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Idea, poslání a cíle organizace 

Spolek Stonožka Valašská Polanka z. s. vznikl na sklonku roku 2015 a svoji činnost oficiálně 

zahájil v roce 2016. Posláním spolku je rozšiřovat nabídku aktivit pro rodiče s malými dětmi a 

podílet se na zlepšování stavu veřejných prostor a občanské vybavenosti. Vzbudit zájem o stav 

veřejných prostor a o ochranu životního prostředí, podílet se na realizaci akcí pro veřejnost, 

udržovat a rozvíjet místní tradice.  

Činnost v roce 2016 

Spolek během roku 2016 získal od obce do výpůjčky prostor v Domě služeb, který slouží jako 

klubovna pro maminky s dětmi a také parcelu 100/1, na které buduje parkovou plochu. Dále 

zorganizoval několik klubových i veřejných akcí a reprezentoval svoji činnost při návštěvě komise 

soutěže Vesnice roku.  

 Parková plocha „Na staré škole“ 

Park byl během společných brigád vyčištěn od odpadků a náletových křovin a byly zde 

nainstalovány lavičky, lanové prvky, připraveny výkopy na pískoviště a tunel, založen záhon pro 

květiny a vysázeny vrbové ploty a tunely.  

 Pravidelné setkávání rodičů s dětmi  

Každé úterý a čtvrtek je možné navštívit v dopoledních hodinách klubovnu (od 10:00 do 12:00). 

V úterý se rodiče s dětmi schází pravidelně a ve čtvrtek je možné ji využít v provozní době 

knihovny, kdy ji otevírá paní knihovnice. 

 Kalendář pořádaných akcí 

Činnost spolku v roce 2016 je řazena chronologicky a akce jsou rozděleny na akce pořádané 

v rámci mateřského klubu (MK) a na akce veřejné (V).  

3. 2.  Návštěva vsetínské hvězdárny (MK)   

Vedení vsetínské hvězdárny uspořádalo Den otevřených dveří s 

programem zaměřeným na děti. Součástí byla prohlídka areálu 

hvězdárny spolu s výkladem a také promítání pohádek s hvězdnou 

tématikou. Několika auty jsme vyrazili na velmi poučný výlet, který 

byl zakončen návštěvou cukrárny. 
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19. 2.  Veřejná prezentace návrhu parku „Na staré škole“ (V) 

Cílem této akce bylo přimět veřejnost k zájmu o téma parku „Na staré škole“ 

a zapojit občany do diskuse nad tímto tématem. Připravena byla přednáška 

ve dvou časech a 3 panely s podrobným vysvětlením východisek a návrhů 

možností realizace. Akce se konala v zasedací místnosti KD. Bohužel se akce 

nesetkala se zájmem veřejnosti a z pozvaných zástupců obce dorazili pouze 

dva.  

Březnové středy v tělocvičně (V) 

V době jarního blátivého počasí jsme uspořádali pro rodiče s dětmi 

společné cvičení v tělocvičně základní školy. Součástí hodinového 

programu bylo úvodní a závěrečné společné kolečko a mezitím 

opičí dráha složená z různých druhů nářadí. Je to velmi oblíbená 

akce obvykle s velkou účastí. Cílovou skupinou jsou děti z místní 

MŠ.  

13. 3.  Vynášání Morany (V) 

První pokus o oživení tradice, která má vynést z vesnice zimu a na místo toho přinést jaro, vyšla 

pěkně. Ač byla pořádná zima, tak to dětem vůbec nevadilo. Od kostela až 

k lávce u Paradonu se střídali v nesení Mořeny, Mařeny, Morany, 

Smrtky…prostě zimy, kterou vyrobili žáci ve škole pod vedením Jitky 

Sedláčkové. Děti nejprve v parku posbíraly poztrácené korále, které 

navlékly Smrtce na krk, a pak hledali další vajíčka, ve kterých byly schované 

zprávy s úkoly. Cestou jsme zpívali písničky a na konci cesty děti sbíraly 

stříbrné slzy, které Smrtka ještě stihla uronit, než hořící spadla do řeky. I 

děti si do řeky hodily svoje malé papírové panenky, které jsme předtím 

společně vyráběly. Do dědiny jsme pak odnesli pentlemi ozdobenou větvičku, která symbolizuje 

příchod jara.  

