
Na srpnovém zasedání zastupitelstva 
obce se vedení obce rozhodlo, že 
počátkem příštího roku požádáme 
ještě jednou o dotaci na provedení 
stavebních úprav mimoškolního 
pavilonu ZŠ pro MŠ a to již po 
druhé z grantu IROP, když před  tím 
jsme 3x žádali o dotaci MŠMT ČR. 
Bohužel ani jedné ze 4 podaných 
žádostí nám nebylo vyhověno. Pokud 
však ani tentokráte dotaci nezískáme, 
rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, 
že realizaci této investice provedeme 

za vlastní prostředky a s pomocí 
úvěru. Není totiž už dále možné čekat. 
Hygiena nám v letošním roce omezila 
kapacitu MŠ pouze na 37 dětí a to je 
již do budoucna málo nejen pro naši 
obec. Naše MŠ je totiž spádovou i pro 
ostatní obce, které nemají svou školu 
a pro které je spádová naše základní 
škola (Seninka, Prlov, Lužná). 
V případě, kdy by předškoláky 
z těchto obcí neměli možnost umístit 
v jiné MŠ, musíme těmto přespolním 
předškolákům dát přednost před 

vlastními dětmi (školský zákon) a 
to by bylo nepříjemné. Proto bylo 
zorganizováno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách, 
když rozpočtové náklady stavby 
byly projektantem stanoveny na 
10 mil. Kč. Dne 17.10.2016 v 9,00 
hodin proběhlo zasedání komise 
pro rozlepování obálek s cenovými 
nabídkami na provedení realizace 
projektu Stavebních úprav pavilonu 
ZŠ pro MŠ.        Pokrač. na straně 2
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V médiích se opět objevují zprávy o 
teroristických činech, které otřásají 
celým světem.  Stále více a více 
si dnes všichni uvědomujeme, 
že tím nejdůležitějším, co je pro 
spokojený lidský život důležité, je 
zdraví našich blízkých a mír. Pokud 
se u štědrovečerní večeře sejdou ve 
zdraví všichni blízcí a milovaní, 
je to tím největším darem, který 
si všichni můžeme přát. Přejeme 
tedy Vám všem, aby byly ty letošní 
Vánoce bohaté na dary, které Vám  
dají jistotu pokoje a míru. Spolu s  
pevným zdravím Vám totéž přejeme 
i do nadcházejícího roku 2017.
                           Všichni z radnice 

www.valasskapolanka.cz

Obec Valašská Polanka přeje všem příjemné a pohodové svátky

V roce 2018 bude mateřská škola v nových prostorách

Novoroční ohňostroj
Tradiční novoroční ohňostroj 

proběhne 1.1. 2017 v 0:30 na návsi 
naší obce. Srdečně Vás všechny 

zveme!



Vážení občané, v naší obci máme 
velkou výhodu toho, že zde máme  
umístěný sběrný dvůr provozovaný 
p. Smýkalem, do kterého je možné 
nejen 2x ročně, jako tomu je při 
sběru velkoobjemového odpadu 
a nebezpečného odpadu, ale 
v každý pracovní den odevzdávat 

velkoobjemový a nebezpečný 
odpad. Výhodou je to, že nemusíme 
v domácnostech tento druh odpadu 
uchovávat do termínu svozu těchto 
odpadů centrálně organizovaným 
mobilním sběrem.
Žádáme však občany, aby do tohoto 
sběrného dvora dováželi pouze 

velkoobjemový a nebezpečný odpad 
a ne odpady, které z naší obce vyváží 
technické služby v popelnicích, nebo 
v barevných plastových pytlích. Pro 
tento druh odpadů není sběrný dvůr 
zřízen, a pokud s ním do sběrny přijdete 
tak s ním zase odejdete, protože nebude 
sběrnou přijat!                  Starosta
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Sběrný dvůr pana Miroslava Smýkala upozorňuje

Pokračování ze strany 1
Přišlo celkem 5 cenových nabí-
dek, které v prvé řadě zkontrolo-
val projektant, který zkontroloval, 
zda-li  jsou naceněny  všechny po-
ložky dle PD. Výsledek kontroly 
podaných cenových nabídek byl 
předán k vyhodnocení zastupitel-
stvu obce s následujícím výsled-
kem: Cenovou nabídku podalo 
celkem 5 firem, které jsou nyní 
seřazeny vzestupně podle nabíd-
nutých cen:
1/ 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 
1411, 763 31 Brumov-Bylnice, 
Nabídková cena vč. DPH :   
7 021.944,- Kč

2/ Sdružení firem „Společnost pro 
ZŠ Val.Polanka“ jejíž vedoucím 
partnerem ve sdružení je firma :
COMMODUM, spol. s r.o., 756 
27 Valašská Bystřice 225, 
Nabídková cena vč. DPH :  
7 574.493,- Kč

3 / F I L M O N T . S . r . o . , 
Cyrilometodějská 578, 766 01 
Valašské Klobouky, 
Nabídková cena vč. DPH :   
7 676.240,- Kč

4/ TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 
729, 755 01 Vsetín
Nabídková cena vč. DPH :  
7 864.247,- Kč

5/ NOSTA, s.r.o., Svatopluka 
Čecha 2088/13, 741 11 Nový 
Jičín, Nabídková cena vč. DPH : 
 8 829.000,- Kč
  
Hodnotící komise ve výše 
uvedeném složení vyhodnotila 

podané cenové nabídky s tím, že 
doporučila ZO ke schválení jako 
vítěznou cenovou nabídku firmy:
4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 
1411, 763 31 Brumov-Bylnice, 
IČO: 27740498
Zastupitelstvo obce následně 
pověřilo starostu obce podpisem 
SOD s touto vítěznou firmou, 
když tato byla podepsána dne 
25.11.2016.
Na základě této SOD tak dojde 
k tomu, že  nejpozději v průběhu  
srpna 2017 budou zahájeny 
stavební práce na této zakázce 
s cílem dokončit ji v průběhu 
následujících 7 měsíců. Zhruba od 
března  roku 2018 zahájíme práce 
na přípravě nově vybudovaných 
prostor k přestěhování MŠ do ZŠ 
s tím, že od září 2018 počítáme, 
že bude již školní rok 2018/
2019 pro MŠ zahájen v nových 
prostorách II.NP mimoškolního 
pavilonu ZŠ. Součástí nově 
vybudovaných prostor však 
nebudou jen prostory pro MŠ. 
Výsledkem  tohoto projektu 
budou také nové dvě učebny 
s kabinetem pro místní pobočku 
ZUŠ Vsetín. Ta v naší obci již 
několik let působí v provizorních 
podmínkách nacházejících se 
rovněž v tomto mimoškolním 
pavilonu ZŠ, ale i v jiných 
třídách učebnových pavilonů, což 
komplikuje provozní režim výuky 
jak ZŠ tak i ZUŠ. 
Realizací tohoto projektu dojde 
k vyřešení mnoha problémů 
souvisejících s tímto provizoriem, 
včetně toho, že i logoped tak bude 
mít svou vlastní učebnu pro své 
potřeby.                         Starosta

V roce 2018 bude MŠ v nových prostorách Obec hledá nového 
hrobníka

Pan Vojtěch Kozubík je nucen 
po mnoha letech s touto službou 
občanům ze zdravotních důvodů 
k 31. 12. 2016 skončit. Protože 
je již dlouholetou zvyklostí, že 
hrobnickou práci provádí z důvodu 
vzájemné zastupitelnosti vždy 2 
pracovníci (tuto činnost vykonávají 
při svém hlavním zaměstnání) 
hledáme parťáka k panu Václavu 
Filgasovi, který bude i dále tuto 
činnost provádět. Zájemci o tuto 
práci ať se přihlásí na obecní 
úřad!!! Dovolte mě, abych využil 
této příležitosti a poděkoval panu 
Kozubíkovi Vojtěchovi za jeho 
práci hrobníka, kterou dlouhá léta 
pro naše spoluobčany zodpovědně 
vykonával a přeji mu, ať se zase 
opět brzo dostane do kondice a 
těší se nadále dobrému zdraví!                

