
Práce na zhotovení bytu v prvním patře Domu služeb pro 
manžele Pekařovy byly zahájeny 1.5. 2017. Na základě 
usnesení ZO ze dne 18.5.2017) byl podepsán Dodatek 
č.1 ke SOD, na základě kterého bylo dohodnuto, že 
celá stavba, včetně druhé etapy zahrnující i rozšíření 
podlahových ploch obecní knihovny a stavební úpravy 
klubovny, bude dokončena do 30.9.2017. Původně jsme 
totiž předpokládali, že druhá etapa bude realizována 
až v roce 2018. Se zhotovitelem jsem se však dohodli, 
že všechny práce na druhé etapě projektu je schopen a 
ochoten provést do konce září s tím, že za tyto práce 
můžeme zaplatit až v 1Q 2018.
Stavbu realizuje firma FILMONT s.r.o., Valašské 
Klobouky, která podala nejnižší cenovou nabídku ve 
výši: 1 276 815,- Kč vč. DPH. Další cenové nabídky pak 
byly následující : TM Stav, spol. s r.o., Vsetín:1 288 516,- 
Kč, SPEDIMEX  MORAVIA spol. s r.o., Vsetín 1 357 
579,- Kč                                                                 Starosta

Čtvrtletník pro občany Valašské Polanky

Letní
                 zpravodaj
Vydává OÚ Valašská Polanka       Číslo 87 vyšlo ve čtvrtek 29. června 2017

Jak jsme informovali i na úřední 
desce OÚ, v měsících květnu a červnu 
měla probíhat oprava závěrů mostu 
přes Senici v dolansku. Tento most 
na silnici I/57 svým nevyhovujícím 
technickým stavem, jež způsobuje 
hluk a otřesy, znepříjemňuje 
celodenně život lidem v blízkých 
obydlích. Bohužel práce nebyly 
zahájeny a investor nás o novém 
termínu doposud neinformoval. 
Věřme, že se nebude začínat před 
zimou, jak bývá v naší zemi často 
zvykem a oprava bude tentokrát 
provedena poctivě. O průběhu této 
akce vás budeme podle možností 
průběžně informovat, protože po 
dobu jejího konání  budou zaslepeny  
komunikace na Podevsí a kolem 
Korčáků. Nechceme, aby si z nich 

netrpěliví řidiči udělali objízdnou trasu 
semaforového provozu u opravovaného 

mostu a zničili nám je jako před 
nedávnem zkratku do Janové. Starosta                

www.valasskapolanka.cz

Oprava mostu v dolní části obce se oddaluje

Práce na zhotovení bytu zahájeny Letos se obecní den konat nebude
Letošní prázdniny jsou nabité kulturně-společenskými akcemi 
– poutí to začne a přes pochod okolo Polanky a oslavy výročí 
hasičského sboru se dostaneme až oslavám výročí TJ Sokol. 
Také z tohoto důvodu bylo dohodnuto vypuštění „Obecního 
dne“, který se konával v druhé půlce srpna. Další z příčin je ta, 
že soubor Polančan posílený o skupinu „svatebčanů“ obdržel 
pozvání od spřátelené obce Telnice u Brna a kamarádů z Babic 
(u Moravských Budějovic) aby ve dnech 19. a 20. srpna 
předvedl pásmo „valašské svatby z Polánky“ na místních 
folklorních odpolednech. Chtěl-li by se někdo aktivně zapojit 
do svatební družiny ještě stále přibíráme, zkoušíme pravidelně 
v pondělí v 19,00 v sále kulturního domu.                         KuK

Knihovna dočasně uzavřena
Upozorňujeme všechny čtenáře, že z důvodu stavebních 
úprav v domě služeb bude od 29.6. 2017 knihovna uzavřena! 
O následném otevření budete včas informováni (na webu i 
rozhlasem). Děkujeme za pochopení.     Alena Kozubíková
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Práce na rekonstrukci školy 
zahájeny