 

22. 3.  Velikonoční tvoření ve školní družině (MK)  

Protože jsme v té době neměli ještě prostory, kde bychom mohli 

společně s dětmi tvořit, tak jsme se domluvili s vedením školy a 

uspořádali návštěvu družiny, která je v dopoledních hodinách 

prázdná. Zkoušely se různé techniky malování vajíček a vyrábění 
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velikonočních přání. Dopoledne moc pěkně uteklo. Maminky si něco vyrobily a děti si pěkně 

pohrály. 

29. 3. Výlet za šafrány do Lačnova (MK) 

Šafrány v Lačnově rozkvétají každoročně koncem března a vždy je 

to krásný zážitek. Skvělým doplňkem tohoto výletu je zastávka na 

novém hřišti u místní základní školy, kde se dá čerpat inspirace 

pro projekt parku v Polance. Pro děti i maminky je to moc 

příjemný výlet.  

30. 3. Setkání v knihovně (V) 

Spolu s vedením obecní knihovny jsme uspořádali besedu pro nejmenší děti. Dozvěděli jsme se, 

jak se máme starat o knížky, které jsou našimi kamarády. Děti si poslechly pohádku a pak si 

mohly vybarvit obrázky a prohlédnout police plné barevných knížek. Akce byla zacílena na 

mladší děti z MŠ. 

22. 4. – 23. 4. Bazárek dětského oblečení (V) 

Další již tradiční akcí je pořádání bazárku dětského oblečení, 

kterou jsme poprvé pořádali společně s její zakladatelkou. 

V prázdných prostorách Domu služeb jsme dva dny prodávali 

oblečení, hračky, sportovní potřeby i kočárky.  

30. 4. Čarodějnický rej (V)  

Tradiční upálení čarodějnic a zlých duchů se konalo tentokrát v areálu 

restaurace Paradon. Na louce se proháněli čarodějnice a čarodějové, plnili 

spoustu náročných úkolů a sbírali za to razítka. Mohli se svézt na koni, nebo 

si zkusit shodit plechovky proudem vody ze džberovky. Nakonec si mohly 

zahrát se starou čarodějnicí skořápky. Odměna nikoho neminula. Součástí 

byl i taneční rej kolem ohně a výroba malých čarodějnic.  
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11.5. Pracovní odpoledne v parku 

Jaro volá po aktivitách venku, a když se k tomu přidá krásné letní počasí, tak 

není nic lepšího, než vyrazit do parku a něco pěkného vytvořit. Toho dne 

jsme společně s pomocí techniky založili letničkový záhon, děti hrály 

s prstovými barvami, pak si opekly hady na ohni a maminky vytvořily 

indiánská týpí. Semínka byla zaseta, sazeničky vysazeny, teď už jen počkat, 

až to všechno rozkvete.   

 

Květen: Brigády v nové klubovně (MK)  

Posledních čtrnáct dní v květnu bylo věnováno opravě nové 

klubovny v Domě služeb, kterou nám obec zapůjčila k užívání. 

Byla to spousta práce a vystřídalo se tu hodně brigádníků, ale 

nakonec se nám společně podařilo vytvořit velmi útulný 

prostor, který je otevřený rodičům a jejich dětem. Podpořilo nás 

i několik sponzorů, kteří nám pomohli s vybavením.  

1. 6. Den dětí (MK)  

Toho dne přijela do naší vesnice hodnotící komise Vesnice roku 2016. 

Spolek byl osloven, aby prezentoval svoje aktivity v parku a klubovně. 

Skvělá příležitost udělat z toho pěknou akci. V parku jsme si na ohni uvařili 

míchaná vajíčka a děti si vyrobily větrníky z plastových fólií. V naší nové 

klubovně jsme si pak s komisí společně zazpívali. Byl to velice akční den, 

kdy jsme museli rychle střídat pozice, ale určitě to stálo za to, i když naše 

vesnice na žádnou ze stuh nedosáhla.  

