraví a pokoje.
Všem občanům dají také možnost
prostřednictvím organizací Charit
přispět potřebným.
Opět budeme mít možnost projevit
svou dobročinnost a solidaritu
s lidmi, kteří zpravidla ne vlastní
vinou prožívají složitou životní
situaci. Mottem letošní tříkrálové
sbírky 2014 je Pomoc rodinám
v nouzi u nás i v zahraničí.
Vám všem, kteří potřebným otevřete
svoje srdce i dlaně patří už nyní
velký dík.
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Zateplení naší základní školy bylo úspěšně dokončeno

Dne 29.10. 2013 proběhla úspěšně
kolaudace stavebních úprav ZŠ

zasklením.
Bylo
provedeno
rovněž zateplení střešního pláště

Val.Polanka, kterými jsme zateplili
obvodový plášť všech jejích objektů,
včetně bytu školníka. Byly zde
vyměněny všechny výplně otvorů,
když původní dřevěná zdvojená okna
byla nahrazena okny plastovými
s dvojitým zasklením. Kovové
výkladce a veškeré luxferové
stěny byly vybourány a nahrazeny
hliníkovými rámy opět s dvojitým

nad tělocvičnou, nad pavilonem
tělovýchovy, nad spojovací halou a
nad bytem školníka. Současně s tím
jsme provedli rovněž výměnu oken
v obytném domě čp. 366, umístěném

Cena vodného a
stočného v roce 2014
Ve Zlínském kraji působí 4 velké
vodárny. Nejdražší cenu vody má
region Zlína, kde působí soukromý
prodejce vody. Proti Kroměřížskému
regionu je 1m3 vody ve Zlíně dražší
o 16 Kč a na druhý Vsetín má náskok
10 Kč/m3.
85,69 Kč/m3
Vodovody a
kanalizace
Zlín - soukromý
koncern Veolia
75,67 Kč/m3
Vodovody a
kanalizace Vsetín - společnost
vlastní města a obce
72,15 Kč/m3
Slovácké
vodárny a kanalizace - městský
prodejce vody
69,62
Kč/m3
Vodovody
a
kanalizace Kroměříž - městský
prodejce vody

v podkroví mimoškolního pavilonu
ZŠ. Realizací tohoto projektu jsme
dosáhli snížení emisí CO2 o cca 70
tun/rok a k úspoře energie cca 1010
GJ/rok.
Prakticky by mělo dojít k úspoře
spotřebovaného plynu v objemu cca
26 tis. m2, což je v přepočtu úspora
provozních nákladů ve výši cca 400
tis. Kč/rok.
Celkové náklady na ZŠ činily:
12 073.926,- Kč + 351.442,- Kč
na výměnu oken u bytů v čp.366
umístěných v mansardové střeše MŠP
ZŠ, což je celk.: 12 425.368,- Kč.
Dotace činila 8 821.171,- Kč a obec
Valašská Polanka zaplatila za realizaci
tohoto projektu vlastní podíl ve
výši3 604.197,- Kč, z čehož vyplývá,
že jsme včetně neoprávněných
nákladů obdrželi dotaci od EU a SFŽP
ČR ve výši 71%.

Jak nakládat příští rok s odpady v naší obci?

Také v zimním zpravodaji bychom
chtěli znovu připomenout informace
týkající se odpadu z domácností.
První se týká třídění nápojových
kartonů (mléko, džusy apod.) - tyto
se odevzdávají společně s plasty ve
žlutých pytlích, oranžové pytle se již
na OÚ nebudou
vydávat. Druhá
připomíná
m o ž n o s t
odevzdat i mimo
svozové
dny
odpad tříděný,
nebezpečný
a
velkoobjemový
na
překladišti
v
areálu
kovošrotu
Miroslava
Smýkala - při
odevzdání musíte mít u sebe doklad
o totožnosti. Třetí připomínka se
vztahuje k provozu komunitní
kompostárny, která funguje v naší
obci od letošního roku. Veškerý

rostlinný odpad (trávu, zeleninové
natě, seno, slámu, listí a ořezané
větve) můžete v průběhu roku
odkládat na místech k tomu ručených
- překladiště „za Foldyny“, „v Kotli“,
u lávky na „Podevsí“, nebo přímo
na skládce kompostárny na poli pod

tratí u polního hnojiště HCT Seninka
pod vesnicí směrem ke Vsetínu.
Prosíme - ořezy větví, které je nutno
před kompostováním poštěpkovat,
ukládejte odděleně.
starosta
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Realizace projektu "Čistá řeka Bečva II" byla zahájena

Projekt Čistá řeka Bečva II je tvořen
skupinou dílčích projektů v oboru
stokování a čištění odpadních vod
v 18 městech a obcích Sdružení
obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále
jen SOMV) rozdělených do tří částí
projektu:
– Část A: Vsetín, Lhota u Vsetína,
Liptál, Ústí, Leskovec, Valašská
Polanka, Lužná.
–

Část B: Francova Lhota, Střelná,
Valašská Senice, Lačnov, Hovězí,
Huslenky, Velké Karlovice.

–

Část C: Valašské Meziříčí,
Krhová, Poličná, Rožnov pod
Radhoštěm.

Projekt Čistá řeka Bečva II je
navazující etapou projektu Čistá řeka
Bečva I a komplexně řeší výstavbu
vodohospodářské
infrastruktury
pro nakládání s odpadními vodami
v povodí Vsetínské a Rožnovské
Bečvy. V rámci projektu jsou
prioritně
řešeny
aglomerace
s počtem obyvatel větším než 2000
ekvivalentních obyvatel. Technické
řešení projektu Čistá řeka Bečva II
vychází ze základního ekologického
cíle projektu, kterým je zlepšení
jakosti vody ve vodotečích, a tím
zlepšení životního prostředí v povodí
Vsetínské a Rožnovské Bečvy s
příznivým dopadem na jakost vody
ve středním a dolním toku řeky Bečvy
a Moravy. V rámci projektu Čistá
řeka Bečva II budou intenzifikovány
dvě mechanicko-biologické čistírny
odpadních vod a bude vybudováno
celkem 176,83 km nové kanalizace.
Příprava a realizace projektu Čistá
řeka Bečva II
SOMV předložilo žádost o podporu
velkého projektu Čistá řeka Bečva II
v červnu 2009. Státní fond životního
prostředí ČR (dále jen SFŽP) vydal
Rozhodnutí o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu Čistá řeka
Bečva II dne 30. 6. 2010. Evropská
komise vydala Rozhodnutí o velkém
projektu Čistá řeka Bečva II dne

