
V červnu letošního roku jsme zahájili práce na provádění 
stavebních úprav mimoškolního pavilonu ZŠ, jejichž 
výsledkem budou dvě nové učebny pro naše děti v MŠ o 
kapacitě 2 x 24 dětí, a také dvě učebny pro děti navštěvující 
v naší ZŠ místní pobočku ZUŠ Vsetín. Dodavatel stavby 
4P Invest s.r.o. se zatím drží plánovaného harmonogramu 
prací a tak předpokládáme, že koncem ledna 2018 bude 
stavba dokončena. Následovat bude v únoru roku 2018 
kolaudace stavby. Po vydání kolaudačního rozhodnutí 
budeme žádat OHS Vsetín (Okresní hygienickou stanici) 
o nové stanovení kapacity MŠ, která bude vyšší o 11 dětí. 
Doposud je totiž kapacita naší MŠ omezena na 37 dětí. 
Následovat bude žádost o aktualizaci údajů v rejstříku 
škol a školských zařízení, na základě které bude smět 
ředitelka MŠ, při květnovém zápisu dětí na další školní 
rok 2018-2019, přijmout již vyšší počet dětí, odpovídající 
nově zkolaudované kapacitě. Zahájení provozu v nové 
mateřské škole je naplánováno od 1.9.2018       Starosta
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Již v minulém čísle našeho 
Zpravodaje jsme Vás informovali o 

tom, že obec získala dotaci na opravu 
autobusových zastávek v Dolansku. 

Jak jste už asi zaregistrovali, 
práce se rozjely velmi rychle a 
díky ochotě zhotovitelské firmy 
STRABAG a.s., která zajistila 
dostatečnou kapacitu dělníků a 
techniky na této stavbě, jde stavba 
rychleji, než je ve smlouvě o dílo 
dohodnuto. Předpokládáme proto, 
že již koncem října by mohla být 
tato stavba hotová tak, aby mohlo v  
měsíci listopadu dojít ke kolaudaci 
stavby. Po kolaudaci již budete 
moci zastávky využívat také vy.
Státní fond dopravní infrastruktury 
nám poskytl dotaci na realizaci 
stavby ve výši 1,6 milionu Kč, a 
tak bude z  obecní pokladny na tuto 
stavbu investován pouze 1 milion Kč 
v  souladu se schváleným rozpočtem 
obce na tento rok.               Starosta

www.valasskapolanka.cz

Práce na nových zastávkách v Dolansku pomalu finišují

Školka bude mít větší kapacitu Územní plán obce v nedohlednu
Je již nehoráznou skutečností, že díky personálním 
problémům stavebního úřadu MěÚ Vsetín se pořízení 
nového územního plánu naší obce vyřizuje už šestým 
rokem a stále nemáme jistotu v tom, kdy bude tato 
problematika dotažena ke zdárnému konci. Za tuto dobu 
se na stavebním úřadě vystřídaly již 4 pracovnice, které 
se pořízení našeho nového územního plánu, s menšími 
či většími přestávkami, věnují. Po veřejném projednání 
návrhu nového územního plánu bylo podáno 12 námitek, 
kterými se snaží někteří naši občané dosáhnout úprav 
návrhu ÚP. Díky výše uvedeným personálním změnám 
stavebního úřadu, konkrétně však odboru územního 
plánování, se však nedaří ani tyto námitky vypořádat, 
ne tak ještě aby byl nový územní plán obce uveden 
v život. V tuto chvíli stále netušíme, kdy tedy bude nový 
územní plán zastupitelstvem obce schválen. Schválit 
nový územní plán může ZO tehdy, kdy budou stavebním 
úřadem vyřízeny všechny podané námitky.       Starosta



Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh
Stále se nám nedaří dosáhnout 
platného nového územního rozhodnutí 
na cyklostezku v rozsahu od Ústí 
do Lužné a Prlova včetně, které 
respektuje zásadní podmínku danou 
Povodím Moravy s.p., že všechny 
mosty a lávky přes řeku Senici musí 
být 0,5 m nad Q100, to je nad stoletou 
vodou. K vyvěšenému Rozhodnutí o 
vydání územního rozhodnutí na tuto 
I. etapu cyklostezky byly podány dvě 
námitky a to v tom prvním případě 
dvěma občany z obce Leskovec a 
ve druhém případě čtyřmi občany 
z obce Ústí. Vyjednáváním s občany 
Leskovce jsme dosáhli toho, že jsme 
úpravou trasy cyklostezky v Leskovci 
dosáhli toho, že svou námitku stáhli. 
Zatím se však nedaří vyjednat stejné 
stažení námitek i s občany obce 
Ústí, když jejich námitky jsou, 
dle našeho názoru neoprávněné a 
s největší pravděpodobností bude 
muset stavební úřad potvrdit platnost 
územního rozhodnutí. Pokud však 
budou tito čtyři občané obce Ústí trvat 
na svém a odvolají se ke Krajskému 
úřadu ZK, bude se celý stavebně 
správní proces neúměrně prodlužovat 
a termín vydání platného územního 
rozhodnutí tak bude díky těmto 
obstrukcím v nedohlednu. Přitom 
bez platného územního rozhodnutí 
není možné dále pracovat na PD pro 
stavební povolení, když bez platného 
stavebního povolení není možné žádat 
o dotaci na realizaci stavby. V těchto 
dnech vypisuje Sdružení obcí 
Hornolidečska výběrové řízení na 
zhotovitele projektové dokumentace 
a zajištění stavebního povolení pro 
II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – 
Váh, která bude vybudována v obcích 
Lidečko, Horní Lideč a Valašské 
Příkazy.