Starosta

Silvestrovský výšlap
 
Silvestrovský výšlap na Vartovnu 

bude v sobotu 31.12. 2016, 
sraz v 11,00 u rozhledny. 

Srdečně zve Obec Seninka.
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Asi už všichni víte, že paní Fusková 
Jana se rozhodla nejen kvůli EET, ale 
i z důvodu odchodu do penze ukončit 
nájem restaurace v KD k 31. 10. 2016.  
Zastupitelstvo obce následně rozhodlo 
o tom, že musíme po 42 letech prostory 
restaurace a kuchyně opravit tak, aby se 
mohly opět od nového roku pronajmout 
novému nájemci. Od roku 1974, kdy 
byl kulturní dům s restaurací slavnostně 
otevřen se do těchto nebytových 
prostor v KD, mimo běžnou údržbu, 
neinvestovaly žádné finanční prostředky 
a díky tomu byl stavebně technický 
stav těchto prostor dnes již v naprosto 
nevyhovujícím stavu. Tyto opravy, 
spočívající v položení nových podlahovin, 
výměně oken, v položení nových dlažeb 
a v provedení nových obkladů, v obnově 
nátěrů a maleb, kterým předcházelo 
provedení opravy rozvodů elektro, vody 
a odpadů, opravy vzduchotechniky, 
ústředního topení a slaboproudu se již nyní 
chýlí ke zdárnému konci a budou skutečně 
do konce letošního roku dokončeny.
Co však přechází do nastávajícího roku 
2017 je dodávka nového technologického 
vybavení kuchyně. Dle zpracované 
projektové dokumentace bylo vyzváno 6 
firem k podání cenové nabídky na dodávku 
vybavení kuchyně, kterými byly:
1/ Gastron CZ a.s., 768 23 Břest 149
2/ SET-ES, Rejskova 12, 772 00 Olomouc
3/ SEVEZA, spol. s r.o., Huštěnovice 
365, 687 03 Babice u Uh. Hradiště
4/TREND gastronomie s.r.o., 
MUDr.Františka Sovy 61, 755 01 Vsetín
5/TeS, spol. s r. o. CHOTĚBOŘ, 
Zednická 558, 583 01 Chotěboř 
6/ GASTROART, spol. s r. o., Modletická 
1388/5, 4900 Praha 4
Cenovou nabídku podaly 4 firmy, ze 
kterých však pouze jedna jediná firma 
splnila požadavky uvedené v zadávací 
dokumentaci a to firma: Gastron CZ a.s., 
768 23 Břest 149.
Ostatní firmy musely být ze soutěže 
vyřazeny. Vítězná cenová nabídka 
na požadovanou dodávku vybavení 
kuchyně tak činí částku: 745.600,- Kč 
bez DPH. Vybavení kuchyně bude 
dodáno dle smlouvy o dílo do 20. 1. 2017 
tak, abychom mohli již na Valašském 
bále 2017 hostům tohoto bálu podat 

večeři, která bude zahrnuta do ceny 
vstupného na bál. Tolik k prováděným 
opravám stavebně technického stavu 
restaurace s kuchyní v našem KD. 
Od podání výpovědi z nájmu paní 

Fuskovou, která obci při předání prostor 
zpět obci darovala veškeré vybavení a 
inventář této restaurace protihodnotou za 
to, že již po sobě nemusela provozovnu 
vymalovat, se zastupitelstvo obce na 
svých zasedáních zabývalo vyhledáním 
nového nájemce a na zajištění dalšího 
poskytování pohostinských služeb, na 
které si již nejen naši občané v kulturáku 
zvykli. Bylo vypsáno výběrové řízení 
na budoucího nájemce, do kterého se 
přihlásili dva zájemci a to: místní paní 
Tomečková Lenka a přespolní pan 
Zapalač Radek z Nového Hrozenkova. 
Zastupitelstvo obce vybralo paní 
Lenku Tomečkovou, která bude tuto 
restauraci provozovat, když v kuchyni 
bude vařit její syn Daniel Tomeček, 
který v současné době vaří v restauraci 
Na Špici ve Vsetíně. Vzhledem 
k tomu, že paní Tomečkové budeme 
pronajímat zařízenou restauraci, využili 
jsme ustanovení nového občanského 
zákoníku, který umožňuje nově  
v takovýchto případech sjednat tzv.pacht. 
Pachtovným je platba nejen za pronájem 
podlahových  ploch, ale obsahuje také 
platbu za vybavení restaurace a kuchyně, 
které je nyní již ve vlastnictví obce. 
Sjednané pachtovné činí 100 tis. Kč bez 
DPH/rok. Mimo tuto základní platbu si 

bude paní Tomečková jako pachtýř platit 
také tzv. inkaso, to je spotřebovanou 
vodu, elektriku, plyn, odpady apod. 
S paní Tomečkovou, jako pachtýřem, 
máme dále smluvně vyjednáno, že:

- Pachtovní smlouva je sjednána na 
dobu neurčitou, se 3 měsíční výpovědní 
lhůtou. Podlahová plocha užívaná 
provozovnou činí: 238 m2
- Umožní na pokyn obce uzavření 
restaurace max. na 5 dní v kalendářním 
roce pro pořádání kulturně společenských 
akcí v KD a využití prostor restaurace (ne 
kuchyně a skladů pachtýře) pro zajištění 
podání občerstvení na těchto akcích
- Bude zajišťovat alespoň v pracovní dny 
výrobu teplých jídel pro veřejnost a na 
objednávku krátkodobých nájemců sálu 
a zasedací místnosti KD výrobu teplých 
jídel i ve dnech pracovního volna a dále, 
že je těmto nájemcům sálu a zasedačky 
povinna zapůjčit propachtované 
vybavení restaurace: talíře, sklenice, 
příbory apod. i pokud nebude žadatelům 
podání jídla zajišťovat. Paní Tomečková 
nám také oznámila, že v nově otevřené 
restauraci se nebude smět kouřit. Půjde 
tedy o restauraci nekuřáckou, ať už 
vyjednávání protikuřáckého zákona 
v poslanecké sněmovně PČR dopadne, 
jak chce. Vzhledem k tomu, že oprava 
nových prostor, ale i příprava nového 
pachtýře na zahájení provozu restaurace 
je časově náročná, nemůžeme nyní 
s jistotou sdělit termín otevření restaurace.
                        Pokračování na straně 4