15. 3. 2011. SOMV po předchozím
výběrovém řízení uzavřelo dne 20. 10.
2010 Smlouvu o dílo na projektové
práce a o výkonu autorského dozoru
na projektu Čistá řeka Bečva II
s vítězným uchazečem,Sdružením
AQP + DUIS (vedoucí účastník
sdružení: DUIS s.r.o., člen sdružení:
AQUA PROCON s.r.o.). Dne
14. 12. 2010 uzavřelo SOMVpo
předchozím
výběrovém
řízení
Mandátní smlouvu o výkonu funkce
správce stavby na projektu Čistá
řeka Bečva II s vítězným uchazečem,
Sdružením „CTP-Jančálek-Mott Mac
Donald“ (vedoucí účastník sdružení:
CENTRO-PROJEKT GROUP a.s.,
účastníci sdružení: JANČÁLEK
s.r.o., MOTT MACDONALD Praha,
spol. s r.o.).
Příprava zadávací dokumentace
na zhotovitele se prodloužila z
důvodu požadavku města Vsetín na

změnu zadávacího řízení z užšího
na otevřené. Zadávací řízení na
zhotovitele trvalo kvůli vysokému
počtu
obdržených
nabídek
a
složitému ověřování kvalifikačních
předpokladů u zahraničních uchazečů
8,5 měsíce u částí B a C – dne 13. 11.
2012 SOMV podepsalo Smlouvu o
dílo s vítězným uchazečem veřejné
zakázky na stavební práce Čistá řeka
Bečva II-B, se „Sdružením pro Čistou
řeku Bečvu II-B“ (vedoucí účastník
sdružení: Porr a.s., účastníci sdružení:
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným, PorrBauGmbH,
Berger BauGmbH), a dále byla tento
den podepsána Smlouva o dílo s
vítězným uchazečem veřejné zakázky
na stavební práce Čistá řeka Bečva
II-C, se společností STRABAG a.s.
U části Čistá řeka Bečva II-A
podal jeden z uchazečů Návrh na
přezkoumání úkonů zadavatele na
ÚOHS (později vzal tento návrh
zpět), takže zadávací řízení bylo
ukončeno až po 16 měsících – dne 25.
6. 2013 SOMV podepsalo Smlouvu o
dílo s vítězným uchazečem veřejné

zakázky na stavební práce Čistá řeka
Bečva II-A, se „Sdružením pro Čistou
Bečvu – tendr A“ (vedoucí účastník
sdružení: UNISTAV a.s., účastník
sdružení: Chemkostav, a.s.).
Dne 30. dubna 2013 SOMV podepsalo
smlouvu o poskytnutí investičního
úvěru a smlouvu o poskytnutí
přechodného úvěru pro zajištění
financování projektu Čistá řeka Bečva
II s vítězným uchazečem, Českou
spořitelnou, a.s.Investiční úvěr až
do výše 240 mil. Kč bude použit na
financování časového nesouladu mezi
proplácením části daňových dokladů
zhotovitelů financovaných z vlastních
zdrojů SOMV a poskytnutím
dobrovolných příspěvků na realizaci
projektu Čistá řeka Bečva II od 13 obcí
– Francova Lhota, Huslenky, Lačnov,
Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál,
Lužná, Rožnov pod Radhoštěm,
Střelná, Ústí, Valašská Polanka,
Valašská Senice, Velké Karlovice.
Přechodný úvěr až do výše 120
mil. Kč bude čerpán na financování
případného časového nesouladu
mezi proplácením části daňových
dokladů zhotovitelů financovaných
z Operačního programu Životní
prostředí a proplácením dotace
z tohoto programu a na financování
případných dalších nepředvídatelných
událostí. SOMV předložilo SFŽP do
30. 9. 2013 všechny podklady pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt Čistá řeka Bečva
II. Toto Rozhodnutí bylo vydáno dne
24. 10. 2013 a Smlouva o poskytnutí
podpory ze SFŽP byla podepsána
dne 30. 10. 2013. Stejného dne
byly zaslány výzvy zhotovitelům
k zahájení zhotovovacích prací.
Stavební práce na této stavbě byly
zahájeny 18.11.2013 v obci Ústí!
V zimním období se bude stavět
kanalizace mezi obcemi a také se
budou provádět protlaky pod silnicí
I/57 a řekou Senice tak, aby se mohlo
v jarních měsících pokračovat již
v místních komunikacích, zahradách
a veřejných prostranstvích.
pokračování na straně 4
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Realizace projektu "Čistá řeka Bečva II" byla zahájena

Pokračování ze strany 3
K celkovým nákladům obce Val.
Polanka, ve kterých je i 10%
rezerva z oprávněných nákladů na
nepředpokládané práce, se musí
připočítat s dalšími náklady, kterými
jsou: oprava komunikací za cca 1,5
Obec

56. - Vsetín
27.1 - Lhota u Vs. -Kanalizace I. a II. část
25.1 - Liptál - kanalizace
46.1 - Kanalizace obce Ústí
ČS 1 Ústí + výtlak na Vsetín
22.1 - Kanalizace obce Leskovec
48.1 - Kanalizace obce Valašská Polanka
28.1 - Kanalizace obce Lužná
Celkem část A

mil. Kč; výstavba dešťové kanalizace
do stavebních obvodů Suláčov a
Podevsí II za cca 3,5 mil. Kč a dále
provedení domovních kanalizačních
přípojek k 7 obecním objektům za
cca 0,2 mil. Kč. V průběhu roku
2014 a 2015 počítáme
rovněž
s úhradou nákladů spojených
s nově připravovaným stavebním
obvodem „Závodí II“, kde vznikne
6 nových stavebních pozemků. Do
tohoto nového stavebního obvodu
prodloužíme splaškovou kanalizaci
stejně tak jako pro připravovaný
projekt výstavby hájenky pro naše
myslivce a včelaře s názvem „Natura
centrum“, kde plánujeme prodloužit
také veřejný vodovod a plynovod tak,
aby se již místní komunikace následně
nemusela nikdy znovu rozkopávat.
Věříme, že se nám vše podaří zdárně
vybudovat nejen díky přijatému
úvěru, který si naše obec ve výši 15
mil. Kč vzala na realizaci i těchto
projektů, ale také díky pochopení
a trpělivosti našich občanů s touto
velkou stavbou.
Dosažení vlastnického modelu
provozování
SOMV musí spolu s přípravou a
realizací projektu Čistá řeka Bečva
II paralelně také řešit dosažení
vlastnického modelu provozování

prostřednictvím založení společnosti
Valašská vodohospodářská a.s. Díky
tomuto procesu se SOMV, města a
obce v únoru 2013 staly jedinými
vlastníky společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a. s, a mohou
aplikovat výjimku dle ust. § 18,
Stav. práce v Kč
bez DPH
82 852 346
59 305 770
98 093 948
45 186 338
9 773 638
44 966 893
86 421 954
54 615 734
481 216 621