Modernizace odborných učeben 
II.stupně ZŠ Val. Polanka

Již v únoru tohoto roku byla na 
MŠMT ČR podána žádost o dotaci 
na realizaci této akce. Na tuto 
žádost jsme zatím žádnou odpověď 
neobdrželi.

Oprava mostu silnice I/57 
V minulém Zpravodaji jsme Vás 
informovali o tom, že ŘSD ČR 
bude na tomto silničním mostě 
opravovat mostní uzávěry, které 
jsou v současné době v dezolátním 
stavu neúměrně zvyšující hluk ze 
silničního provozu. ŘSD ČR nám 
však bohužel oznámilo, že původně 
předpokládaný rozsah prací se 
ukázal být špatným řešením a 
tak nyní předělávají projektovou 
dokumentaci pro realizaci této akce 
s cílem zajistit co nejkvalitnější 
opravu tak, aby po nějaký čas 
nebylo nutné se k tomu znovu 
vracet. Opravy mostních uzávěrů na 
tomto mostě se tak dočkáme údajně 
až v příštím roce.

Dům sociálních služeb 
Hornolidečska

V březnu tohoto roku jsme MMR ČR 
požádali o dotaci na jeho realizaci. 
Do dnešního dne nemáme žádnou 
odpověď na naši žádost.

Příprava realizace okružní 
křižovatky 

Složitost stavebního zákona, podle 
kterého se v současné době zajišťuje 
územní rozhodnutí a stavební 
povolení na plánované dopravně 
inženýrské stavby je na vině tomu, 
že se projektantům nepodařilo zajistit 
platné územní rozhodnutí na stavbu 
této okružní křižovatky počátkem 

tohoto roku, jak bylo plánováno. 
Potřebného územního rozhodnutí 
jsme se dočkali až těsně před 
uzávěrkou tohoto Zpravodaje a tak 
již není možné plánovat to, že se tato 
okružní křižovatka vybuduje příští 
rok. Zajistit se musí ještě zhotovení 
projektové dokumentace pro stavební 
povolení a platné stavební povolení. 
Dále se musí vyrobit tzv. tendrová 
dokumentace, podle které se musí dle 
zákona o veřejných zakázkách vybrat 
zhotovitel stavby. To všechno bude 
ale probíhat až v průběhu příštího 
roku tak, aby se skutečná stavba 
okružní křižovatky, chodníků a BUS 
zastávek provedla o rok později, to je 
v roce 2019.

Pozemkové úpravy v obci
Pozemkový úřad ČR, pracoviště 
Vsetín nám sdělilo, že se stále 
nepodařilo dokončit výběrové 
řízení na projekční firmu, která 
bude pověřena zpracováním 
projektové dokumentace na realizaci 

předpokládaných pozemkových 
úprav v naší obci. Jak již bylo 
mnohokráte řečeno, od pozemkových 
úprav si vedení obce, mimo jiné, 
slibuje v prvé řadě majetkoprávně 
vyřešenou obnovu a opravu polních 
komunikací, kterými se zpřístupní 
dnes nedostupné, a nebo špatně 
přístupné zemědělské pozemky pro 
jejich majitele.                     Starosta
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Stavební úpravy II.NP Domu služeb 
Valašská Polanka 

Dne 21. 9. 2017 proběhla v souladu 
s platnou smlouvou o dílo s fy. FILMONT 
s.r.o. řádná kolaudace této hotové stavby, 
díky které jsme ve II.NP domu služeb 
získali nový byt 2+1, byt 1. kategorie, 
do kterého je umožněn i bezbariérový 
přístup pomocí schodišťové plošiny. 
Tu mají možnost používat rovněž 
zdravotně postižení občané, kteří budou 
chtít navštívit naši knihovnu. Mimo to 
zde došlo k rozšíření podlahové plochy 

obecní knihovny a také k modernizaci 
klubovny, kterou v současné době 
užívá místní spolek Stonožka z.s. Od 
1. 10. 2017 budou novými nájemníky 
tohoto bytu manželé Pekařovi, od 
kterých obec vykoupila jejich chalupu 
a přilehlé pozemky u benzínové čerpací 
stanice PAP Oil proto, aby mohla být 
zbourána a aby zde bylo umožněno 
ŘSD ČR vybudovat v následujících 
letech okružní křižovatku. Současně 
s tím zde obec vybuduje chodníky, 
veřejné osvětlení, přechod pro chodce 

a autobusové zastávky s potřebnými 
přístřešky.