Opravy restaurace v kulturním domě včetně kuchyně finišují
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Závěrečné vyúčtování akce – ZVA 
- výstavby splaškové kanalizace 
bylo provedeno a zasláno na SFŽP 
ČR 30.11.2016. Tímto právním 
i účetnickým aktem tak byly 
poskytovateli dotace, EU a MŽP 
ČR oznámeny údaje o výsledcích 
projektu, na jehož realizaci jsme 
obdrželi  78% dotaci k oprávněným 
nákladům stavby. Monitorovacími 
ukazateli byly předpokládané 
délky kanalizačních stok, počet 
připojených obyvatel na splaškovou 
kanalizaci a v neposlední řadě také 
množství skutečně vynaložených 
finančních prostředků na tuto 
stavbu. 
Dnes již můžeme konstatovat, 
že ZVA obsahovalo údaje o 
tom, že všechny monitorovací 
ukazatele byly splněny s tím, že 
se k 30.11.2016 připojilo 76% 
EO, když minimální plánované % 
připojenosti bylo požadováno ve 
výši 70% ! Z pohledu investora 
projektu, kterým byl Mikroregion 
Vsetínsko, byly splněny všechny 
požadované ukazatele a nemělo 
by tak dojít ke krácení dotace 
poskytnuté na tento projekt. I nadále 
se však předpokládá, že se budou 
dnes ještě nenapojení majitelé 
nemovitostí na splaškovou kanalizaci 
připojovat. I nadále totiž budeme 
poskytovatelům grantu hlásit údaje 
o dalším pokračování připojování 
obyvatel na tuto kanalizaci, protože 
cílovým stavem tohoto projektu 
je napojení 85% EO, kterého 
bychom měli dosáhnout v průběhu 
následujících 5-ti let. Zvláště pak 
bude kontrolními orgány, kterými 
jsou pracovníci Odboru životního 
prostředí MěÚ Vsetín, případně 
KÚ ZK či ČIŽP ČR, kontrolováno 
dodržování zákona o vodách u 
těch majitelů nemovitostí, kteří se 
na splaškovou kanalizaci napojit 
mohou a nenapojili se, protože jejich 
odpadní vody vtékají bez smlouvy 
s obcí, která by jim to umožňovala, 
do dnes jednotné kanalizace. Tu 
má ze zákona ve správě naše obec 
s tím, že ji musíme rekolaudovat 

na kanalizaci dešťovou. Do té 
doby však, dokud  bude na původní 
kanalizaci napojena byť jen jedna 
jediná nemovitost, nemůže obec 
tuto rekolaudaci udělat a tak 
musíme stále měřit vzorky na 
výústích do toku Senice, které jsou 
celkem dost drahé. Tuto situaci 
samozřejmě musíme sledovat s tím, 
že v druhém pololetí příštího roku 
začneme náklady spojené s měřením 
kvality odpadních vod z původní 
jednotné kanalizace vtékajících do 
Senice přeúčtovávat těm majitelům 
nemovitostí, kteří se ještě i 
v průběhu prvního pololetí 2017 na 
splaškovou kanalizaci nepřipojí.
Do statisticky sledovaných ukazatelů 
poskytovatelem dotace spadají také 
nemovitosti, které nemají možnost 
se na splaškovou kanalizaci připojit, 
ale které využijí možnosti sjednat 
si se společností VaK Vsetín a.s. 
smlouvu na odvoz odpadních 
vod z nemovitosti fekálním 
vozem. Cena za takto vyvezené 
odpadní vody z nemovitosti touto 
společností tak může činit stejnou 
cenu, kterou za stočné hradí všichni 
občané napojení na splaškovou 
kanalizaci. V letošním roce je 
občanům i organizacím účtována za 
stočné částka ve výši 33,81 Kč/m3 

vč.15% DPH a za vodné částka ve 
výši 45,66 Kč/m3 vč.15% DPH. 
Potěšující je skutečnost, že pro rok 
2017 zůstávají ceny z roku 2016 za 
vodné a stočné stejné! 
Jak již bylo mnohokrát v našem 
Zpravodaji napsáno – také 
občané, jejichž nemovitosti jsou 
nanapojitelné na splaškovou 
kanalizaci mají povinnost se o své 
odpadní vody postarat v souladu 
s platným zákonem o vodách. 
V takovém případě však mají 
možnost si na provedení oprav a 
rekolaudaci svých septiků či malých 
domovních čistíren požádat o dotaci 
naši obec, která může činit až 40 
tis. Kč. To v případě, že se pro 
modernizaci čištění svých odpadních 
vod rozhodnou a že si na odvoz 
odpadních vod sjednají smlouvu o 
svozu odpadních vod se společností 
VaK Vsetín a.s.. Zde se však nesmí 
jednat o novostavby a stavby, kterým 
bylo vydáno stavební povolení po 
1.1.2008, kdy již byl novelizovaný 
zákon o vodách v platnosti a tyto objekty 
již mají vybudované čistící zařízení 
odpadních vod v souladu se zákonem. 
Pokud bude kdokoliv potřebovat k dané 
problematice vysvětlení, rádi Vám ho na 
OÚ poskytneme a poradíme.               
                                          Starosta

Na kanalizaci je napojeno téměř 80 % domácností

Pokračování ze strany 3
Jediné co ale můžeme slíbit je to, že 
se budeme všichni snažit, aby to bylo 
nejpozději do toho 20.1.2017, když  
21.1.2017 proběhne v prostorách 
KD Valašský bál! Určitě Vás však 
o termínu otevření restaurace 
budeme včas informovat veřejným 
rozhlasem!!!! Doufáme všichni, že 

se opravy obecní restaurace po 42 
letech podaří a že se bude v restauraci 
cítit dobře nejen nový nájemce 
– pachtýř paní Tomečková se svým 
personálem, ale také její hosté a  
všichni krátkodobí nájemci sálu a 
zasedačky v KD (stále budeme sál a 
zasedačku pro občany pronajímat na 
obecním úřadě)!!!                  Starosta 

Opravy restaurace v KD včetně kuchyně finišují

Oznámení Státního pozemkového úřadu
Státní pozemkový úřad (SPÚ) prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu 
pro Zlínský kraj (KPÚ ZK) a prostřednictví úředních desek obce oznamuje, že 
návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí a to 
od 8.12.2016 do 7.1.2016 na Obecním úřadě ve Valašské Polance, kde je možné 
stejně jako i na pobočce KPÚ ZK ve Vsetíně  uplatňovat po tuto dobu případné 
připomínky a námitky. KPÚ ZK po vyhodnocení došlých vyjádření provede 
aktualizaci BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.



Akce, která v kalendáři zaujímá své 
čestné místo. Posezení s důchodci 
tentokrát připadlo na neděli 13. 
listopadu. Na setkání se těšili nejen 
samotní důchodci, ale i účinkující 
a pořadatelé. Po úvodním slovu 
našeho pana starosty překvapila 
mateřská školka, a to hned ve dvojím 
podání. Že není jednoduché malé 
dětičky něčemu naučit, předvedla 
nejdříve imitátorka E. Kolínková 
s mažoretkovskou školkou, která 
celou plejádu vystoupení začínala. 
Následovalo vystoupení opravdické 
mateřské školky, jenž ukázala, jak 

šikovné děti ve školce skutečně máme. 
Z hudebních vystoupení si pochvalu 
zaslouží žáci ZUŠ, kteří rozezvučeli 
sál a potvrdili, že muzikantství k naší 
obci patří. Co je taky neodmyslitelně 
spojeno s našim krajem jsou valašské 
tance a to, že tato tradice je stále 
živá, vděčíme i Polančánku se 
svým milým a velmi působivým 
vystoupením. Ostatně tanečních 
vystoupení následovalo ještě více 
a v dalších vstupech se předvedly 
dětské taneční skupiny Anité a Tashi, 
které letos získaly i přední umístění 
v celostátních soutěžích. Celý 

program zpestřily svým vystoupením 
také taneční skupiny, BlueMaat a 
Calypso. Řečnické umění a vtip 
předvedli svým vstupem P. Hlavica 
a P. Lukáš v Holzmanově scénce. 
Závěrečné vystoupení opět překvapilo 
a tetky mažoretky si na něm daly 
hodně záležet. Tanec Black and 
White se postaral o závěrečné veselí.  
Děkujeme všem důchodcům, kteří na 
akci přišli a doufáme, že se opět dobře 
bavili. Poděkování si zaslouží nejen 
pořadatelé, ale i účinkujicí, a také 
učitelé a učitelky, které tyto děti tak 
pěkně vedou.          Marie Sádlíková
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Svoz odpadu proběhne 
26.12. 2016 klasicky

Technické služby Vsetín s.r.o. 
oznamují, že dne 26. prosince 2016 
(2. svátek vánoční) budou provádět 
svoz komunálního odpadu v plném 
rozsahu, který připadá na tento den 
(pondělí). Žádáme občany aby si 
připravili odpadové nádoby či pytle 
na určené místo.