Délka kanalizace
v metrech
7 583,47
9 575,00
14 508,10
7 982,40
8 702,80
14 527,60
9 145,40
72 024,77

odst. 1, písm. e) Zákona o veřejných
zakázkách (tzv. in-house zadávání).
Veřejní
vlastníci
společnosti
Vodovody a kanalizace tak provedli
ojedinělý a opačný proces než některá
města a obce v České republice, která
se zbavila vlivu na své provozní
společnosti buď prodejem akcií,
nebo
dlouhodobým
pronájmem
vodohospodářského
majetku
s
následnými důsledky.
Fin. projektu Čistá řeka Bečva II
Celkové
náklady
přípravy
a
provedení projektu Čistá řeka Bečva
II činí 1 221,76 mil. Kč bez DPH a
zahrnují náklady na stavební práce,
přípravu projektu, správce stavby,
projektanta, právní služby, vozidla
pro svoz odpadních vod, platby
dotčeným orgánům (majetkovým
správcům), vícepráce na projektové
dokumentaci a náklady na investiční
a přechodný úvěr. Celková částka
bude financována: z dotace z Fondu
soudržnosti ve výši 68,79 % ze
způsobilých nákladů projektu (max.
785,00 mil. Kč), z dotace SFŽP ve
výši 4,05 % ze způsobilých nákladů
projektu (max. 46,18 mil. Kč),
z investičního úvěru a z dobrovolných
příspěvků účastníků projektu do
konce výstavby.
Společnost Vodovody a kanalizace

Vsetín, a. s., se prostřednictvím svých
odborných pracovníků významně
podílela na přípravě a realizaci
všech vodohospodářských projektů
v regionu, tedy i projektu Čistá řeka
Bečva.
Část A projektu
Čistá řeka Bečva II
Část A projektu Čistá řeka Bečva II
zahrnuje oblast Vsetín, v rámci které
je napojeno na stokovou síť a ČOV
Vsetín 6 nových lokalit – Lhota u
Vsetína, Liptál, Ústí, Val. Polanka,
Leskovec a Lužná. Přímo ve městě
Vsetín bude rozšířena stoková síť
v částech Hrbová, Jasenka, Vesník,
Dlúhé, Za Díly, Malý Skalník,
Semetín a Rokytnice a dále budou
realizována opatření k omezení
odvádění srážkových vod.
Součástí staveb náležících do části
A je výstavba stokových sítí pro
splaškovou kanalizaci v celkové
délce cca 72 kmvčetně objektů (např.
čerpací stanice, křížení s vodními toky,
komunikacemi, železnicemi, apod.),
dále pak nutných přeložek ostatních
inženýrských sítí (např. stávající
kanalizace, vodovody, plynovody,
kabely, atd.) a posléze veškerých
ostatních souvisejících objektů (např.
úpravy povrchů komunikací, úpravy
koryt a břehů vodních toků, úpravy
místních komunikací, chodníků, plotů,
atd.). Celkové náklady na stavební
práce včetně rezervybez DPH a délku
nově vybudované kanalizace za část A
přináší uvedené tabulka.
starosta

SETKÁNÍ U ROZHLEDNY
NA VARTOVNI
Zveme Vás na tradiční setkání

u rozhledny Vartovna. Výstup po
všech dostupných turistických
trasách v sobotu 28. prosince 2013
kolem 10:00 hodiny. Občerstvení
z vlastních zásob. Obec Ústí
zajišťuje autobus: Janová - Ústí
– Seninka (točna): odjezd z Janové
v 8:30, Ústí 8:35, Leskovec 8:40.
Žádáme řidiče, kteří plánují výstup
ze Seninky, aby parkovali u OÚ
v Senince. Točna v Hořansku musí
být volná pro BUS

Strana 5

Převod nemovitostí bude od ledna bez posudků, lidé ušetří

Lidé, kteří budou po 1. lednu 2014
prodávat běžnou nemovitost, získají
proti dnešku jednu velkou výhodu:
nebudou muset při podání přiznání k
dani z převodu předkládat finančnímu
úřadu znalecký posudek. Tím ušetří
tisíce korun. Plyne to ze zákonného
opatření o dani z nabytí nemovitých
věcí, které Senát schválil 13.11.2013.
Novou úpravu musí již potvrdila
Sněmovna, která vzešla z říjnových
voleb. Úleva se má týkat 70 až 80
procent převodů.
Nutnost posudku odpadá proto, že
zákonné opatření zcela jinak upravuje
základ pro převodní daň. Dnes je
základem daně cena sjednaná (kupní),
je-li vyšší než cena zjištěná (odhadní).
Je-li cena zjištěná znalcem vyšší než
cena kupní, je základem daně cena
odhadní.
Proto je dnes vždy nutné předložit
znalecký posudek. To má mimo jiné
zabránit, aby prodávající a kupující ve
smlouvě nešvindlovali a nestanovili v
ní nižší cenu, než která byla skutečně
zaplacena.
Nové určení základu daně
Od ledna finanční úřady nebudou
srovnávat kupní cenu s cenou znalce,
ale primárně s místně obvyklou cenou
převáděných nemovitostí na trhu.
Budou přitom i dost benevolentní,
protože nebudou při srovnávání brát
v potaz celou místně obvyklou cenu,
ale jen 75 % její hodnoty. „Přimhouří“
tedy oči, bude-li rozdíl cen v dané
toleranci. V některých případech
tudíž poplatníci i proti dnešku ušetří
i na dani.
Ukažme to na příkladu, kdy kupní
cena bytu bude dva milióny korun.
Finanční úřad například vyhodnotí,
že místně obvyklá cena je sice 2,3
miliónu korun, ale z ní 75 % činí 1,725
miliónu. Kupní cena (dva milióny) je

vyšší než srovnávací (1,725 miliónu),
takže vše je v pořádku a daň (čtyři
procenta) bude proto zaplacena z
kupní ceny, tedy dvou miliónů korun.
V některých případech poplatníci
ušetří i na dani.
Pokud ale finanční úřad vyhodnotí,
že místně obvyklá cena daného bytu
je tři milióny korun, situace bude už
zcela jiná. Srovnávací cena – 75 % ze
tří miliónů – je 2,25 miliónu korun,
tudíž finanční úřad bude požadovat,
aby prodávající zaplatil daň z částky
2,25 miliónu korun, nikoli z nižší
kupní ceny (dva milióny Kč).
Prodávající bude moci uplatnit ještě
jednu možnost. Když usoudí, že
místně obvyklá cena bude tři milióny,
bude moci požádat finanční úřad, aby
porovnal kupní cenu s posudkem
znalce.
V tomto případě ovšem musí
předložit příslušný znalecký posudek.
Když znalecký posudek určí cenu této
nemovitosti například ve výši 2,5
miliónu korun, pak 75 % činí 1,875
miliónu korun a prodávající uhradí
daň z kupní ceny (dva milióny Kč).
Poplatník daně bude mít přitom nově
možnost, aby náklady za pořízení
znaleckého posudku odečetl od
základu daně.