Polanka má nové webové stránky
Víme, že život je změna, proto jsme 
naše webové stránky trochu pozměnili, 
zaktualizovali a pro majitele chytrých 
mobilů uživatelsky zpříjemnili. Bude-li 
vám při návštěvě těchto stránek něco 
chybět, popřípadě byste něco změnili, 
či upravili, dejte nám vědět. Rádi se nad 
vašimi návrhy zamyslíme.  Emailová 
adresa: info@valasskapolanka.cz
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Na Komoditní burze Kladno se opět 
zúčastnily obce Hornolidečska společně 
se Vsetínem aukce energií na rok 2018. 
Elektřina NN, průměr. cena 965 Kč/
MWh, dodavatel Centropol Energy, a.s.
Plyn MO, cena 458 Kč/MWh, dodavatel 
Pražská plynárenská, a.s. Na loňské burze 
jsme pro letošní rok dosáhli na ceny: 
Elektřina NN: průměrná cena: 720 Kč/
MWh, dodavatel: Centropol Energy, a.s.
Plyn MO: cena: 439 Kč/MWh, dodavatel: 
Pražská plynárenská, a.s.To znamená, že 
i pro příští rok zůstávají pro naše obce i 
město Vsetín stejní dodavatelé el. energie i 
plynu, ovšem s mírně vyšší cenou u plynu 
a poněkud vyšší cenou elektrické energie.

Ceny energií V parku se bude vysazovat
V  únoru 2017 proběhlo vyhodnocení výzvy do grantového programu 
Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká 
republika. Projekt obnovy parku „Na staré škole“, který podal spolek 
Stonožka, se dostal mezi dvacítku podpořených. Celková částka 42500 
Kč bude použita na výsadbu dřevin a květin, na informační tabuli a na 
občerstvení pro pomocníky během veřejné akce. Výsadba proběhne v  
sobotu 4. listopadu 2017 a zváni jsou všichni občané Valašské Polanky, 
zejména pak ti, kteří se v původní dřevěné budově školy učili číst, psát a 
počítat. Společně vysadíme 4 stromy, 25 keřů, 35 růží a 110 trvalek. Bude 
pro vás připraven doprovodný program, občerstvení a čaj na zahřátí. Pokud 
budete chtít přiložit ruku k dílu, pak si vezměte pracovní rukavice a sázecí 
lopatku. Tímto bychom také chtěli oslovit všechny, kdo vlastní nějakou 
fotodokumentaci z doby, kdy byla škola v provozu. Ozvěte se nám na 
telefon 608  400 454, nebo nám na sebe nechte kontakt na obecním úřadě a 
my se ozveme vám. Těší se na vás Stonožka.
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Po několika letech jsme v Polance 
„oprášili“ a nacvičili krátké pásmo 
Valašské svatby z Polanky a 
předposlední srpnový víkend s ním 
vyjeli do světa.  První zastavení bylo 
v Telnici u Brna, kam nás pozval 
náš kamarád starosta František 

Kroutil, abychom se zúčastnili jejich 
sobotního folklorního dne. Prožili 
jsme krásné odpoledne s přáteli 
z místní obce, ze slovenského Cíferu  
a dalšími účinkujícími z Brna a 
Újezdu u Brna. Tanečníci z Polančanu 
za doprovodu cimbálové muziky 

„Trosky“ předvedli několik svých 
pásem a na závěr celého programu 
vystoupila celá polanská svatební 
družina. Známá půlhodinová ukázka 
historické valašské svatby publikum 
nejenom potěšila, ale mnohé i dojala.
V neděli jsme pak přejeli do Babic 
nedaleko Moravských Budějovic. Na 
zahradě místní fary jsme vystoupili 
s podobným programem jako 
v Telnici. I tady bylo publikum velmi 
vnímavé a potleskem oceňovalo vše, 
co předvedl Polančan  a zejména 
závěrečnou valašskou svatbu.
Všichni účastníci tohoto malého 
turné si užívali nádhernou atmosféru 
jednotlivých vystoupení a také milých 
a srdečných setkání s lidmi v obou 
vesnicích (plánovaný odjezd z Babic 
se protáhl minimálně o hodinu, 
protože bylo pořád o čem vyprávět).  
Staří i noví přátelé nám slíbili účast 
na našich dožínkách v roce 2018. 
Budeme se na ně těšit.