 

31. 8. Rozloučení s létem (V) 

Pro děti školou a školkou povinné je to období těžké, končí doba prázdnin 

a začíná pevný týdenní režim. Rodiče si možná trochu oddechnou, když si 

jejich děti vezme do péče zase na nějakou dobu někdo jiný. Proč si tu dobu 

společně neužít. Počasí se vydařilo. Opékaly se špekáčky, povídalo se, 

zpívalo se, hrálo se. Hurááá do školy! 
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6. 10. Den otevřených dveří v klubovně a bazárek dětského oblečení (V) 

Protože už máme vhodné prostory a stále spolupracujeme s knihovnou na 

pořádání bazárku, bylo na čase otevřít se veřejnosti a ukázat maminkám 

prostor, který mohou se svými dětmi využívat. Při té příležitosti jsme 

uspořádali i tradiční bazárek tentokrát podzimní a zimní výbavy, aby si 

hosté mohli současně nakoupit. Bazárek probíhal od úterý do čtvrtka a ve 

čtvrtek se pak otevřela návštěvníkům i klubovna. Toho dne vznikla velká 

část výzdoby klubovny, děti si totiž malovaly kouzelné obrázky a moc je to 

bavilo.  

15. 10. Dýňová slavnost (V) 

Obecní hody jsou již tradiční akcí s tradičním programem, ale proč do toho 

nevnést něco nového? V našem stánku jste mohli ochutnat výborné 

dýňové muffiny, dýňový cheesecake, výborný dýňový krém, či pečenou 

dýni s česnekovým dipem. Počasí přálo, bylo slunečno a poměrně teplo, i 

tak bylo možné se zahřát horkým dýňovým džusem. Součástí akce byla i 

výstavka z nazdobených a vyřezávaných dýní. Ty vyrobili žáci ve školním 

klubu, z dýní, které vypěstovali na školním pozemku. Další dýně si pak 

mohli děti ozdobit přímo na místě. Podle reakcí návštěvníků to byla akce 

velice povedená.  

22. 10. Drakiáda (V) 

Již 2. ročník drakiády proběhl na louce u Lukášů cestou k vysílači. 

Tentokrát foukal vítr, což je pro úspěch akce velice důležité, i když 

ne tak úplně. Vloni jsme se přesvědčili, že děti vlastně k pouštění 

draků žádný vítr nepotřebují a dokážou se zabavit i pouhým 

běháním po poli s drakem za zády.  
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5. 11. Sázení vrbových proutků (V) 

Pozvánka na sázení proutků sice moc občanů nezaujala, přesto v ten den 

vzniklo několik proutěných polí plotu, který odděluje parkoviště a 

travnatou plochu. Celý listopad se pak průběžně dodělávaly další a další 

pole, až byl celý plot hotový. Následovaly tunely, které jsme propojili 

pomocí iglú. Dokonce se jednoho dne odpoledne sešlo najednou velice 

teplé počasí a spousta nadšených lidí, takže oheň hořel dlouho do večera.  

 

 

1. 12. Stonožčí Mikuláš (MK) 

Mikuláš s anděly a bez čertů je již tradiční a velmi oblíbená akce u 

zlobivých dětí. Ale i ty hodné děti jsou rády, že je během rozdávání dárků 

žádný čertík neruší. Letos se rozdalo 43 balíčků, což je zase o něco více 

než rok předtím. Letos byl doprovodný program velice pestrý.  Vyráběli 

se lucerničky ze skleniček obalených organzou, papírové vánoční 

stromečky, ale asi nejoblíbenější byly omalovánky s anděly a čerty. Děti 

se dozvěděly něco o svatém Mikuláši, společně si zacvičily a zazpívaly a 

pak už se konečně dočkaly.  