Poplatníkem dál prodávající
Úlevou pro poplatníka daně bude i
to, že všechny přílohy k daňovému
přiznání bude moci přikládat v
prosté kopii či elektronické podobě.
Pokud budou prodávat nemovitost
ze společného jmění manželé,
budou moci podat jedno přiznání.
Až dosud podával přiznání každý
z manželů za sebe. Poplatníkem
daně i nadále zůstává prodávající a
kupující bude ručitelem. Prodávající
a kupující se však mohou domluvit,
že poplatníkem daně bude kupující. V

takovém případě nebude za daň ručit
nikdo. Uvedený zákon se vztahuje jen
na úplatné převody nemovitostí, to je
na prodeje a směny. Nikoli tedy na
darování nemovitostí.
DPH nejen za pozemek pod stavbou
Podle nového občanského zákoníku
se od Nového roku stavby stanou
součástí
pozemku.
Sněmovna
potvrdila zákonné opatření vlády

Převody, které nevyžadují
posudek
1.Rodinné domky a byty
2.Chaty, chalupy a další rek. objekty
3.Garáže
4.Pozemky tvořící s těmito stavbami
funkční celek
5.Pozemky, jejichž součástí jsou tyto
stavby
6. Pozemky bez trvalého porostu, na
nichž není zřízena stavba a k nimž
nebylo zřízeno právo stavby
Jiřího Rusnoka, jímž se ruší
osvobození pozemků pod stavbami
od daně z přidané hodnoty
To bude mít mimo jiné za následek,
že se cena pořizované nemovitosti
od plátce DPH zvýší právě o DPH
za pozemek pod stavbou, včetně
pozemku přilehlého. Ta byla doposud
nulová, zatímco od ledna bude činit
21 procent. Což je důvod, proč se řada
klientů developerských společností či
realitních kanceláří snaží zaplatit za
byt či dům a pozemky pod nimi ještě
letos. Jinak se jim zvýší cena, kterou
za nemovitost zaplatí.
Tato skutečnost bude mít za následek
rovněž od 1.1.2014zvýšení ceny RD
čp. 177 o sazbu DPH, který naše obec,
která je plátce DPH, nabízí k prodeji
(kde původně bydleli Ventrčovi).
Našel-li by se kupec ještě letos tak
ušetří 21% DPH, o kterou by byla tato
nemovitost v letošním roce levnější.

----------------------------------------------------------Inzerce--------------------------------------------------------------KOUPÍM LES (PŘÍP. DŘEVO),
LOUKY,POLE,PASTVINY. NAD 1
HA. PLATBA V HOT.. NÁKLADY
NA SMLOUVY, ODHAD ATD.
UHRADÍM.SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. Tel
732 210 288.

PRODÁM RODINNÝ DŮM
A STAVEBNÍ POZEMEK
VE VALASSKE POLANCE.
POLOSAMOTA. DOHODA.
TEL: 737 95 32 95

PROVÁDÍME NÁTĚRY A OPRAVY
PLOCHÝCH STŘECH,VČETNĚ
UMYTÍ WAP,HYDROIZ.NÁTĚ
RY,ZATEPLENÍ.OSVĚDČENÉ
TECHNOLOGIE.
TEL:731 916 662.
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Kovar a.s. navštívil prezident republiky

Ve čtvrtek 5.9.2013 navštívil KOVAR
a.s. prezident České republiky
Miloš Zeman. Tuto významnou
státní návštěvu vnímá vedení firmy
jako ocenění práce všech svých
zaměstnanců, díky které se společnost
stala jednou z nejvýznamnějších
zaměstnavatelů
regionu.
První
zastávkou
prezidenta
M i l o š e
Zemana
na
Va l a š s k u
byla
místní
společnost
K o v a r
v Leskovci.
Řediteli firmy
Petrovi Bambuchovi oznámili 3
týdny předem úmysl navštívit závod
pracovníci Kanceláře prezidenta
republiky. „Vnímáme to jako
velkou poctu a ocenění práce našich
zaměstnanců.“Společnost Kovar se
zabývá výrobou ocelových kontejnerů
a konstrukcí. Opakovaně v letech
2009, 2012 a 2013 zaznamenala
významné úspěchy v soutěžích Firma
roku Zlínského kraje a Štika českého

byznysu. To byl pravděpodobně
také důvod, proč se prezident Miloš
Zeman zastavil právě v Leskovci.
Prezident Miloš Zeman přijel do
firmy ve čtvrtek deset minut před
třináctou hodinou. V jídelně se
setkal s vedením společnosti a také
se starostkou obce Leskovec Janou
Šťastnou. Tady byl
panu prezidentovi
rovněž
předán
darem
obraz
valašského malíře
Ilji Hartingera. Po
zápisu do místní
kroniky si hlava
státu
prohlédla
část výroby a
výrobky společnosti Kovar. Na závěr
návštěvy se Miloš Zeman setkal na
nádvoří se zaměstnanci firmy. Dne
1.7.2013 se firma KOVAR s.r.o.
přeměnila na akciovou společnost.
Od 1.10. 2013 se stal výkonným
ředitelem a předsedou představenstva
Ing. Petr Cedidla. „Odcházející TOP
management nasadil velmi vysokou
laťku, čeká nás tvrdá práce, abychom
na jejich úspěchy mohli navázat“

Mikuláši 2013

Je moc dobře, že se díky nadšení
místních složek daří zachovávat
tradice, zejména dvě hlavní Končiny
a Mikuláša. Především mikulášská
obchůzka v celém našem regionu
je jev tak specifický, že probleskují
zprávy o snaze zapsat ji do
Seznamu světov. kulturního dědictví
UNESCO. Jak už jsme si tak trochu
zvykli, je o tyto akce velký zájem,
poslední roky i ze strany médií a
přespolních. A tak se čerti a krkaně
fotí do novin, dávají rozhovory a

pózují pro objektivy návštěvníků. Je
docela možné, že ty letošní uvidí i
v daleké Číně. Věřme, že se všechny
ty tradice podaří zachovat i nadále.

Jak jsme v Polance volili?

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Termín voleb: 25.-26.10. 2013
Ve Val. Polance se voleb zúčastnilo 697 osob,to je 60,6 %
1. KDU - ČSL

202 hlasů (28,98 %)

2. ČSSD

120 hlasů (17,21 %)

3. ANO 2011

78 hlasů (11,19 %)

4. Úsvit přímé dem. Tomia Okamury 70 hlasů (10,04 %)
5. TOP 09

61 hlasů (8,75 %)

6. KSČM

57 hlasů (8,17 %)

7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 26 hlasů (3,73 %)
8. Občanská demokratická strana

25 hlasů (3,58 %)

9. Česká pirátská strana

21 hlasů (3,01 %)

10. Strana zelených

18 hlasů (2,58 %)

11. Strana svobodných občanů

10 hlasů (1,43 %)

12. Suverenita - Str. zdravého rozumu

3 hlasy (0,43 %)

13. Strana soukromníků České repub.

2 hlasy (0,28 %)

14. Dělnická str. sociální spravedlnosti 2 hlasy (0,28 %)
15. Politické hnutí Změna

1 hlas (0,14 %)