Provozní doba obecního úřadu o 
Vánocích

V době mezi vánočními svátky tj. od 
27.12. do 30.12 2016 bude Obecní 
úřad ve Valašské Polance uzavřen.

A ten popel popeláři…..
Tak, jak je psáno i v letáku 
s termíny svozů odpadů v obci 
– popeláři nejsou povinni 
vyvézt popelnici, která obsahuje 
nevychladlý popel. Bohužel se 
opět stalo, že došlo k menšímu 
požáru jednoho ze svozových 
vozidel Technických služeb Vsetín 
a je dokonce možné, že příčinou 
byl popel z Veřečného. Obracíme 
se na vás všechny s prosbou, abyste 
dodržovali požadavky svozové 
firmy a do popelnic neodkládali nic 
nepatřičného.
Stejně tak vás žádáme, abyste pytle 
na tříděný odpad používali pouze 
k tomuto účelu. Při jejich nákupu 
totiž obec platí i jejich odvoz a 

likvidaci odpadu v nich . Proto každé 
jiné jejich využití je pro nás všechny 
ekonomickou ztrátou. Děkujeme za 
pochopení a spolupráci.

Poděkování
Chtěly bychom poděkovat svým 
bývalým žákům ze ZŠ ve Valašské 
Polance, kteří nás pozvali na své 
setkání 50letých v sobotu 12.11.  
2016. Velmi nás potěšilo, že jsme si 
mohly prohlédnout zmodernizované 
školní prostory, a také zavzpomínat 
na „nenávratné“ časy. Organizátoři 
nám věnovali hezké a příjemné 
odpoledne. Děkujeme. J. Mikušková, 
K. Kamencová, J. Mikušová, L. 
Stašková.

Manželé Juřicovi oslavili 
kamennou svatbu

Ne nadarmo se říká, že na Valašsku 
roste chléb a kamení. Kámen je 
pevný a tvrdý zároveň. Jen tak ho 
prostě nerozdělíte. Zřejmě tyto 
vlastnosti daly i pojmenování 
krásnému výročí. Je nám 
potěšením oznámit, že manželé 
Juřicovi jsou první společnou 
dvojicí v naší obci, která mohla 
oslavit Kamennou svatbu, 
tedy 65 let společného života. 
Jejich duševní i tělesnou vitalitu 
lze jen obdivovat. Upřímně 
jim blahopřejeme a do dalších 
společných let přejeme mnoho 
štěstí, zdraví a pohody.

Krátké zprávy z obce, poděkování, oznámení, pozvánky

Tradiční posezení s důchodci se opět vydařilo
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V září nastoupilo do MŠ 37 dětí. Děti 
se seznamovaly s novými kamarády, 
s prostředím a okolím MŠ. Společně 
jsme si vytvořili Desatero pravidel 
slušného chování, které dětem neustále 
připomínáme a snažíme se, aby je 
děti dodržovaly. Pěkného počasí jsme 
využívali k vycházkám do přírody, 
kde děti pozorovaly podzimní změny, 
sbírali jsme různé přírodniny, které 
jsme využívali ve výtvarné a pracovní 
výchově. Děti se seznámily s tím, co 
se na podzim děje na poli, na zahradě 
a v lese. Ochutnávaly různé druhy 
ovoce a zeleniny a poznávaly je podle 
chuti, čichu a hmatu. Zapojily se do 
přípravy jablíčkového dortu, na kterém 
si pak všechny pochutnaly. Moc jim 
také chutnaly uvařené brambory ,,na 
loupačku´´. Zbylé brambory a zeleninu 
jsme využili k výrobě ,,podzimníčků´´ 
(zvířátka, skřítci, strašidla). Výrobky 
a výtvarné práce dětí zdobí neustále 
prostory celé MŠ. Nejstarší děti se 
zúčastnily akce ve Vsetíně: Den stromů, 
kde plnily na jednotlivých stanovištích 
různé úkoly. Přivezly si vlastnoručně 
vyrobené podzimní sluníčka. S dětmi 
jsme společně dlabali dýně a vytvořili 
jsme dýňová strašidla, následně děti 
ochutnaly dýňový kompot. Pro rodiče 
jsme připravili ,,podzimní dýňové 
tvoření´´, při kterém se svými dětmi 
podle své fantazie vytvářeli strašidla 

a zvířátka. V MŠ děti shlédly několik 
divadelních představení a vystoupení 
kouzelníka a klauna. Nejstarší děti 
vystoupily s programem ,,barevný 
podzim´´ na besedě s důchodci. 
V listopadu se děti seznamovaly s části 
lidského těla, co dělat pro své zdraví 
a jak se chránit před úrazy. Proběhla 
beseda se zubní lékařkou Silvií Kučovou 
a sestřičkou Janou Vlčkovou. Děti si 
nejprve poslechly pohádku O zubech a 
zubožroutech a následně se zábavnou 
formou dozvěděly, jak si mají správně 
čistit zuby a starat se o ně. Děti dostaly 
perníkové zoubky a žvýkačky, a pak 
si pod odborným dozorem očistili své 
zuby. Na každý týden jsou pro děti 
připravena nová témata, při kterých si 
děti osvojí nové poznatky, seznámí se 
s novými písněmi, básněmi a tanečky. 
Listopad pomalu končí, a my se začínáme 
připravovat na advent. Pro děti máme 
přichystané další zajímavé akce a aktivity 
(pletení adventních věnců, mikulášská 
besídka, výlet do Betléma v Horní Lidči, 
návštěva babiček v místním stacionáři, 
návštěva knihovny, výroba jablíčkových 
svícnů, zdobení stromečku..). A snad se 
společně dočkáme i Ježíška v MŠ, na 
kterého se děti moc těší. Společně s dětmi 
přejeme všem čtenářům klidné a příjemné 
prožití vánočních svátků a do Nového 
roku jen to nejlepší.
   Zaměstnanci a děti MŠ Val. Polanka

Jak se daří dětem v naší mateřské školce?