Staveniště v mimoškolním pavilonu 
ZŠ bylo 23.6.2017 předáno firmě 4P 
Invest s.r.o., která tak zahájí práce na 
realizaci stavby „stavebních úprav 
ZŠ pro přestěhování MŠ a ZUŠ“ s 
termínem dokončení stavby 30. 1. 
2018. Předpokládáme, že od 1.9.2018 

bude zahájen provoz MŠ a ZUŠ v 
nových moderních prostorách a zvýší 
kapacitu dětí v MŠ o +11 dětí (dvě 
třídy a v každé z nich 24 dětí).
Stavbu bude realizovat firma 4P 
INVEST s.r.o., Brumov - Bylnice, 
která podala nejnižší cenovou 
nabídku ve výši:  7 021 944,- Kč 
vč. DPH. Další cenové nabídky pak 
byly následující: COMMODUM, 
spol. s r.o., Valašská Bystřice: 7 574 
493,- Kč, FILMONT, s.r.o., Brumov 
– Bylnice:    7 676 240,- Kč, TM Stav, 
spol. s r.o., Vsetín: 7 864 247,- Kč, 
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín: 8 829 
000,- Kč.  Zde je nutné podotknout, 
že vzhledem k tomu, že nám nebylo 
vyhověno ani jedné ze 4 podaných 
žádostí o dotaci na realizaci tohoto 
projektu, rozhodlo ZO díky špatnému 
technickému stavu stávajících prostor
v MŠ a neustále hygienou snižované 
kapacitě v ní o tom, že novou MŠ  
postavíme pouze za vlastní peníze a 
na její zafinancování byl přijat úvěr 
ve výši 7 mil. od České spořitelny 
a.s.,  který má splatnost 15 let s roční 

úrokovou sazbou 1,49%! Současně s 
přijetím tohoto nového úvěru se nám 
podařilo s touto bankou vyjednat 
ještě aktualizaci původní úvěrové 
smlouvy na 15 mil. Kč, kterou jsme 
sjednali v roce 2013  na zateplení ZŠ, 
výstavbu dešťových kanalizací do 
nových stavebních obvodů, na opravu  
komunikací po dokončení projektu 

ČŘB II a na revitalizaci návsi. Tento 
původní úvěr sjednaný se splatností 
15 let a s roční úrokovou sazbou 
2,74% nám byl bankou upraven tak, 
že nám byla roční úroková sazba 
snížena na 1,64%! 
Přitom pro oba úvěry máme výše 
uvedené úrokové sazby zafixovány na 
celou dobu jejich splácení. Snížením 
úrokové sazby tohoto prvního úvěru 
se tak podařilo obci vyjednat úsporu 
1 mil. Kč!

Proběhla kontrola kompostárny
27.6.2017 proběhla kontrola realizace 
projektu „Komunitní kompostárna 
Val.Polanka“, kterou provedl auditní 
pracovník SFŽP ČR přímo ve 
Val.Polance.

Fotbalisté plánují nové zavlažování
Na šatnách u fotbalového hřiště 
byl proveden monitorovací vrt pro 
případné zřízení vrtané studny pro 
posílení stávajícího vodního zdroje 
– pronajaté studny  od SŽDC s.p., 
k zavlažování hřiště. Bohužel se 