16. Koruna Česká

1 hlas (0,14 %)
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Krátké zprávy z naší obce

Vánoční koncert v polanském
kostele

Žesťový sextet Polančanky, Ženský
pěvecký sbor pod vedením Lýdie
Juráňové a Scholička z Lidečka pro
vás připravují vánoční benefiční
koncert, který můžete vidět a slyšet
v polanském kostele v sobotu 28.
prosince 2013, začátek bude v 16,00
hodin.
Opravy vodních toků
Pracovníci Povodí Moravy před
nedávnem dokončili již rok námi

urgovanou a jimi slibovanou opravu
hrazení Senice v Dolansku. Následně
provedli také prořez dalšího úseku
břehu od mostu pod nádražím po
skládku „u Rašků“.
Oba tyto zásahy přispěly k ochraně
přilehlých
pozemků
i
větší
bezpečnosti všech, kdo se v blízkosti
Senice pohybují.
Lesy ČR - správce malých toků
v obci má na rok 2014 v plánu
opravu břehového zpevnění potoka ve
Veřečném. Radnice podala této firmě
také podnět k vyčištění koryta potoka
Vápenky. Je naděje, že také tyto práce
by mohly proběhnout v příštím roce.
Pracovní doba na OÚ o Vánocích
Pracovníci obecního úřadu budou
na sklonku roku dobírat řádnou
dovolenou a proto bude ve dnech
23.12., 27.12. a 31.12. na polanské
radnici zavřeno. Děkujeme za
pochopení.
Oznámení
Ve dnech 27. 12. a 31. 12. 2013 bude
na všech pracovištích Úřadu práce ČR
z technických důvodů omezen provoz.

Veškeré záležitosti roku 2013, prosím,
vyřiďte nejpozději ve dnech 23. 12. a
30. 12. 2013.Ing. Marie Bílková,v.r.
ředitelka, Úřad práce ČR

Od slunečka do tmy
V loňském roce dostala každá
domácnost v naší vesnici knihu a CD
pohádek a pověstí z hornolidečského
regionu. V letošním roce obec
v rámci tohoto projektu pořídila další
produkt a to DVD „večerníčků“,
které
zpracovává
10
příběhů
zmiňované knížky. Lidové náměty,
do knižní podoby sestavené Petrem
Odehnalem, vyprávěné Ludvíkem
Vaculíkem
zpracovalo
studio
TELEPACE za použití kreseb dětí
ZŠ z Francovy Lhoty, Horní Lidče a
Valašské Polanky.Toto DVD obdrží
v roce 2014 opět každá polanská

domácnost a to na OÚ při úhradě
obecních poplatků.
Ohňostoj bude letos o půl jedné
Tak jako každý rok se i letos můžete
těšit na silvestrovký ohňostroj u
kulturního domu. Na obecních
webových stránkách proběhla anketa,
kde jsme se Vás ptali, v kolik hodin
je nejlépe ohňostoj uskutečnit.
Jednoznačně vyhrál termín chviličku
po přípitku a to o půl jedné. Letos
se tedy sejdeme v tento čas a my
doufáme, že v co nejhojnějším počtu.
Živý Betlém
Další tradiční akcí ve Valašské
Polance je Živý Betlém. Toto krásné
vánoční pásmo se letos opět uskuteční
v areálu tanečního kola a to v pondělí
23. prosince 2013 v 17:00. Všichni
jste srdečně zváni.

Poděkování

Vážení přátelé, jako každoročně
bych vás rád v předvánočním
čase chtěl tímto co nejsrdečněji
pozdravit a poděkovat vám, rodičům
našich žáků za jejich podporu při
uměleckém vzdělávání. Jsem velmi
rád za přízeň a zájem o činnost naší
školy všem, kteří podporují naše žáky
a dokáží ocenit svojí přítomností
jejich koncertní vystoupení. Věřte,
že potlesk a upřímná pochvala jsou
tou největší a nejsrdečnější odměnou
pro naše žáky.
Jsem velmi rád, že naše škola může
vzdělávat žáky přímo v místě jejich
bydliště nebo v blízkém okolí.
Vzhledem k náročnosti studia
na naší škole a všech povinných
předmětů stanovených ve Školním
vzdělávacím programu tak žáci
využijí všechny povinné předměty,
mimo svůj zvolený hlavní nástroj,
jako je hudební nauka, komorní a
souborová hra, doprovody a pěvecký
sbor přímo na naší pobočce. Za dobu
působení naší školy máme i na
našich pobočkách již své absolventy,
kteří ukončili první stupeň studia
a také žáky, kteří se mimo svých
koncertních vystoupení v místě
pobočky a dalších obcích úspěšně
umístili na soutěžích základních
uměleckých škol, kde získali krásná
ocenění. Děkuji vedení základní
školy za vytvoření dobrého zázemí
v prostorách své školy k zabezpečení
kvalitní výuky našich žáků, za
vysoce kolegiální přístup a podporu
našich žáků. Děkuji také vedení
obce za podporu a za poskytnutí
prostor pro zabezpečení vystoupení
a koncertování našich žáků.
Mohu vás ubezpečit, že společně
s vedením obce budeme i do dalšího
období rozvíjet umění a kulturu
obce s našimi mladými umělci a
jejich pedagogy. Rád bych našim
žákům, jejich rodičům a blízkým,
příznivcům naší školy, ale i všem
občanům obce chtěl popřát radostné
prožití svátků vánočních, pohodu,
štěstí a do nového roku především
pevné zdraví a mnoho úspěchů v
roce 2014. Roman Konůpka, ředitel
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Po roce přichází Vánoce, zkusme je prožít trochu jinak