Polanka žije...
Chodím po naší dědině a potkávám 
se s mnoha lidmi. Čas od času přijde 
řeč na to, jak Polanka žije, co je v ní 
dobrého a co by se mohlo (mělo) 
zlepšit. Někdo chválí i po rameně 
poklepává, někdo to vidí jiným okem a 
řekne, že „pes eště nezdechl, ale vážně 
maródí“.
Zajisté mají pravdu ti, kteří mluví 
o tom, jaké na okolí pořádají super 
akce, kolik tam přišlo lidí a jaká tam 
byla super zábava…. Dovolím si 
podotknout.  Nejednou kritizují lidé, 
kteří na akce v obci vůbec nechodí.  
To za prvé. Za druhé je dobré si 
uvědomit, že Polanka je v některých 
směrech tak trochu na ztracené vartě: 
např. chybí velcí sponzoři, atraktivita 
území nedosáhne třeba karlovického 
údolí (srovnejte pouť v Polance a 
na Hrozenkově). Přesto všecko je 
velice potěšující, že v dědině fungují 
zaběhlé spolky a zájmové skupiny, 
které mimo svou hlavní činnost velmi 
obětavě udržují tradice – což je z mého 
pohledu vzácnější, než organizovat 
superakce.  A vznikají nové iniciativy 
– Stonožka v letošním roce ukázala, 
že je pro život obce určitě přínosem, 
činnost zahajuje Klub stolních her.  Po 
dlóóuhé době na jeviště v KD zavítalo 
divadlo, zahrál a zazpíval si u nás 
bard Vlasta Redl. Polanské tanečnice 
sklízejí úspěch za úspěchem, valašský 
Polančánek překvapil při každém svém 
vystoupení, podobně i děti ze ZUŠky. 
Nový pan farář nejen přednáší o Bibli 
a vesmíru, ale i doučuje angličtinu. O 
polanském „pivním“ pochodu, který 
letos „překvapil“ ani mluvit nebudu…..
Ptáte se, kam vedou tyto úvahy? 
Především k poděkování všem těm, 
kteří se zasloužili o tradiční i nové 
kulturní, sportovní a společenské akce 
proběhlé v letošním roce ve Valašské 
Polance – díky za vaši obětavost a 
vytrvalost. Pak také k výzvě všem, kteří 
by se chtěli v této oblasti nějak zapojit 
- je totiž pořád co vylepšovat, někdy 
znovu nakopnout, co ustrnulo, získávat 
nové inspirace a zejména nové lidi, 
kteří by to všechno táhli. No a nakonec 
k názoru, že v Polance to pořád žije!!!

Místostarosta

Polanští, luženští a pozděchovští 
farníci navštívili v pátek 9. prosince  
našeho bývalého faráře P. Josefa 
Berece, aby mu poblahopřáli k 90.  

narozeninám. Všichni jsme v misijním 
domě v Nitře prožili nádherné okamžiky při  
bohoslužbě, slavnostním obědě i  krátkých 
rozhovorech s naším oslavencem.

Farníci navštívili našeho bývalého faráře Berece
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Základní škola má za sebou několik hezkých akcí

Vážení rodiče našich žáků,  
přátelé a příznivci naší školy, ani 
si to v každodenních starostech 
nepřipouštíme, ale skoro již třetinu 
školního roku mají žáci za sebou. 
Nadešel podzimní čas a s ním 
pozvolna přichází zima, mráz a 
sníh. Věřím, že zimní dny radostně 
prožijeme, a že si naši žáci o 
vánočních prázdninách snad užijí 
i dostatek sněhu. Dřív, než začnou 
vánoční prázdniny, mají naši žáci 
plno práce. V těchto dnech připravují 
krásná adventní vystoupení a také 
tradiční vánoční koncerty, na které 
Vás všechny srdečně zvu. Jsem rád 
za Vaši podporu, kterou do svých dětí 
vkládáte a společně s nimi vytváříte 
hodnoty, kterých si běžně člověk 
ani neuvědomí. Základní umělecká 
škola chce především vychovat 
řadu dobrých muzikantů, tanečníků, 
výtvarníků a herců, kteří získávají 
svým poměrem k umění lepší životní 
orientaci a budou moci využít 
svého talentu, naučí se pracovat 
v kolektivu a získají významnou 
hodnotnou duševní devizi. To však 
bez každodenní a cílevědomé práce 

nejde. V tomto školním roce čeká 
naše žáky opět mnoho soutěží 
vyhlašovaných MŠMT, přehlídek, 
výstav a samotných vystoupení na 
kmenové škole i na našich pobočkách. 
Děkuji Vám, rodičům našich žáků 
za Vaši přízeň, za podporu dětí při 
vystoupeních a koncertech, a také 
za nezbytnou motivaci k umění a 
rozvoji talentu svých dětí. Věřím, 
že tomu tak bude i v nadcházejícím 
roce, a že se  budeme společně 
setkávat na našich připravovaných 

akcích. Chci Vám popřát klidné, 
radostné a veselé Vánoce, dětem 
hodně dárků pod stromečkem a 
pokud možno krásnou bílou zimu. 
Všem přeji do nového roku 2017 
především pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost, lásku a mnoho úspěchů 
ve studiu, v zaměstnání i v osobním 
životě. Těším se na setkání s Vámi 
na našich akcích, koncertech, 
představeních, vystoupeních a 
výstavách v roce 2017.                    

                             Roman Konůpka

Práce učitele je krásná 
v tom, že když se daří, 

vidí radostné jiskry 
nejen v očích dětí, ale i 
v očích jejich rodičů.  
  

Hodně jisker v očích 
do roku 2017 přejí 

učitelé a žáci pobočky 
ZUŠ Vsetín ve Valašské 

Polance. 

Základní umělecká škola děkuje za přízeň a podporu 

Halloween 2016
Akce Halloween - aneb ve škole 
straší, kterou připravili žáci 9. a 
8. ročníku nejen pro naše žáky, 
ale také pro děti ze školky i ze 
sousedních vesnic se povedla. 
Na tuto akci přišlo na 200 lidí 
(děti i rodiče), a tak pokud jste 
po čtvrté hodině odpolední šli 
kolem školy, mohli jste zahlédnout 
svítící halloweenské lucerny a 
zaslechnout děsivé skřeky, které 
se linuly ze školy. Ta se totiž v 
tento čas stala domovem mnoha 
strašidel, kostlivců a zombie, 
kteří děti děsili při přecházení 
mezi jednotlivými stanovišti. Děti 
dostaly sladkou odměnu nejen za 
splnění různých úkolů, ale také za 
absolvování této stezky odvahy. 
Potom si mohly v jídelně vyrobit 
něco hezkého a mohly si koupit 
něco na zub.

Mikuláš ve škole
V pátek 2. prosince přišel do naší 
školy Mikuláš se svými pomocníky. 
Prošel všechny třídy, odměnil hodné 
děti, hříšníky pokáral a dal jim 
druhou šanci dokázat, že příští rok 
si odměnu zaslouží také. Děkujeme 
žákům 9. třídy, že připravili tuto 
tradiční akci pro mladší spolužáky.

Taneční na jedničku
Kurz předtaneční výchovy žáků 9. 
ročníku je úspěšně za námi. Všichni 
mladí tanečníci zvládli základy 
společenských tanců jako je waltz, 
tango, polka, valčík a další. Na 
závěrečném slavnostním taneční 
večeru tzv. „Věnečku“, který se 
uskutečnil v sobotu 10.12. 2016 
předvedli tanečníci svým rodičům 
i kamarádům vše co se naučili a 
nutno konstatovat, že večer to byl 
velmi podařený a všem se líbil.

Vítání občánků 2016
Třináct dětí – pět děvčátek a 
osm chlapců bylo v letošním 
roce přivítáno a zapsáno do 
pamětní knihy obce. První vítání 
proběhlo v neděli 12. června a 
přivítali jsme tyto děti: Kateřinu 
Kozubíkovou, Annu Stojanovou, 
Anetu Fojtíkovou, Šimona 
Kolínka a Amálii Povalačovou. 
Při dalším vítání v neděli 20. 11. 
2016 jsme do naší obce přijali 
tyto občánky: Nikol Holčákovou, 
Jakuba Honzu, Vojtěcha Daňka, 
Jakuba Filáka, Lukáše Duška, 
Maxe Martinku, Kryštofa Daňka 
a Vojtěcha Hyžáka. Děkujeme 
rodičům dětí i jejich příbuzným, 
že si udělali čas a přišli se v tak 
hojném počtu potěšit z našich 
nových občánků Valašské Polanky. 
Přejeme všem hodně štěstí a zdraví.   