Polančané vystoupili s pásmem Valašské svatby v Telnici a Babicích

Vážení přátelé, milí žáci, prázdniny 
se neuvěřitelně přehouply do začátku 
měsíce září a s prvními zářijovými 
dny přichází pozvolna nádech 
podzimních dnů, ale především dny 
studia, příprav a zodpovědnosti. 
Proto všem žákům naší školy přeji 
na začátku nového školního roku 
2017/2018 hodně zdaru, úspěchů ve 
studiu a mnoho krásných studijních 
dnů prožitých se svými kamarády, 
spolužáky a také se svými učiteli.
I v tomto školním roce se budou 
žáci účastnit koncertů, výstav, 
vystoupení, soutěží, přehlídek, 
ale také budou mít možnost se 
po nastávající tři roky podívat 
do zahraničí. Naše škola totiž 
usilovala získat tři projekty 
v rámci mezinárodního projektu 
Erasmus+. Instituce Dům 
zahraniční spolupráce mi v měsíci 
srpnu poslala výsledek výběrového 
řízení programu Erasmus+, školní 
vzdělávání – Klíčová akce 2, výzva 
2017 s výsledkem, že dva projekty 
byly úspěšně schváleny.
První mezinárodní projekt „Europe 

of Art, Muses and Movement“ 
je zaměřen na společnou tvorbu 
v oblasti umění, múz a pohybu, 
tedy je určen pro všechny naše 
vyučované obory. Tento projekt 
bude probíhat v období let 2017 
– 2020 a našimi partnery jsou 
kolegové z Francie, Lotyšska, 
Španělska a Itálie.
Druhý mezinárodní projekt „Culture 
Against Failure At School“ je 
zaměřen na rozvoj kulturního 
vzdělávání v souvislosti s bojem 
proti nežádoucím poruchám žáků ve 
školách jako je např. šikana, alkohol, 
kouření, závislost na drogách a 
podobně. I v tomto projektu si 
přijdou na své žáci ze všech oborů, 
které na škole vyučujeme. Tento 
projekt bude rovněž probíhat 
v období let 2017 – 2020 a našimi 
partnery jsou kolegové z Francie, 
Anglie, Španělska, Turecka, Polska 
a Kypru.
Všichni žáci školy včetně žáků z 
poboček se společně se svými učiteli 
budou zapojovat do zajímavých 
úkolů a aktivit spojených s těmito 

projekty, nominovaní žáci a učitelé 
se budou účastnit také výjezdů do 
spřátelených zemí.
Budeme spolupracovat s různými 
typy škol, jako je gymnázium, 
konzervatoř a soukromá vysoká 
škola. Základní uměleckou školu 
bude v těchto projektech zastupovat 
pouze naše škola.
Jsem velmi rád, že společně 
s učiteli a žáky školy můžeme 
opět po zkušenostech v projektu 
Comenius navázat a reprezentovat 
naši školu, město Vsetín a celý 
Zlínský kraj v zahraničí.
Věřím, že pestrost výuky, 
významných aktivit spojených se 
vzděláváním žáků, vystupování 
žáků na různých koncertech, 
vystoupeních a účastí na různých 
výstavách je zajímavá, atraktivní 
a že každý náš žák najde i v tomto 
školním roce nejen naplnění, 
radost, ale především smysl svého 
vzdělávání. Těším se na společná 
setkání s vámi ve školním roce 
2017/2018.
     Roman Konůpka, ředitel školy

Základní umělecká škola má připravenu pestrou a zajímavou výuku



Kulturní komise při Obecním úřadě 
ve Valašské Polance ve spolupráci 
se spolky Stonožka, SDH Valašská 
Polanka, Myslivecký spolek Hrubá 
Dolina  Valašská Polanka, TJ Sokol 

Valašská Polanka a KZN (Kdo Zakázal 
Nalévat), si Vás dovolují srdečně 
pozvat na polanské hody „Hody po 
našem“. Letos prvně s celodenním 
programem pro celou rodinu.
7:30 - Začneme hned z rána, kdy bude 
společný budíček pro celů dědinu.

8:00-10:30 hneď jak sa zrána opláchnete, 
možete vyrazit na tradiční hodovů 
zabíjačku, kterou pořádají místní hasiči 
v jejich zbrojnici a můžete si zakoupit 
zabíjačkové speciality. Čas prodeje 
je orientační a trvá jen do vyprodání 
zásob. Příďte raději včas, než později.

8:00-11:30 ve stejný čas začne na 
návsi před místním KD tradiční 
hodový jarmark. Pokud máte zájem 
o prodávání svých výrobků, volejte 
tel. číslo:  724812836  p. Kozubík.