Kolik to je různých pojmenování: bílé, starobylá ranní mariánská liturgie, vítáni. Kromě rorátů doprovázejí naše
pohodové, zlaté, šťastné, radostné pravidelné RORÁTY, ty bývají děti z Polanky a Lužné, z valašských
a já nevím jaké ještě jiné… To jsou každý den v 6:30 ve farním kostele. salašů, až do Betléma, (za podpory
Vánoce, nejkrásnější svátky v roce… Naše prababičky a pradědečkové rodičů i prarodičů) dvě děti - Kima
Mnohde začaly různými jarmarky rádi vzpomínají, jak kdysi jako děti, a Miku - z příběhu o adventním
s rozsvěcováním vánočních stromů v chatrných botách, “zababúlaní“ putování. Pokud děti dojdou až do
a jinými atrakcemi a to ještě ani ve vlňáčcích, za tmy a chladu, cíle, bude to ta nejlepší příprava
nezačal advent. Staří lidé říkávali: v hlubokých sněhových závějích, na Vánoce, příprava jejich nitra….
jaký Advent, takové
Putovala
také
Farnost o Vánocích
Vánoce…. A měli
svatá
Panna,
• Živý Betlém: 23. 12. v 17 hod.
pravdu.
Pokud
budeme
ji
•
BOHOSLUŽBY
O
VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH:
neprožijeme náležitě
provázet
tam,
- Štědrý den 24.12.: v 15 hod.pro rodiny s dětmi, ve 22 hod. půlnoční,
tento
posvátný
kde ji příjmou... a
Pozděchov 20 hod.
adventní
čas,
rozjímat společně
- Boží narození 25.12.: v 7:45 hod. v 9:30 hod., Pozděchov 11 hod.
nenastanou ty pravé
nad tajemstvími
Otevř. kostela k jesličkám: od 14 – 17 hod, Zpívání u jesliček od 16 hod.
Vánoce.
Svátky
jejího života ve
- Sv. Štěpán: 26.12. v 7:45 hod., v 9:30 hod., Pozděchov 11 hod.,
v pravém slova
svatém růženci.
- Otevření kostela k jesličkám: od 14 – 17 hod.
smyslu. Pokud je
Na Štědrý den
Neděle: svátek sv. Rodiny 29.12. v 7:45 hod., Pozděchov 11 hod.
to jen o nákupech,
zakončíme
Valašská Polanka v 15 hod. (s obnovou manželského slibu) ***
úklidech,
bohatě
naši přípravu –
• Vánoční koncert: 28.12. ve Val. Polance v 16,00
- NOVÝ ROK: 1.1. 2014, v 7:45 hod., v 9:30 hod., Pozděchov 11 hod
prostřených stolech,
Advent, Vánoční
OBNOVA
CÍRKEVNÍHO
MANŽELSKÉHO
SLIBU
(NEDĚLE:
29.
prosince
pak sotva přejdou
mší svatou pro
2013, v 15 hod. mše sv. kostele sv. Jana Křtitele ve Val. Polance. Po mši sv. nejmenší
sváteční dny, je i
v
bude pokračovat posezení s kulturním programem pro manžele v kulturním 15:00 s ukládáním
po „poezii“ Vánoc
domě. Vzhledem k organizace se (dobrovolní zájemci) zapište v kostele.
(vlastně ani žádná
malého Ježíška do
Děkuji P. Antonín Fiala, kaplan
nebyla). Proto je
jesliček. Budou
třeba Advent prožívat, jak doporučuje chodili za mrazivého kuropění na také v nočních hodinách „půlnoční“ u
církev, s vnitřní usebraností a roráty, jejichž kouzlo se jim však i díky nás ve 22:00. Srdečně zveme všechny
touhou po Kristu. Co tato slova těmto obtížím vrylo kdesi hluboko lidi dobré vůle…. Svatý František
znamenají? Žít naše dny ve větší do paměti, do dětských srdéček… z Assisi, po kterém si vzal své jméno
tichosti než jiné měsíce, v pokoře, Posílejme i v dnešní moderní době, i náš milovaný svatý Otec, vždy
v zamyšlení nad svým životem. Ale která tolik potřebuje své klidné s velkou láskou a úctou oslavoval
také, zejména v posledním adventním zastavení se a ztišení u oltáře, naše Narození (Vtělení) Pána Ježíše.
týdnu, již v očekávání narození děti, na nichž nám tolik záleží, do 25. prosince 1223 slavil poprvé
Děťátka, které touží být přijato chrámu. Jejich průvod temným Vánoce na způsob „živých jesliček“.
v každé rodině, u každého stolu, i kostelem s lampičkami, jejich ranní V přírodní jeskyni, upravené podle
u toho posledního, osamělého, u
vyprávění evangelia jako betlémská
nejnepatrnějšího člověka, u horlivce
stáj, vítal Božské Dítě. Lidé tak
i u velkého hříšníka. Chce se
mohli na vlastní oči prožít a hlouběji
přiblížit ke každému z nás… Těšme
pochopit lásku a pokoru Božího Syna,
se tedy jako děti, s jejich důvěrou a
který se stal maličkým a nejchudším
upřímností, na svátky: na tajemný,
ze všech, abychom s ním mohli zůstat
našimi dávnými předky kdysi tolik
navždy. Kdyby se Bůh nebyl narodil,
očekávaný příchod Ježíše Krista. Ten
nepřišel na svět, žádné Vánoce by
prozáří svým narozením ve Svaté
nebyly... A velký starokřesťanský
noci, svou všeobjímající dobrotou a
duch svatý Augustin napsal: „ Pokud
láskou naše temné dny. Oblíbeným
by se Ježíš nezrodil v tobě, zbytečně
symbolem v předvánočním čase je
by se narodil, přišel na svět….“
adventní věnec, který nemá chybět přivstání a překonání pohodlí může S přáním požehnaných adventních
v žádné rodině. Je dobré se ztišit, být pro ně i pro nás všechny velkým dnů a nadcházejících Vánoc. A do
dlouhé adventní večery prožívat zážitkem a zároveň povzbuzením… roku 2014, ať má kdo vést Vaši ruku,
v rodině spolu nad Písmem svatým Rodiče, pokud jsou doma, také půjdete - li někdy tmou… Vaši P.
a při společné modlitbě sv. růžence. babičky a dědečkové, provázející František Král, P. Antonín Fiala a P.
V našich katolických kostelích bývá tyto nejmenší do kostela, jsou všichni Josef Mikulášek
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Škola po rekonstrukci jede na plné obrátky

Haloween ve škole

Celá naše škola ožila v pátek 1. listopadu rejem strašidel. Organizace třetího ročníku akce „Školní Halloween“
se ujali žáci 9. ročníků (a několik
pomocníků z 8. třídy). Děti, které si
strašidelnou školu chtěly prohlédnout,
měly připravený bohatý program - v
jídelně bylo pro ně i jejich rodiče přichystáno občerstvení, jako dárek hned
u vstupu dostaly svítící náramky, mohly si vyrobit podzimní a halloweenské
dekorace...Nejvíc se ale asi těšily na
strašidelnou prohlídku školy.
Průvodkyně z 9. tříd si děti rozdělily
do skupin a postupně je odváděly na
několik připravených stanovišť ve třídách, kde si všichni mohli vyzkoušet
svou trefu ve florbalu, skládání puzzle,
hledání předmětů v hmatkách, skákání v pytlích a jiné zábavné aktivity. Za
zvládnutí disciplín a hlavně odvážný
průchod školou, která byla plná více

či méně hrozivých strašidel, nechyběla ani sladká odměna. Přestože na
akci dorazil opravdu velký počet dětí,
organizátoři si se vším skvěle poradili
a já jim za to všem děkuji.
Magda Kovářová

Závěrečný věneček

V sobotu 14.12. 2013 se konala v KD
závěrečná lekce předtaneční výchovy
žáků 9.tříd. Sál
se opět zaplnil
do
posledního
místa a naši mladí
tanečníci úvodní
polonézou zahájili
velkolepou
taneční
show.
Předvedli úžasné
taneční kreace a
nejvíc
všechny
zaujali a pobavili v soutěžní části, ve
které nám ukázali, jak jsou v tancích