zde ukázalo, že po dosažení 6 m 
hloubky narazil vrt na tzv. tekuté 
písky, které znemožňují realizovat 
zde původní záměr posílit vodní 
zdroje k zavlažování hřiště vrtanou 
studnou. Dle tohoto zjišťovacího 
vrtu je  spodní voda  již ve 3 metrech. 
Tekuté písky se totiž chovají jako 
smirkový papír a  jakékoliv čerpadlo 
instalované do vrtané studny by 
mělo vždy velmi malou životnost. 
Proto se vodohospodářský projektant 
zajišťující projekt a stavební povolení 
na tuto investiční akci rozhodl, 
že v místě zjišťovací sondy bude 
vykopána studna o průměru 1 
m,  která se vyloží  betonovými 
skružemi a s pevným dnem tak, aby 
se zamezilo čerpání těchto tekutých 
písků s vodou. Dle projektové 
dokumentace se nová studna  
propojí na stávající zavlažovací 
zařízení hřiště a na studnu pod 
železničním náspem. Vodní zdroje 
budou propojeny také na bývalou 
jímku na vyvážení, do které budou 
svedeny i rýny a dešťové svody ze 
střechy šaten. V době dostatku vody 
se bude do bývalé jímky na vyvážení 
o objemu 16 m3 shromažďovat voda 
a v době jejího nedostatku se využije 
tato zásoba k zavlažování hřiště. 
Realizaci tohoto projektu plánujeme 
na rok 2018 stejně tak jako provedení 
rozsáhlejších oprav v samotné 
budově šaten a sociálního zařízení. 
Zde plánujeme provedení oprav 
hydroizolace ve sprchách šaten. 
Kvůli zatěkání vody ze sprch do stěn 
tohoto objektu musí dojít nejen k 
vybourání starých obkladů a dlažeb a 
k provedení nové vodorovné i svislé 
hydroizolace stěn a podlah, ale také  
k položení nových obkladů a dlažeb, 
včetně instalace nových sprchových 
baterií, dílčí úpravě rozvodů elektro, 
k opravě fasády a k montáži  nových 
dešťových svodů a rýn, které jsou 
již od roku 1993, kdy byl objekt 
šaten uveden do provozu, korozí 
proděravělé. Na realizaci tohoto 
projektu, jehož náklady zatím nejsou 
vyčísleny, bude požádáno o dotaci z 
grantu Zlínského kraje.       Starosta

Co všechno se nyní děje v obci a okolí



Územní plán naší obce zase o 
kousek blíž

Po veřejném projednání návrhu 
nového územního plánu naší obce, 
které proběhlo dne 12.5.2017 
v našem kulturáku, byly stavebnímu 
úřadu podány od některých vlastníků 
nemovitostí podněty a připomínky, 
které v současné sobě stavební 
úřad řeší. Žadatelům jednotlivých 
podnětů bude stavebním úřadem  
písemně zaslána odpověď se 
stanoviskem stavebního úřadu. Po 
tomto vyhodnocení podnětů bude 
následně projektantem dopracována 
dokumentace  návrhu územního plánu 
tak, aby mohl být na některém dalším 
zasedání ZO tento dokument schválen 
a uveden v život. O tomto kroku 
budeme veřejnost samozřejmě včas 
informovat. 

Opravy dešťové kanalizace
V rámci reklamačního řízení stavby 
„ČŘB II“ byla provedena oprava 
dešťové kanalizace u KD, když 
v zimním období zde byla provedena 
také oprava vodovodního potrubí 
narušeného touto stavbou. V letních 
měsících proběhne rovněž v rámci 
reklamačního řízení této stavby 
provedení oprav živičných povrchů 
na komunikacích v místech, kde 
došlo k sednutí podkladních vrstev 
a tím pádem k prohlubním v cestách 
či poškození poklopů na šachtách 
kanalizace.

Rekolaudace kanalizace
Zahájeny byly také práce na 
rekolaudaci původně jednotné 
kanalizace na kanalizaci dešťovou, 
jelikož jsou již téměř všechny 
nemovitosti v obci napojeny na nově 
vybudovanou kanalizaci splaškovou. 
V obci zbývá napojit na splaškovou 
kanalizaci pouze 3 objekty, které jsou 
ještě stále na jednotnou kanalizaci 
napojeny. Předpokládáme, že se 
tak v průběhu letních měsíců i tyto 
objekty na splaškovou kanalizaci 
napojí.

Pozemkové úpravy
V rámci příprav na provedení 

pozemkových úprav v naší obci 
Pozemkovým úřadem ČR probíhá 
v současné době výběrové řízení na 
projektanta, který zpracuje k tomu 
potřebnou dokumentaci.