Marie Martínková
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Hasiči varují před riziky spojenými s vánočními svátky
Požární rizika spojená s vánočními 

svátky
Vánoční svátky a Silvestrovské 
oslavy jsou spojeny s krásnými 
chvílemi mezi svými nejbližšími a 
přáteli. Prožijte je opravdu v klidu 
a bez stresu. K tomu je potřeba 
se vyvarovat nebezpečí požáru 
z nedbalosti nebo nesprávné 
manipulace se svíčkami a ostatními 
nástrahami spojených s koncem 
roku.

Adventní věnce
Věnec by neměl být vyroben z  vysoce 
hořlavého materiálu – např. pilin, 
hoblin apod.  Pokud svíce dohoří 
až k základně, může lehce způsobit 
požár. Problém může nastat i tehdy, 
pokud se svíčka ulomí. Správně 
vybírejte i svíčky na věnec.  Klasické 
svíčky (určené např. do svícnů) 
nejsou pro adventní věnce příliš 
vhodné, neboť brzy prohoří a mohou 
věnec či okolí zapálit. V prodeji jsou 
speciální adventní svíčky ošetřené 
speciální voskovou vrstvou. Adventní 
věnce bez ochranných podložek 
pod svíčkami mohou sloužit jen 
jako dekorace a v žádném případě 
bychom je neměli zapalovat. Svíčky 
umísťujte v dostatečné vzdálenosti 

od hořlavých materiálů, nedávejte 
k oknům do průvanu, blízko záclon, 
do těsné blízkosti sedaček či jiných 
textilií, ani na poličku nebo skříň. 
Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka 
stabilitu a nehrozilo její převrácení. 
Děti nebo zvířata, které mohou hořící 
svíčku převrhnout. Zapálené svíčky, 
ať již umístěné na adventních věncích 
nebo jinde, nesmíte nechat během 
jejich hoření bez dozoru. Zhasněte 
je vždy, když opouštíte domov nebo 
jdete spát.  Požár rozpoutaný třeba 
v obývací místnosti od hořící svíčky 
má mnoho iniciátorů a obývák lehne 
popelem za tři minuty. Tato doba 
není dostatečně dlouhá aby na místo 
dorazila hasičská jednotka i kdyby 
zbrojnice byla v sousedství.

Zábavní pyrotechnika
Zábavní pyrotechniku kupujeme 
pouze takovou, která je na český 
trh uváděna legálně, má návod 
výrobce na použití v českém jazyce 
a certifikační značku. Pyrotechniku 
navlhlou či s otevřeným obalem 
nikdy nekupujeme.
Prodej pyrotechniky upravuje 
vyhláška Českého báňského 
úřadu, která stanovuje, komu a 
jak lze zábavnou pyro prodávat: 

1. Ve stánkovém prodeji lze nabízet 
jen lehkou pyrotechniku, zařazenou 
do první třídy nebezpečnosti. 
2. Předměty druhé třídy lze prodávat 
jen osobám starším 18 let. Tato 
pyrotechnika se nesmí používat 
v uzavřených prostorách a v blízkosti 
kostelů, nemocnic, dětských zařízení, 
domovů důchodců, škol, při sport. 
akcích atd. 
3. Předměty III. třídy jsou určeny 
pouze lidem s kvalifikací odpalovače 
ohňostrojů. 
S pyrotechnikou je nutné manipulovat 
zásadně na volném prostranství, 
minimálně 100 metrů od obydlí, tak 
aby nemohlo dojít např. k vniknutí 
světlice do oken, zapálení střechy 
domů, aut nebo keřů. Se zábavní 
pyrotechnikou nesmí manipulovat 
děti bez dozoru dospělých.

PF 2017
Sbor dobrovolných hasičů ve 

Valašské Polance 
přeje všem spoluobčanům krásné 
a klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spojenosti 

v roce 2017.

Oznámení  a přání od myslivců
Vážení spoluobčané, vzhledem ke změně zákonů a 
legistlativě v letošním roce 2016 došlo ke změně názvu 
našeho Mysliveckého sdružení Valašská Polanka na 
MYSLIVECKÝ SPOLEK HRUBÁ DOLINA VALAŠSKÁ 
POLANKA se sídlem Valašská Polanka 312, 756 11 Val. 
Polanka, IČ: 70887349. 
Vzhledem k těmto změnám a také k signalizovaným změnám 
ve vedení (výboru) Honebního společenstva, plánujeme 
svolat v první polovině roku 2017 Valnou hromadu 
Honebního společenstva, o které budou vlastnící pozemků 
spadajících do výměry naší honitby včas informování 
prostřednictvím obecního rozhlasu.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli 
při organizaci letošních pouťových zábav, ale i dalších akcí 
spojených s naším spolkem, ať už se to týká rodinných 
příslušníků, Obecního úřadu, hasičů, sokolů, ale i dalších, na 
které jsme v tomto poděkování zapomněli.
Na závěr bychom chtěli popřát všem radostné prožití Vánoc 
a do nového roku 2017 pevné zdraví, štěstí a hodně úspěchů 
v osobním i profesním životě.      Přejí  myslivci z Polanky

Úprava času rozvozu 
O z n a m u j e m e 
občanům, že 
pekárna z Lysé 
pod Makytou pro 
Vás uskuteční 
službu prodeje 
čerstvého chleba 
a pečiva.
V zimním období 
si můžete výrobky 
zakoupit přímo 
z pekárenského 
a u t a 
v následujících rozvozech každý týden ve čtvrtek 
u obecního úřadu Val. Polanka od 17,05 hod a Veřečné 
Valašská Polanka od 17,15 hod. Na prodejních místech 
se zdržíme podle zájmu občanů! Změna času rozvozu 
je od 03. 11. 2016 V případě nedodržení času prosíme 
o trpělivost.              Obecná prezvadzka s.r.o.
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V letošním roce se ve Val. Polance 
ustálil nový sport - silový trojboj 
(Powerlifting). V dubnu se pod mým 

vedením zúčastnil Dominik Kovalčík 
MČSR v Púchově, kde s výkony 
195kg ve dřepu (národní rekord), 
122,5kg v benchpressu (národní 
rekord) a 190kg v mrtvém tahu obsadil 
druhé místo v kategorii dorostenců do 
75kg. Vrcholem sezóny byla pro nás 
oba mezinárodní soutěž v Zalesie, v 
Polsku, která se konala 22. října. Já 
jsem startoval v kategorií juniorů do 

125kg a s výsledky 300kg dřep, 155kg 
benchpress a 295kg mrtvý tah jsem 
obsadil první místo absolutně mezi 

všemi juniory. Dominik s výkony 
210kg dřep, 130kg benchpress a 
210kg mrtvý tah obsadil 2. místo 
absolutně v kategorii dorostenců 
- také zapsal evropský rekord v 
součtu nazvedaných vah! Společně 
jsme se také zúčastnili mistrovství 
ČR v mrtvém tahu v Podivíně dne 
12.11. - tady jsem s výkonem 300kg 
obsadil 2. místo v kategorii juniorů 

do 125kg a také druhé místo v 
kategorii mužů do 125kg. Dominik 
zapsal platný pokus s 227,5kg a to 
mu zajistilo 3. místo v dorostencích 
do 82,5kg. Jako poslední soutěž jsem 
navštívil International Christmas 
Cup v Těrchové na Slovensku. 
Tady jsem jako jediný junior zapsal 
300kg dřep a tím absolutně vyhrál 
juniorskou kategorii této disciplíny. 
V benchpressu jsem zapsal 160kg a 
v mrtvém tahu 280kg.  V plánu pro 
příští rok máme MČSR v Příbrami 
v dubnu, dále pohárovou soutěž v 
benchpressu v květnu ve Vsetíně a 
vrcholem sezóny bude mistrovství 
světa, které letos hostí ČR. 
Děkujeme Restauraci pod Nádražím 
- panu Kovalčíkovi a také obci 
Valašská Polanka - panu Stanislavu 
Machačovi, za příspěvky na vybavení 
posilovny, kterou máme v suterénu 
Kulturního domu a postupně si ji 
vybavujeme tak, aby jsme mohli 
podávat stále lepší výkony.  