Hasiči z Polanky zatím letos vyjeli osmkrát
Jednotka hasičů naší obce vyjela do 14.12. 2013 celkem k osmi případům.
9.1.2013 - požár budovy v areálu SVIT ve Zlíně.
19.2.2013 - požár firmy v Hovězí
23.2.2013 - požár os. automobilu Valašská Polanka
25.5.2013 - požár kuchyně Valašská Polanka
30.5.2013 - požár pily Semetín
4.8.2013 - odstranění spadlých stromů Lužná - Lidečko
7.10.2013 - požár lesního porostu Lužná
13.11.2013 - požár kotelny Pozděchov
Dále se jednotka účastnila taktických cvičení v Hovězí a Valašské Senici.
Pravidelně jsou prováděna školení odborností, odborná příprava v okrsku
byla organizována v Prlově a jednodenní odborná příprava celé jednotky
na stanici HZS Vsetín. I v letošním roce byly čištěny obecní i soukromé
kanalizace, silnice a dovoz užitkové vody. V průběhu prázdnin byla vybourána
stará podlaha ve dvou stáních garáže a následně nahrazena novou betonovou
s leštěným povrchem. Tato oprava byla prováděna částečně brigádně a
smluvními firmami. Celkové náklady byly cca 90.000,- Kč. Při bourání,
přípravě, následného úklidu a vymalování bylo odpracováno celkem 146
hodin. Náklady byly hrazeny z rozpočtu SDH a přidělené VFP.

a párech perfektně sehraní, kreativní,
nápadití. Některé taneční figury u
tanga a rock rollu nám opravdu braly
dech. Deváťáci mezi sebou nejenom
soupeřili, ale navzájem si fandili a
povzbuzovali se. Nádherný jednotný
celek, který táhne za jeden provaz. A
jak to nakonec dopadlo? Třetí místo si
po sečtení všech bodů vytančil pár č.
3 - Kristýna Filáková a Milan Blažek

2. místo vybojoval pár č. 1– Dominik
Kovalčík a Tereza Hyžáková,
zvítězil pár č.9 Terka Mozgová a
Vít Šimara. Blahopřejeme! Zároveň
chci poděkovat všem, co se podíleli
na přípravě večera a to hlavně Lucii
Randusové a Petře Daňkové, které
měly na starost průběh tanečních a
celý scénář večera a také Michalovi
Filgasovi a Báře Filákové, kteří jim a
tanečníkům ochotně pomáhali.
Jitka Sedláčková

Vánoční Vídeň

Žáci 8. a 9. ročníků se 12. prosince
zúčastnili exkurze do Vídně. Vyjeli
jsme časně ráno o půl šesté z Valašské
Polanky a do Vídně dorazili kolem
11 hodiny. Zatímco se pan řidič
proplétal ulicemi města, my si z
autobusu prohlíželi zajímavé stavby
a památky. Pan učitel Nahodil nás
navíc zásoboval vyčerpávajícími
informacemi o historii a současnosti
Rakouska a Vídně. První zastávka
byla u domu Hundertwasserhaus, poté
jsme navštívili Přírodovědné muzeum
a historické centrum města. Na závěr
jsme se zastavili u krásně vyzdobené
radnice, před níž byly vánoční trhy
s občerstvením, suvenýry a vánoční
výzdobou. Za celý den jsme toho
stihli opravdu hodně a Vídeň se nám
moc líbila.
Martin Pecár
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Nezapomeňte napsat Ježíškovi, dostanete odpověď

Vážení přátelé, již několik let vám
český Ježíšek a jeho pomocníci
nabízejí vánoční „kouzlo“. To kouzlo
způsobí, že kdokoliv, kdo Ježíškovi
před Vánocemi napíše, dostane
od něho odpověď. A to ne jen tak
ledajakou, nebude to jen všeobecné
přáníčko. Ježíšek totiž odpoví
každému svým osobním dopisem.
V něm odpoví na vaše otázky, řekne
hezké slovíčko k vaší osobní situaci,
pochválí za úspěchy, o kterých se
mu v dopise zmíníte, možná poradí
v problémech, které mu prozradíte,
snad i nabídne řešení v situacích, do
kterých vás život zavál. Určitě ale
svým jen pro vás napsaným dopisem
potěší, dodá sílu a radost v čase, kdy
by se právě dobrá nálada, štěstí a
úsměv měl rozdávat všem slušným a
hodným lidem.
Proto již nyní pište s dětmi Ježíškovi
o čemkoli, co se vám i dětem povedlo,

z čeho máte radost, ale i co vás a děti
zlobí, co nejde tak, jak byste si přáli.
Udělejte se pár minut čas, popovídejte
si s dětmi ve svém okolí a vymyslete
dopis Ježíškovi. Možná je nechte, ať
napíšou dopis zcela samy, nebo mu
třeba jen namalují obrázek. Ale i vy
dospělí napište Ježíškovi něco o svém
životě, o svých touhách, o starostech
i veselých chvilkách. Ano, je to
pohádka, ale dopisem Ježíškovi máte
jedinečnou šanci sami i s dětmi kolem
vás vstoupit do pohádkového světa a
stát se jeho součástí.
Co tedy musíte udělat vy nebo děti
pro to, abyste dostali od Ježíška
odpověď?
Vysvětlete dětem, že dopis je možno
napsat nebo nakreslit na předtištěný
vzor nebo na jakýkoliv papír, je nutno
čitelně uvést své jméno, příjmení,
doručovací adresu a podepsat jej. Děti
požádají rodiče, zákonného zástupce,

učitele, prostě někoho z dospělých,
aby se podepsal, napsal jméno,
příjmení a ověřovací kontakt. Dopis
vložte do obálky společně s platnou
nenalepenou 17 Kč známkou (v jedné
obálce můžete zaslat i více dopisů, ale
počet známek musí souhlasit s počtem
žádaných odpovědí), na obálku napište
heslo: ODPOVĚĎ OD JEŽÍŠKA,
nalepte 13 Kč známku a odešlete
na adresu: Ježíškova Dílna, 362 62
Boží Dar. Uzávěrka posílání je 5.12.
2013. Veškeré informace se dozvíte
na internetových stránkách Českého
Ježíška www.ceskyjezisek.cz , kde
naleznete i předtištěný vzor dopisu k
vytisknutí a hry a výrobky Českého
Ježíška.
Informační propozice pro dopisování
s Ježíškem najdete také na vaší poště,
na stáncích PNS či v knihkupectvích
Kanzelsberger.
S úctou Pavel Baštýř

Po náročné podzimní části fotbalové
sezóny a krátké přestávce se pomalu
rozjíždějí fotbalové přípravy našeho
klubu. Nejmladší přípravka trénuje v
tělocvičně v pondělí od pěti do sedmi,
žáci pak ve středu od tří do půl paté.
Čeká je letos pět halových turnajů.
Dorost a muži zahájí přípravu po novém roce. Zúčastní se tradičního zimního turnaje, který jim snad na jaro
pomůže vylepšit současné umístění.