Žádosti o dotace a vydání 
rozhodnutí

O dotaci z MPSV ČR požádalo koncem 
letošního března rovněž Sdružení obcí 
Hornolidečska na výstavbu Domu 
sociálních služeb Hornolidečska ve 
Valašské Polance na místě dnešní MŠ. 
Ani na tuto žádost o dotaci jsme zatím 
nedostali odpověď.
O dotaci na modernizaci odborných 
učeben v ZŠ Val.Polanka požádala 
naše ZŠ už v březnu tohoto roku. 
Bohužel ani na tuto žádost o dotaci 
jsme z MŠMT ČR odpověď zatím 
neobdrželi.
V měsíci květnu 2017 byla na stavební 
úřad ve Vsetíně podána žádost o vydání 
aktualizovaného územního rozhodnutí 
na „Cyklostezku Bečva-Vlára-Váh 
na území obcí Hornolidečska“. To by 
mělo být k dispozici v průběhu letních 
měsíců. Následovat bude dopracování 
PD pro stavební povolení a zajištění 
vydání platného stavebního povolení 
ještě v tomto roce.
Rovněž v květnu byla podána žádost 
o vydání územního rozhodnutí na 
stavbu „Okružní křižovatky silnic I/57 
a I/49, včetně chodníků, opěrných zdí, 
veřejného osvětlení a autobusových 
zastávek“. Platné územní rozhodnutí 
by mělo být vydáno rovněž v průběhu 
letošních prázdnin, následovat bude 
ze strany ŘSD ČR pokračování na 
zhotovení PD pro stavební povolení, 
které by mělo být vydáno rovněž 
koncem tohoto roku tak, aby mohla 
být v průběhu příštího roku stavba 
zahájena a i dokončena. 

Obce se školou dostanou víc peněz
S 8,5 miliardami korun navíc pro 
města a obce počítá  návrh státního 

rozpočtu na rok 2018. Jde o částku, 
která odpovídá zvýšení podílu DPH 
v rámci rozpočtového určení daní 
(RUD) ze současných 21,4 % na 
23,58 %. V pátek 9.6.2017 schválila 

Poslanecká sněmovna PČR návrh 
Libereckého kraje na úpravu RUD, 
která s výše uvedeným navýšením 
příjmů obcím počítá. Je to velký 
průlom pro nás všechny. Návrh ale 
také mj. zvyšuje podíl na žáka, nejvíce 
pozitivní dopad změn tak bude obcím, 
které mají školu. Peníze nyní akutně 
chybějí na investice, např. do místních 
komunikací, na spolufinancování 
evropských projektů apod. Doufáme, 
že Senát PČR tuto novelu zákona o 
RUD rovněž schválí a že od 1.1.2018 
tak nabude účinnosti. 

Autobusové zastávky snad budou
Stále nemáme zprávu o tom, jak 
dopadla naše žádost z 01/2017 o 
dotaci ze SFDI ČR na výstavbu 
autobusových zastávek u bývalého 
ZD. Výběrovým řízením na 
zhotovitele stavby dle ZVZ byla 
vybrána firma: STRABAG a.s., která 
stavbu vybuduje za: 2 570 975,- 
Kč vč.DPH, Dalšími cenovými 
nabídkami v pořadí pak byly firmy: 
Vlastimil Stupka s.r.o., Nový 
Hrozenkov:2 930 314,- Kč TM Stav, 
spol. s r.o., Vsetín:2 985 373,- Kč, 
REPONT s.r.o., Lipník nad Bečvou:3 
032 218,- Kč, OPEN RE – ECO, s.r.o., 
Vsetín:3 059 880,- Kč Bude-li nám 
dotace přidělena, zahájíme stavbu již 
v červenci tohoto roku a dokončíme ji 
ještě letos. Nebude-li však naší žádosti 
o dotaci letos vyhověno, požádáme o 
dotaci opět v 01/2018 a nebude-li ani 
po té naší žádosti vyhověno, zahájíme 
stavbu příští rok na vlastní náklady 
obce s tím, že stavba bude budována 
postupně v průběhu následujících 
min. 2 let.
                                              Starosta
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Dne 8.6.2017 navštívil náš starosta 
spolu se starosty obcí Lužné, 
Prlova a Pozděchova Zlínský kraj, 
kde jednali s vedoucí stavebního 
odboru Ing.Miklovou a radním ZK 
pro strategický Rozvoj p. Zichou o 
možnosti vypustit z územních plánů 
těchto obcí chráněný koridor pro 
výstavbu železničního propojení 
Vizovic s Val.Polanou. Zároveň pak 
vznesli požadavek na provedení 
aktualizace dokumentu s názvem: 
Generel dopravy Zlínského kraje a 
Zásady územního rozvoje Zlínského 
kraje (ZÚR ZK), které jsou 
nadřízeným dokumentem územním 
plánům našich obcí. Dále pak se zde 
jednalo také o ustálení ochranného 
koridoru pro plánovanou výstavbu 
dálničního přivaděče: Vsetín - 
Val.Polanka – Pozděchov. Již před 
šesti lety jsme požadovali, aby se do 
ZÚR ZK zapracoval obcemi vybraný 
přivaděč k plánované silnici R/49 