Lukáš Matušinec

Lukáš Matušinec a Dominik Kovalčík výborně reprezentují v silovém trojboji

Stanovisko MŠMT k přijímaní dětí do mateřských školek
Dnem 1. ledna 2017 nabude účinnosti 
ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/
2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve 
znění zákona č. 178/2016 Sb., které 
stanoví: 
“Od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte, je 
předškolní vzdělávání povinné, není-
li dále stanoveno jinak.”. 
Ze shora uvedeného plyne, že 
mateřské školy mohou přijmout i dítě, 
které se nepodrobilo pravidelnému 
očkování, ani nemá doklad, že je 
proti nákaze imunní či se nemůže 
očkování podrobit z důvodů trvalé 
kontraindikace jen v případě, že patří 
do skupiny dětí, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné. Počínaje dnem 
1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání 
povinné pro dítě, které před datem 
1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a 
dosud nezahájilo povinnou školní 

docházku. Uvedené jednoznačně 
plyne z účelu, který novela školského 
zákona provedená zákonem č. 178/
2016 Sb. sledovala. Tím bylo zavést 
povinný rok předškolního vzdělávání, 
nikoli nepřímo novelizovat ust. § 50 
zákona o ochraně veřejného zdraví a 
prakticky učinit výjimku zakotvenou 
v tomto ustanovení nadbytečnou. 
Smyslem příslušného ustanovení 
školského zákona je připravit děti na 
povinnou školní docházku a zvýšit 
jejich připravenost na socializaci ve 
školním prostředí. Výjimka nadále 
cílí na povinné předškolní vzdělávání, 
což potvrzuje i výše citovaná 
důvodová zpráva k novele zákona 
o ochraně veřejného zdraví. Proto 
je nutné aplikovat výjimku ust. § 50 
zákona o ochraně veřejného zdraví 
pouze na děti, na které se vztahuje 
povinné předškolní vzdělávání a 
nevztahovat ji na mateřskou školu 
jako celek. 
Ostatní děti, pro které není předškolní 
vzdělávání povinné, tedy musí být 

před přijetím do mateřské školy 
nadále očkovány v rozsahu, jak 
vyplývá z § 50 zákona o ochraně 
veřejného zdraví ve spojení s § 46 
téhož zákona a vyhlášky o očkování 
proti infekčním nemocem, pokud 
nemají potvrzení, že jsou proti nákaze 
imunní nebo se nemohou očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
Prioritou při přijímání dětí do 
předškolních kolektivních zařízení 
totiž nadále zůstává zachování 
kolektivní imunity, tj. takové formy 
imunity, ke které dochází, když je 
významné množství osob v populaci 
proočkováno proti konkrétnímu 
onemocnění a patogen ztrácí 
schopnost epidemické incidence. 
Kolektivní imunita nemůže ovlivnit 
patogenitu původce, ale může 
snížit cirkulaci původce v populaci, 
případně vést až k eliminaci původce 
v populaci. Právě míra proočkovanosti 
je klíčová pro dosažení kolektivní 
imunity a snížení cirkulace původců 
infekčních nákaz v populaci.



Turnaj ve stolním tenise bude letos v 
tělocvičně školy

Tradiční turnaj ve stolním tenisu, 
který je letos naplánován na 30. 12. 
2016 se neuskuteční v kulturním 
domě, ale bude v tělocvičně ZŠ. 
Sraz hráčů 1-9. třídy v 8.30-9.00, v 
9.30 bude losování a začátek turnaje. 
Kategorie 1.-5. třída a 6.-9. třída. 
Hrají zvlášť dívky a chlapci. Dospělí 
sraz 12.00-13.00, losování 13.15, 
kategorie ženy všeho věku, muži I - 
16. - 39. let, 40.- nekonečno. Nealko 

nápoje pro mládež a pivo pro dospělé 
zajištěno. Na hojnou účast se těší 
sportovní komise. 

Novoroční vyjížďka na kolech
Jak Nový rok, tak celý rok. Sportovní 
komise obce zve všechny cyklo 
nadšence na novoroční vyjížďku na 
kolech. Sraz před kulturním domem 
ve Valašské Polance v 10.00. Trasa 
podle počasí a teploty, maximálně 
20 km, pohodové tempo. Cyklistice 
zdar!!!
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Muži A
Valašská Polanka je po podzimu na 
4. místě. Není to špatné umístění, 
i když jsme mohli získat o šest 
bodů více, ale nejsme první ani 
poslední tým, co má výkyvy. Naše 
produktivita není závratná. Máme 
sice technicky výborně vybavené 
fotbalisty, kteří umí kombinovat, ale 
tým je mladý a mladí kluci někdy 
podlehli atmosféře zápasu, někdy 
neplnili pokyny v obranné fázi. Na 
můj vkus jsme hráli někdy všichni 
dopředu, což se negativně projevilo 
třeba v zápasech na Prostřední Bečvě 
nebo Lidečku. Nemáme výraznější 
slabiny. Tým má na vyšší soutěž. 
Tato parta by mohla nejen postoupit, 
ale neztratila by se ani výše. Chceme 
skončit co nejlépe a tomu také 
podřídíme zimní přípravu. 

Muži B
Valašská Polanka B je podzimním 
lídrem IV. třídy. Kdybychom v 
Liptále uhráli alespoň remízu, byla 
by spokojenost absolutní. Ale to je 
kdyby. Nás těší především to, že nás 
fotbal zase baví. Chtěli jsme zapojit 
více hráčů, i těch, kteří už fotbal třeba 
hrát přestali. Do zápasů na podzim 
nastoupilo celkem 24 hráčů, což je 
asi rekord soutěže. Všichni věděli, 
že když přijdou, tak se na hřiště na 
poločas nebo alespoň na půl hodiny 
dostanou. Na závěrečné bylo znát, 
že se nám podařilo vytvořit dobrou 
partu. A to i přesto, že v kádru máme 
mladé kluky i staré veterány. Měli 
jsme obavy, jak fanoušci z Lužné 
zareagují na to, že hraje Polanka B a 
nikoliv Lužná. Ale chodili v hojném 
počtu, fotbalem se bavili. Změny v 
kádru budou minimální. 

Dorost
Dorost se minulou sezonu zachránil 
v krajské soutěži, nicméně jsme ho 
přihlásili jen do OP. Důvodem byl 
úbytek hráčů, a to jak z věkových 
nebo osobních důvodů. Kádr je 
hodně omlazený a postupně se 
sehrává. Novým trenérem se stal 
Michal Baran. Na čtyři utkání přišel 

ze Zlína na rozehrání Jiří Polanský 
a vsítil v nich 18 branek. Okresní 
přebor má pouze 6 účastníků, takže 
jsme sehráli na podzim jen 7 utkání s 
bilancí 4 výhry a 3 porážky a jsme v 
tabulce na čtvrtém místě.