Na jarmarku budou, krom jiného, dobroty 
z udírny, guláš o místních myslivců.

9:00-11:30 V areálu Smýkalovy kávy 
budou hry a tvoření pro děti, pod 
dohledem spolku Stonožka.  Pan Daněk  
bude vozit děti, na voru,  po říčce Senici.  
V 10:00 vystoupí balónkový klaun.
Odpolední program, na návsi před 
KD, zahájí ve  14:00 koncert kapely 
Dareband.  Už od 13:30 do 14:15 
budete moct nosit do zasedací místnosti 
KD,  svoje domácí zákusky (krom 
frgálů) do sůtěže „O najlepší hodový 
zákusek“ Pravidla soutěže: domácí 

zákusek vlastní výroby (mimo frgály), 
vzorek ve velikosti 20x15 cm bude 
hodnotit 5-ti členná odborná komise 
a zbytek vzorku bude pak rozdán 
veřejnosti v rámci  odpolední sousedské 
kávě. Vyhlášení soutěže proběhne na 
závěr koncertu Darebandu. Tři nejlépe 
hodnocené zákusky budou odměněny 
zajímavými cenami.

14:00-16:00 bude na návsi  probíhat 
tvoření z dýní pro děti  pod dohledem 
spolku Stonožka.
  
15:00-16:30 proběhne vernisáž 
obrazů umělců JanaZapa a Jany 
Baletkové v areálu Smýkalovy kávy.

16:00-17:00 na návsi před KD uvidíte 
folklorní pásmo Polančánku a Polančanu.

17:00-21:00 v sále KD vystoupí 
cimbálová muzika Trosky s primášem 
Janem Ohryzkem, která se bude na pódiu 
střídat s dechovou hudbou Polančanka.

21:00-23:00 bude after párty pro všecky 
s legendárním DJ KOLO. Na facebooku 
k této příležitosti vznikla stránka „Hody 
po našem“, kde se dozvíte další zajímavé 
informace. V případě špatného počasí 
se celý odpolední program uskuteční v 
prostorách KD.              Martin Šeliga
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Na hody je letos poprvé připraven celodenní program



Zahájili jsme nový školní rok 
V pondělí 4. září jsme slavnostně 
zahájili školní rok. 244 žáků se rozdělilo 
podle ročníků do 11 tříd. Vyučuje je 

19 pedagogických pracovníků a 3 
vychovatelé, tak jako v loňském roce. 
Asi nejvíce se těšilo 16 prvňáčků. Tak 
ať jim ta radost vydrží co nejdéle! 
Nejzodpovědnější školní práce čeká 34 
deváťáků, kteří se připravují na příjímací 
zkoušky. I jim přejeme hodně úspěchů a 
štěstí při tak důležitém životním kroku. 
Abychom dětem vyučování zpestřili, 
vytváříme různé vzdělávací projekty.  
V květnu vycestovali žáci do Moskvy, 
v červnu do Vídně. Na výměnný pobyt 
jsme pozvali žáky z Moskvy. Chtěli 
bychom dětem co nejvíce přiblížit jazyk, 

život a kulturu obyvatel za hranicemi 
naší země, aby se později nebály tyto 
hranice překročit. 
V loňském školním roce jsme se také 
účastnili spousty různých soutěží 
a olympiád, kde jsme se rozhodně 
neztratili. Výborných výsledků dosáhl 
například Honza Hyžák ve fyzikální 
soutěži Výfuk, Renda Hrabica v Logické 
olympiádě. Asi největšího úspěchu jsme 
dosáhli na poli sportovním, kdy děti z 
prvního stupně dokázaly pod vedením 
paní učitelky Hladké ve vybíjené 
postoupit až na republikové finále a tam 
skončili na vynikajícím čtvrtém místě. 
Snad se nám ve všem bude dařit i letos 
a budeme dělat Valašské Polance jenom 
donbrou reklamu. Přeji Všem našim 
žákům, rodičům, pedagogům a ostatním 
zaměstnancům školy pohodový a úspěšný 
školní rok 2017/2018.