Fryšták – Pozděchov – Střelná v jedné 
ze 7 plánovaných variant a to ve 
variantě JIH 3a, která v nejmenší míře 
ovlivní rozvoj všech těchto obcí. 
Na tomto jednání bylo dohodnuto 
následující: Nové vedení Zlínského 
kraje bude iniciovat co nejdříve svolání 
všech starostů obcí mezi Vizovicemi a 
Val.Polankou s cílem dohodnout se na 
novém trasování tohoto železničního 
propojení, které bude pro zástupce 
jednotlivých obcí přijatelné a nebo na 
případném zrušení tohoto záměru.
Co se týká napojení silnice I/57, 
potažmo I/49 na dálnici R/49 
v Pozděchově, byli zástupci těchto 
obcí seznámeni s čerstvým návrhem 
ŘSD ČR, který si v tuto chvíli neklade 
za úkol vyřešit přeložku silnice I/57 ze 
Vsetína do Val.Polanky a Pozděchova, 
ale pouze napojení dálnice R/49 
v Pozděchově silničním přivaděčem 
na stávající silnici I/49 poblíž 
fotbalového hřiště v Prlově. Tento 

problém je nutné řešit urychleně proto, 
že je nutné mít tuto problematiku 
vyřešenou pro nové projednání tzv. 
EIA, když tento původní dokument 
k plánované dálnici R/49 byl 
zamítnut právě z důvodu, že napojení 
dálnice na stávající komunikace zde 
nebylo vyřešeno. Na tomto jednání 
bylo dohodnuto, že projektanti 
budou upřesnění trasy silničního 
přivaděče konzultovat nejenom s obcí 
Pozděchov, ale i se zástupci obce 
Prlov. Teprve až se vyřeší problematika 
dálnice R/49 s napojením na silnici 
I/49, teprve následně se budou 
zástupci ŘSD ČR, Zlínského kraje, 
Ministerstva dopravy ČR a dalších 
institucí zabývat obchvatem silnice 
I/57 ze Vsetína do Val.Polanky a 
Pozděchova, který odkloní dopravu ze 
směru od Palačova, ValMezu a Vsetína 
ze středu obcí, kterými v současné 
době tato silnice vede.
                                               Starosta

Proběhla jednání o budoucnosti vlakových a dalničních tras v okolí obce

Dne 1.6.2017 proběhla řádná Valná hromada společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín a.s., na které byla, mimo jiné, schválena účetní závěrka 
této vodárenské společnosti za rok 2016. Jednání této valné hromady, jejíž 
akcionářem s počtem akcií: 7 297 ks je i naše obec, se zúčastnil starosta 
obce.
Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):
Aktiva celkem:  1 229 938 Pasiva celkem:  1 229 938
V tom :    V tom :
Stálá aktiva   1 037 587 vlastní kapitál  1 082 241
Oběžná aktiva     191 647 cizí zdroje      147 432
Ostatní aktiva             704 ostatní pasiva            265

Výnosy celkem    371 591
Náklady celkem   362 125
Hospodářský výsledek před zdaněním     9 466

Valná hromada VaK Vsetín a.s., neschválila výplatu dividend za rok 2016.