 

7. 12. Beseda (V) 

Besedu na téma Psychické napětí u maminek a dětí od 1 do 4 let vedla 

porodní asistentka Eva Hurtová. Bylo zajímavé vyslechnout si množství 

důvodů, které vedou k nepohodě v rodině. Proč děti reagují, tak jak 

reagují, proč jsou nespokojené nebo nemocné, jak na to reagují jejich 

rodiče a naopak. To všechno bylo možné prodiskutovat během hodiny a 

půl, kdy se nám paní lektorka věnovala. I přesto že nebylo možné probrat 

všechno, tak jsme se dozvěděly mnoho zajímavého. 
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22.12. Setkání u vánočního stromku (MK) 

Krátce po zimním slunovratu, kdy křesťané ještě čekají na narození 

Ježíška, jsme se s dětmi vydaly do lesa ozdobit zvířátkům stromeček, aby 

si i ona mohla užít štědrosti tohoto vánočního času. Zazpívaly jsme si 

společně několik písniček a vrátily jsme se do klubovny, kde už na nás 

čekal náš ozdobený stromeček a pod ním dokonce i nějaké dárečky. 

Ochutnaly jsme si navzájem cukroví a došlo i na hraní koled. 

V předvánočním shonu to bylo příjemné pozastavení. 
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření 

Rozvaha k 31. 12. 2016 

Aktiva Pasiva 
211 Pokladna 495 Kč Vlastní kapitál 2612 Kč 
221 BÚ 2117 Kč 

Aktiva celkem   2612 Kč Pasiva celkem 2612 Kč 
  
 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 

501 spotřeba materiálu 22 585 Kč 604 tržby za zboží 2290 Kč 

513 nákl. na reprezentaci 2 806 Kč 648/3 členské příspěvky 1700 Kč 

518 služby 26 347 Kč 648/7 neinvestiční dotace OÚ 50000 Kč 

   602 tržby z prodeje služeb 360 Kč 

Třída 
5 

Náklady 51 738 Kč Třída 
6 

Výnosy 54 350 Kč 

    
Výsledek hospodaření  2 612 Kč 

Podrobný výpis výdajů k 31. 12. 2016  

501 Materiál na tvoření a kanc. potřeby (2486 Kč), vybavení klubovny (2277 Kč), 
razítko (385 Kč), lanové prvky (3000 Kč), stavební materiál park (13277 Kč) 

22585 Kč 

513 Čarodějnice, Mikuláš – odměny, balíčky 2806 Kč 

518 Přednáška (1400 Kč), tělocvičny (1400 Kč), nájem (121 Kč), ošetření stromů 
(20 000 Kč), výkopové práce (799 Kč), doprava (500 Kč), pojištění (1453 Kč), 
vedení účetnictví (1000 Kč) 

26347 Kč 
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Orgány organizace 

Statutární orgán je kolektivní a tvoří ho tříčlenný výbor ve složení předseda, pokladník, člen 
výboru. 
Údaje ke dni 27. 1.2017, kdy byl zvolen nový výbor ve složení: 
 
Ing. Markéta Psotová jako předseda výboru 
Ing. Eva Ptáčková, DiS. jako pokladník 
Marie Šimková jako člen výboru 

 

Poděkování 

Velmi děkujeme obci Valašská Polanka a jejím zastupitelům, že se rozhodli z veřejných zdrojů 

naše aktivity finančně podpořit. Stejně tak jsme vděčni za další dar od našich dalších sponzorů a 

podporovatelů. Děkujeme firmě Kovar a.s., Due Pietro s.r.o., panu Josefu Juřičkovi, manželům 

Galdovým a Machačovým, Vojtěchu Švirákovi, Romanu Balšánovi, Radimu Psotovi a Josefu 

Ptáčkovi a samozřejmě také všem členům spolku, kteří pomohli při realizaci akcí. 

 

Kontaktní a identifikační data 

 Název organizace:  Stonožka Valašská Polanka z. s. 
 Číslo a datum registrace:  Zapsán ve spolkovém rejstříku v oddílu L vložce č. 14608  

 dne 7. 12. 2015 u Krajského soudu v Ostravě 
 Sídlo organizace: Valašská Polanka 450, 75611 
 Statutární zástupce:  kolektivní: Eva Ptáčková, Markéta Psotová, Marie Šimková 
 E-mail: stonozka-polanka@seznam.cz 
 IČO: 04622898 
 bankovní spojení: 2500950909/2010 
 webové stránky: http://stonozka-polanka.cz 