Projekt Edison
V letošním školním roce se naše škola 
přihlásila do Projektu Edison, který 
spočívá v tom, že do školy přijedou 
vysokoškoláci z různých zemí světa a 
představují dětem své země, tradice a 
památky. Letos v týdnu od 18. do 22. září 
jsme u nás přivítali Tinu Akhvlediani z 
Gruzie a Farboda Malekpoura z Íránu 
(viz foto). Studenti na žáky mluvíli pouze 
anglicky a snažili se s nimi komunikovat. 
Naši žáci si tak mohli ověřit své znalosti 
jazyka a třeba také zjistit, že učit se cizí 

jazyk je jedna věc a umět se dorozumět 
věc druhá. Není to vždycky tak 
jednoduché. Důležité je překonat svůj 
ostych a prostě mluvit. Některým to šlo 
lépe, některým hůř. Doufáme ale, že to 
děti snad motivovalo k tomu, aby se cizím 
jazykům věnovaly, protože v dnešním 
světě je to potřeba. Myslím, že se akce 
vydařila a velký dík patří také rodinám, 
které studenty ubytovaly a díky tomu se u 
nás cítili dobře. Mgr. Naděžda Hajdová
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P. Jozef Berec SVD se narodil 9. 
prosince1926 v Nitrici, okres Prievidza. 
Do postulátu Společnosti Božího 
Slova vstoupil v březnu 1946. Noviciát 
absolvoval v Spišském Štiavniku a první 
sliby složil 8. září 1948. Po noviciátu 
nastoupil na základní vojenskou službu, 
kde ho zastihla i tzv. „Barbarská noc“. 
Po ukončení vojenské služby se vrátil 
do rodné Nitrice a pracoval jako krejčí v 
nedalekých Novákoch. V následujících 
letech si doplnil vzdělaní (maturitu) s 
touhou přihlásit se na bohosloveckou 
fakultu. To se mu podařilo v roce 1968.  
Byl přijatý na BF v Olomouci a 1. 
července 1972 byl vysvěcený na kněze. 
Jeho působištěm byly nejprve Bílovice u 

Uherského Hradiště, následovala Lešná 
u Valašského Meziříčí. V letech 1975 až 
2013 pak spravoval farnost Valašskou 
Polanku (do 90. let i Pozděchov). Od 
března 2013 žil P. Jozef v Misijním 
domě v Nitře na Kalvárii.
Zádušní mši svatou celebroval arcibiskup 
Jan Graubner, páterův spolužák z 
bohoslovecké fakulty, řada kněží z 
Moravy a také mnoho spolubratrů z řádu 
Verbistů. S otcem Jozefem se přijelo 
rozloučit také mnoho obyvatel jeho 
rodné Nitrice a velmi početný byl zástup 
polančanů, lužňanů a pozděchovjanů,  
kteří vážili dlouhou cestu, aby vyjádřili 
dík za jeho dlouholetou službu u nás na 
Valašsko.

V Nitře zemřel páter Josef Berec, který v Polance působil 38 let

Turnaj ve  
beachvolejbale

Sportovní komise při Obecním úřadě 
uspořádala 5. srpna 2017 tradiční 
turnaj v beach volejbale  - Polanka 
Open. Letos za účasti pět týmů. 
když přihlášený šestý tým zrušil 
účast večer před turnajem.
Turnaj, v pohodové atmosféře, 
vyhrál tým Divočáci s kapitánkou 
Gábinou Palackou, který ve finále 
zvítězil nad týmem Maďaři, 
kapitána Michala Juráně. Třetí místo 
získali Jégříci s kapitánem Danem 
Tomečkem. Bramborovou medaili 
si odvezli Bezinky pod vedením 
Martina Řezníčka. Na posledním 
místě skočili Ňamky kapitánky 
Hanky Žurkové. Děkujeme všem 
zúčastněným za předvedené 
výkony a těšíme se na jejich účast na 
turnaji v roce 2018.Martin Šeliga

Základní škola rozjela nový školní rok 2017-2018
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Jaké jsou rozdíly generací současně žijících vedle sebe?
TICHÁ GENERACE

 (NAROZENA 1925 – 1945)
Narodili se v období mezi dvěma světovými 
válkami. Velmi přizpůsobivá generace, která 
hrála často druhé housle. Říkalo se jim také 
„Děti velké deprese“. Vyznávali „tradiční“ 
konzervativní model – muž vydělává peníze 
a rozhoduje, žena se stará o domácnost a děti 
ty musejí na slovo poslouchat. Tahle generace 
brzy uzavírala sňatky, brzy měla děti. A málo 
se rozváděla. Děti vychovávali autoritativně. 
Nyní se podobně starají o vnoučata, což u nich 
vyvolává stavy úzkosti, neboť dnešní rodiče mají 
z jejich pohledu málo odpovědnosti a vnoučata 
zase málo discipliny a pravidel. Jejich přáním 
bylo strávit celý život v jednom zaměstnání. A 
celý život měli většinou i stejné bydlení. Životní 
heslo: Loajalita. Technologie v jejich dětství: 
Rádio. 