Starší žáci
Starší žáci zahájili sezonu na 
výbornou, ale ke konci jim trošku 
došel dech. Výsledkem je průběžné 
4. místo v jedenáctičlenné tabulce. 
Do jarní části je potřeba zapracovat 
hlavně na tréninkové morálce, která 
ke konci podzimu nebyla dobrá. Děti 
mají spoustu jiných koníčků a udržet 
je u fotbalu je čím dál těžší. 

Mladší žáci
Naši mladší žáci sezonu 2016/2017 
zahájili spojeni  s kluky z  Lužné v 
jednom týmu pod názvem Valašská 
Polanka/Lužná. Svojí skupinou zatím 
suverenně prochází a po podzimní 
sezóně jsou stále neporaženi. Zimní 
sezonu jsme zahájili v neděli 11.12 
v hale na Hovězí, kde se účastníme 
“Zimní Ligy Ladě Štěpána”. Trénovat 
budeme v tělocvičně každé pondělí od 
16 - 18 hodin v tělocvičně v Polance.

Starší přípravka
Starší přípravka pod vedením Ondry 
Zbranka je zatím na průběžném pátém 
místě tabulky a do jarní části chce 
toto umístění určitě vylepšit. Zápasy 
v jejich podání byly jako na houpačce, 
kdy po dobrém a kvalitním výkonu 
přišel útlum a horší výsledky, což je 

ale v tomto věku běžné. Důležitá je 
chuť a nadšení, které mladým nadějím 
nechybí.

Mladší přípravka
Letos se poprvé v soutěži představili 
i naši nejmladší fotbaloví benjamínci. 
Jde o tým dětí ročníku narození 2008 
a mladší, které se na zeleném pažitu 
teprve začínají orientovat. Do soutěže 
hrané formou turnajů 4 družstev 
z celého okresu naskočilo alespoň 
jedenkrát už 15 dětí. Celkem jsme 
sehráli 8 turnajů (24 zápasů) s velmi 
příznivou bilancí: 19 vítězství, 1 
remíza a 4 porážky, přičemž ale 
výsledky zápasů pro nás nejsou 
prioritou. K oporám týmu patří 
kluci, kteří již naskakují do zápasů 
starší přípravky. V bráně je to Tom 
Křupala, který pomáhá i se střílením 
gólů. Dobře se jeví ostrostřelec Petr 
Janota, univerzál Štěpán Gergela a 
precizní obránce Vojta Gabko. Vedle 
nich se ukazují i další kluci, kteří jak 
k tréninku, tak k zápasům přistupují 
velmi svědomitě a to nám všem, 
trenérům i rodičům, dělá velkou 
radost. Momentálně trénujeme jednou 
týdně v tělocvičně ZŠ, vždy v pátek 
od 16 hodin a všechny děti, které 
k nám ještě nenašly cestu, si můžou 
přijít vyzkoušet, jestli by je fotbal 
s námi bavil, čímž je zveme.
Závěrem bychom chtěli všem 
fanouškům poděkovat za důvěru v 
průběhu celého roku 2016 a popřát 
jim pohodové, ničím nerušené 
vánoční svátky a šťastný Nový rok.

Muži B jsou podzimním lídrem IV. třídy a rádi by postoupili 

Pozvánka na stolní tenis a novoroční vyjížďku



Sociologický ústav  

AV ČR, v.v.i., Jilská 1  

110 00 Praha 1 

 

 

HLEDÁME EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY 

PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 
 
Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR, v.v.i. 

hledá externí spolupracovníky s výbornými komunikačními dovednostmi. 
Náplní práce je oslovování lidí v místě bydliště a dotazování se na otázky 
v rámci výzkumu, který není určen ke komerčním účelům. 

Jedná se o nárazové aktivity vhodné jako dlouhodobý přivýdělek 
k penzi, studiu, mateřské/rodičovské dovolené. Odměna se 
pohybuje kolem  

800 Kč měsíčně 
za 5 rozhovorů v délce asi 30 minut měsíčně s finančním ohodnocením 
160 - 180 Kč za jeden rozhovor.  

NABÍZÍME 
- smlouvu na dohodu o provedení práce 
- odborná školení 
- rozvoj Vašich komunikačních dovedností 
- dlouhodobou spolupráci s malou časovou náročností 
- zajímavou práci v pravidelných nekomerčních výzkumech 
- smysluplnou činnost, při které se můžete dozvědět více o české 

společnosti 

POŽADUJEME 
- věk alespoň 18 let 
- výborné komunikační dovednosti 
- pečlivost, spolehlivost a poctivý přístup 
- zkušenost s tazatelskou činností výhodou 

 

V případě zájmu se, prosím, registrujte 
na webové stránce cvvm.soc.cas.cz nebo nás kontaktujte  

na e-mailu naborcvvm@soc.cas.cz či na tel. čísle 210 310 585. 

Více informací o naší práci najdete na webové stránce  

cvvm.soc.cas.cz 
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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 březnu 2017

Harmonogram svozu odpadu‐ 1. pololetí 2017 

 

Valašská Polanka – „dědina“( +  státní svátek ) 
Komunální netříděný odpad  Leden   Únor   Březen   Duben   Květen   Červen 

Domovní odpad ‐ 
popelnice, černé pytle 
svozový den ‐  pondělí, sudý týden 

9. 6. 6. 3.  1.+ 12.
23. 20. 20. 17. +  15. 26.

  29.
Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

6. 1. 8. 5.  10. 7.

Papír – modré pytle  23.     15.
Sklo barevné – zelené pytle  12. 9.   5.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 27. 24.   26.
Nebezpečný a objemný odpad  29.   

xxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „Veřečné“xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Domovní odpad ‐ 
popelnice, černé pytle 
svozový den ‐  úterý !!!, sudý týden 

10. 7. 7. 4.  2. 13.
24 21. 21. 18.  16. 27.

  30.
Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

11. 8. 8. 19.  17. 14.

Papír – modré pytle  3.     2.
Sklo barevné – zelené pytle  13. 10.   12.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 20. 17.   19.
Nebezpečný a objemný odpad    29.    
TS Vsetín s.r.o. Vám provede odvoz odpadu  v případě, že : 
1,   sběrná nádoba na komunální odpad bude označena příslušným žetonem  
2,   igelitový pytel bude pevně uzavřen ( zavázán šnůrkou nebo přelepen lepící páskou )  
      platí jak na komunální tak i na tříděný odpad  
3,   nádoba / pytel bude na svozovém místě připravena nejpozději do 6 hod. ráno ve stanovený den svozu 
Vaši sběrnou nádobu / pytel Vám osádka  nevyveze bude‐li obsahovat : 
*   nedostatečně vychladlý popel 
*   větve stromů a keřů, listí, trávu, výhraby, jablka,… ( větší množství ) 
*   stavební odpad ( beton, cihly, omítku, sádrokarton,… ) 
*   nebezpečný odpad ( lepenku, azbest, asfalt, obaly od barev, motorových olejů, elektrozařízení, … ) 
*   objemný odpad ( koberce, linolea, nábytek, wc‐mísy, …. ) 
*   zeminu, kamení, posypový materiál 
V případě nevyvezení odpadu toto upozornění zanechá posádka svozové techniky v místě svozu a informaci o této 
situaci oznámí na vedení obce. Po odstranění nežádoucího odpadu Vám bude nádoba vysypána při dalším svozovém 
termínu. 

I nadále můžete využívat služeb firmy Sběratelství s.r.o.  
a odevzdávat zde odpady kromě domovního netříděného. 
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