6.Huslenky
7.Lačnov
8.Halenkov

13. Fr.Lhota 13 2 2 9 15 : 52 8
14. Lidečko 13 2 1 10 19 : 39 7

Fotbalisté Valašské Polanky se pomalu začínají chystat na jaro

Tabulka podzimní části - přípravka
1.Ratiboř
9 8 0 1 124:28 24
2.Val. Polanka 9 8 0 1 78: 20 24
3.Kateřinice
9 6 1 2 75: 41 19
4.Lidečko
9 5 2 2 78: 26 17
5.Hošťálková 9 5 2 2 77: 52 17
6.Hovězí
9 4 1 4 62: 42 13
7.Lhota
9 3 0 6 81: 72 9
8.Halenkov
9 2 0 7 45:109 6
9.Val. Příkazy 9 1 0 8 18:135 3
10.Střelná
9 0 0 9 32:145 0
Tabulka podzimní části - žáci
1.Kateřinice
10 9 0 1 55: 11
2.Ústí
10 8 0 2 46: 17
3.Val. Polanka 10 5 1 4 28: 16
4.Fr. Lhota
10 5 0 5 30: 26
5.Lidečko
10 4 1 5 22: 21

27
24
16
15
13

10 4 0 6 18: 16 12
10 4 0 6 23: 42 12
10 0 0 10 3: 76 0

Tabulka podzimní části - dorost
1. Louky
14 12 1 1 49 : 15 37
2. Vel.Karlov.14 9 4 1 46 : 28 31
3. Slavičín 13 9 1 3 45 : 23 28
4. Juřinka
14 9 1 4 47 : 28 28
5. Mladcová 13 8 2 3 49 : 27 26
6. Val. Polan. 13 8 1 4 54 : 30 25
7. Provodov 13 5 1 7 28 : 37 16
8. Val. Klob. 13 5 0 8 22 : 50 15
9. Ratiboř
13 4 2 7 31 : 31 14
10. Hovězí 14 4 1 9 30 : 44 13
11. Napajedla 14 4 1 9 24 : 46 13
12. Štítná
14 3 2 9 21 : 30 11

Tabulka podzimní části - muži
1.Hrachovec 14 10 3 1 43:18 33
2.Val. Příkazy 13 9 1 3 39:19 28
3.Fr. Lhota
13 7 4 2 31:17 25
4.Lhota u Vs. 13 7 2 4 20:20 23
5.Jablůnka
13 7 1 5 20:18 22
6.Lidečko
13 6 1 6 32:27 19
7.Ratiboř
13 6 1 6 32:33 19
8.Hovězí
14 4 6 4 26:21 18
9.Janová
13 5 2 6 19:31 17
10.Val. Pol. 13 4 3 6 24:25 15
1.Choryně 14 3 4 7 21:39 13
12.Hutisko 14 3 4 7 19:22 13
13.Zašová 14 3 4 7 19:31 13
14.H. Lideč 14 2 0 12 12:36 6

Turnaj ve stolním tenisu

8. ročník turnaje ve stolním tenise
se uskuteční v pondělí 30.12. 2013.
Sraz dětí v 8.30, losování 9.00.
Kategorie: společná 1-5 třída,
6-9 zvlášť kluci a zvlášť holky.
Dospělí: sraz 13.30, losování 14.00.
Odděleně muži a ženy, možnost
přihlášení mladších hráčů. Turnaj
je pořádán pro Valašskou Polanku
a max. přilehlé obce.
Těší se na Vás Staňa Machač
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!!! Příležitost pro občany Zlínského kraje !!!

Čistění a regenerace studní

Předem mockrát děkujeme našim zákazníkům, díky nimž jsme obrdželi ocenění spolehlivé firmy.
A proto jsme pro Vás připravili akční slevu!!!

Vyčistíme tak Vaši studnu za 3290,- Kč

Dále Vám nabízíme širokou škálu služeb:
Opravy netěsností, dopravu instalace svrchní skruže či zákrytové desky, přidružené zednické
výkopové práce a další. Poskytneme užitečné, a potřebné info o provozu studny a její údržbě

S námi je Vaše studna v dobrých rukou.

Kontaktujte naše zákaznické centrum na čísle: 725996063
Nebo využíjte kontaktní formulář na webové adrese

www.cisteni-a-regenerace-studni.cz

*akční cena platí do hloubky 7m, za další metry navíc se účtuje částka viz. internet. stránky
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SVOZ ODPADU – I. pololetí 2014
VALAŠSKÁ POLANKA
Odpad
Netříděný domovní
odpad
(popelnice,
černé pytle)

Papír
( modré pytle)
Sklo barevné
( zelené pytle)
Sklo bílé
( bílé pytle )
Plasty
a nápojové kartony
( společné ve žlutých
pytlích !!!!!)

Nebezpečný
a velkoobjemový
odpad

Termín

Svoz
1 x za 14 dní
vždy PONDĚLÍ
lichý týden

Poslední svoz 2013 30.12.
První svoz 2014 13. 1.
ČTVRTEK

23.1. a 17.4.
ČTVRTEK

6.2. a 19.6.
PÁTEK

7.2. a 20.6.
PÁTEK

10. ledna
7.března
4.dubna
16. května
6.června
SOBOTA

10. května

Co tam patří
starý textil, použité hygienické potřeby, mastné
papíry, staré pryže, drátěné sklo, staré kousky
koberce, rohože porcelán, smetí,popel,

noviny, časopisy, kartony,
papírové
obaly,školní sešity,
balicí papír, papírové obaly od potravin nebo
jiných předmětů, počítačový papír,
papírové ubrousky, pytle,
lepenky, katalogy, spisy
Prázdné barevné láhve od nápojů, ovocných šťav,
lihovin, oleje, octa, apod.

prázdné sklenice ozeleny, kompotů, láhve od
nápojů, ovocných šťav, lihovin, oleje, octu, rozbité
okenní sklo (bez drátěného výpletu), průmyslové

plastové obaly od potravin a nápojů (PET láhve),
plastové sáčky a obaly od průmyslového zboží,
pěnový polystyrén,obaly
a láhve z umělých hmot, fólie,přepravky, výrobky
z plastů
----------------------------nápojové papírové obaly od džusů,mléka,vína,
limonád,sirupů,ovocnýchšťáv,apod.

Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia,
ledničky, vyřazené léky, zářivky,vyjeté oleje,
odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a
plastové nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin,
textil znečištěný, olejové filtry, plechovky od barev,
staré lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na
ochranu rostlin a stromů, pneumatiky, duše atd.

Tříděný, velkoobjemový a nebezpečný odpad
můžete průběžně odevzdávat také ve sběrném dvoře firmy KOVEKO
Miroslava Smýkala

Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. 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 březnu 2014