GENERACE BABY BOOMERS 
(NAROZENA 1946 – 1964)
V překladu Generační populační exploze, také 
se jí říkalo Šťastná generace. Zčásti idealistická, 
zčásti tvrdě materialistická a generace narozená 
po II. světové válce. Její život ovlivňovalo 
mocenské rozdělení Evropy na Východ 
(komunismus, nedostatkové zboží) a Západ 
(ekonomický růst, éra hippies). Rodina: Vliv 
západní sexuální revoluce a rebelie proti 
tradičnímu pojetí rodiny a autoritě otců se 
projevily i u nás. Především v zaměstnanosti 
žen. Práce: Byli zvyklí pracovat i v sobotu (k 
zavedení pětidenního pracovního týdne došlo až
v roce 1968, byť pracovní soboty byly občas 
i potom, až do roku 1989), měli dokonalé 
pracovní návyky a dnes jsou frustrováni z toho, 
že jejich děti a vnoučata je nesdílejí s nimi.
Heslo: „Buduj vlast, posílíš mír“, ale i „Kdo 
nekrade, okrádá rodinu“. Technologie v jejich 
dětství: televize, tranzistorové rádio, gramofon, 
posléze kotoučový magnetofon.. 

GENERACE X (NAROZENA 1965 – 1980) 
Cynická a pesimistická generace, sázející na 
pragmatismus, individualismus a postrádající 
společný cíl. Mají rádi své jistoty, vadí jim 
změny. Někdy se jim říká ztracená generace 
(kvůli touze být zároveň rebelem i boháčem). 
Rodina: Jde o potomky z často rozvedených 
rodin a pracujících matek. V dětství byli kvůli 

pracovnímu zaneprázdnění rodičů často doma 
sami až do večera. Sami jsou pak v rolích 
rodičů velmi úzkostliví. Zároveň ale mnohdy 
– především kvůli možnosti podnikat po 
listopadu 1989 – odkládají sňatek i plození dětí 
na pozdější dobu.  Práce: Vydělávání peněz je 
pro ně nejdůležitější položka žebříčku hodnot, 
v roli zaměstnanců si snaží udržet dobré místo, 
přesčasy loajálně berou jako „normální“, často 
se potýkají se syndromem vyhoření a pocitem 
viny, že nemají čas na své děti.  Heslo: „Nevěř 
nikomu nad třicet, najdi si vlastní cestu a drž 
se jí“ a „Tvrdě pracovat i hrát“.  Technologie v 
jejich dětství:  Kazetový magnetofon, hudební 
videoklipy, první počítače a počítačové hry), 
walkmany.  

GENERACE Y (NAROZENA 1981 – 1999) 
Vyrůstali v prostředí permanentní chvály a 
ujišťování od rodičů, jak jsou výjimeční. Díky 
tomu jsou hodně narcističtí, mají spoustu 
optimismu a mnohdy přehnané sebevědomí. 
Proto se jim také přezdívá „jájinkové“. Vyrostli 
zároveň v kultuře změn (pád socialismu, nástup 
internetových technologií), a tak se jich sami 
nebojí, jsou velmi flexibilní. Jde o první generaci 
s mobilem v ruce, která ráda cestuje, pro kterou je 
zábava mnohem důležitější než práce a která žije 
podle seriálu „Přátelé“. Někdy je označována i 
za generaci peciválů. Často i v dospělosti bydlí 
u rodičů či v pronajatém bytě. Neradi se vážou, 
většinou žijí „na hromádce“ a jejich druhou 
(často ovšem hlavní) „rodinnou“ jsou kamarádi, s 
nimiž udržují vztah i prostřednictvím moderních 
technologií (mobily, internet, komunikátory). O 
práci se nebojí a klidně si řeknou o zvýšení platu.  
Odmítají pracovat na úkor svých koníčků nebo 
vztahů s přáteli, odmítají přesčasy i nést v práci 
riziko. Hesla: „Jaký má život smysl!, Dá se to 
najít na Googlu? Kde mám telefon?“ …“Život 
začíná po práci“… „Nenech si nic líbit a užívej 
života“. Technologie v jejich dětství: Mobilní 
telefony, discmany a především internet. Méně 
se dívají na televizi, více času tráví u počítače 
a esemeskováním. Drtivá většina z nich navíc 
nakupuje část zboží přes internet. 

GENERACE Z (NAROZENA 2000 – 2013)
Narodili se v digitálním světě, odmalička jsou 
na Facebooku (i když museli při registraci zalhat 
o svém věku), do první třídy jdou s mobilem v 

kapse a s tabletem v tašce. Všechno si fotí, natáčejí 
a sdílejí na sociálních sítích. Jejich biblí je kanál 
Youtube, různé blogy a jejich idoly youtubeři. 
Jejich hlavní (a mnohdy jedinou) zábavou je 
internet. Jsou zvyklí projevovat „natvrdo“ svůj 
názor, díky diskusím na sociálních sítích jsou od 
malička hodně otrlí a ničeho a nikoho se nebojí. 
To, stejně jako malá zkušenost v navazování 
skutečných sociálních vazeb, vede i k tomu, že 
genarce Z je zároveň mnohem vzteklejší než 
její předchůdci. Rodina: Vyrůstají většinou s 
jedním sourozencem či jako jedináčci. Rodiče 
se o ně bojí, a tudíž jim (i z vlastní pohodlnosti) 
nevadí, že potomci tráví veškerý volný čas u 
počítače. Kamarády mají proto z velké části ve 
virtuálním světě, některé z nich nikdy osobně 
ani neuviděli (maximálně přes Skype). Dokážou 
se rychle adaptovat na nové situace, nezvládají 
se nedlouho soustředit. Online generace, která 
bude pracovat z domova. Na internetu už coby 
školáci zvládají vše lépe než většina dospělých. 
Odmalička se učí anglicky, mnohem rychleji 
dospívají a rychle se i „specializují“  ve svém 
oboru budou vynikat, všeobecný rozhled ale 
považují za ztrátu času. Koneckonců – všechno 
se přece dá najít na Googlu. Heslo: „Žijeme jen 
na síti“… „Kdo není on-line, je mimo“. 
Technologie v jejich dětství: Na popularitě 
získávají jiné sociální sítě. WhatsApp, Snapchat, 
Instagram či Whisper. 

GENERACE ALFA 
(NAROZENA 2014 – ???) 

Pokud jejich rodiče, především ti budoucí 
z generace Z, odmítají školu jako ztrátu 
času, protože vše najdou na internetu, 
budou zřejmě podobně vychovávat i své 
děti. Přichází tedy generace bez základních 
všeobecných znalostí a vlastního názoru, 
zato absolutně ovládající technologie? Jistý 
předobraz příští generace nabízí Japonsko a 
tamní fenomén Hikimori (Odtržení) – jde 
o již téměř 1,5 milionů jedinců (přes 1 % 
japonské populace), kteří se zcela vyhýbají 
lidské společnosti, třeba i několik let již 
nevyšli z domu, ba často ani ze svého pokoje 
v domě rodičů. Ve dne spí a noci prosedí u 
počítače. Odmítají pracovat, nechávají se 
rodiči živit a z pokoje vycházejí jen v době, 
kdy zbytek rodiny spí. Osmdesát procent 
těchto samotářů tvoří chlapci. 



Jak se daří našim týmům
Áčko začalo sezónu pod novým 
trenérem Kučerňákem výborně a 
sedm zápasů v řadě vyhrálo. První 
ztrátou byla až remíza na Prostřední 
Bečvě. Pokud forma vydrží, chceme 
se rvát o postup do vyšší třídy.
Béčko se po loňském postupu 
seznamuje s vyšší třídou a zatím je 
to jako na houpačce. Z průbežného 
osmého místo by se chtěl tým určitě 
posunout výše.
Dorost je pro nás letos velkým 
zklamáním. Po slibu hráčů, že budou 
poctivě chodit, jsme se do soutěže 
přihlásili, ale kluků chodilo velmi 
málo a byli jsme tak nuceni dorost ze 
soutěže odhlásit. Snad ne natrvalo.
Starší žáci si vedou velmi dobře a 
zatím své tabulce po pěti kolech 
vévodí. Mladší žáci zatím drží hezké 
třetí místo. Týmy přípravek nám 
rovněž dělají svými výsledky 
radost a moc si přejeme, abychom 
děti i přes spoustu jiných lákadel u 
fotbalu udrželi a fotbalová mládež 
v Polance měla pořád takový zvuk 
jako doposud.

Vzpomínka na oslavy 80. let založení
Tučný zápis do oddílové a obecní 
kroniky Valašské Polanky přinesla 
sobota 29. července.  Slavili jsme 
velkolepé osmdesáté výročí. Místem 
oslav se stal sportovní areál, který už 
od rána patřil nejmladším fotbalistům, 
na které pak navázali staří páni a 
generálka celků Valašské Polanky 
se sousedním Prlovem. Na své si 
přišli všichni, připraven byl bohatý 

program, jehož součástí byla kromě 
ocenění zasloužilých členů sokolu, také 
střelba ze vzduchovky, skákací hrad, 
malování na obliček, shoz bonbonů z 
letadla, či barmanská show. Večerní 
program zakončili příznivci tanečního 
parketu pod taktovkou vynikajícího a 
legendárního DJ KOLA. Všem, kdo 
přišli, či pomohli s přípravami upřímně 
děkujeme a těšíme se na další společné 
akce.              Výbor TJS Val. Polanka
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - čtrnácti stran, distribuce zdarma do každé domác-
nosti. 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.fi lgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v prosinci 2017

Muži Valašské Polanky vedou průběžnou tabulku fotbalové 1. B