Valná hromada společnosti VaK a.s. Úprava času rozvozu
Oznamujeme občanům, že pekárna z Lysé 
pod Makytou pro Vás uskuteční službu 
prodeje čerstvého chleba a pečiva.
V letním období si můžete výrobky 
zakoupit přímo z pekárenského auta v 
následujících rozvozech:

K A Ž D Ý    T Ý D E N   V  P O N D Ě L Í
Val. Polanka u obec. úřadu od 17,40 hod. 
Val. Polanka „Veřečné“ od 17,50 hod.

Na prodejních místech se zdržíme podle 
zájmu občanů!
Změna času rozvozu bude od 03.04.2017
V případe nedodržení času prosíme o 
trpělivost.

Zase o psích extrementech
Je to ani ne půldruhého roku, co jsme psali o problematice znečišťování veřejných prostranství 
psími výkaly. Přesto – na požádání některých spoluobčanů bydlících na „venčících trasách“ 
– dovolujeme si opět vyzvat a poprosit všechny Vás majitele psů, abyste při jejich venčení byli 
ohleduplní ke svému okolí a to, co po psí procházce zpravidla zbude, uklidili do sáčku (těch 
míváme z pečiva všichni doma dost) a vyhodili do popelnice.Věříme, že o naší dědině nebude 
platit to, co trefně složila paní Jaroslava Mikušková v básničce O Jankovi a psoch:
Nechoď dnes Janku vůbec přes Polánku,
nehrozí, že by ťa tam zabili.
Jiné tu nebezpečí číhá dnes
a sice od zbytků, co zanechává pes……..



Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici 
pracovníci, kteří by splňovali podmínky Úřadu práce pro přijetí 
do zaměstnání obcemi na provádění tzv. veřejně prospěšných 
prací (VPP), uzavřeli jsme letos prostřednictvím  ÚP 
Vsetín pouze 3 pracovní smlouvy s našimi občany, kteří 
jsou v současné době bez stálého zaměstnání a splňují 
podmínky úřadu práce na uzavření pracovní smlouvy pro 
výkon VPP s dotací na mzdu od státu. V předcházejících 
letech jsme na VPP přijímali 6-8 pracovníků.  V letošním 
roce máme k dispozici pouze 3 zaměstnance. S nimi však 
nestíháme kosit a uklízet všechna veřejná prostranství, která 
jsme v minulosti prováděli. V současné době je již díky 
hospodářské konjunktuře státu velmi nízká nezaměstnanost, 
když ve Val.Polance je pouze 3,58% nezaměstnaných 
práceschopných občanů, z nichž ještě navíc má většina pro 
námi požadovaný výkon práce zdravotní omezení. Žádáme 
proto občany, kteří jsou fyzicky zdatní a mají potřebnou 
techniku na údržbu svých vlastních pozemků, aby se ve svém 
sousedství porozhlédli po obecních plochách a pokosili je, 
pokud jsme je v předcházejících letech kosili a v letošním roce 
jsme se k tomu ještě nedostali. Pokud takto posečenou trávu 
dáte na hromady a oznámíte to na OÚ, my trávu sesbíráme a 
odvezeme na kompostárnu. Protože ale těch zelených ploch, 
které udržujeme, vč. hřbitova je hodně, rozhodli jsme se přes 
letní prázdniny dát šanci získat brigádu studentům středních a 
vysokých škol, kteří dovršili 18-ti let a kteří by se po zaučení 
práce s křovinořezem mohli ujmout údržby zeleně alespoň 
přes letní měsíce. Případní zájemci o tuto práci – hlaste se na 
úřadě!                                                                       Starosta
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Podmínky dotací na zateplení 
bytových domů jsou v současné době 
velmi výhodné. Vyšší podpora, než 
jaká je v Integrovaném regionálním 
operačním programu, se v tomto 
programovacím období (2014–
2020) již nedá očekávat. Proto je 
důležité, aby zpozorněli všichni ti, 
co uvažují o zateplování či pořízení 
fotovoltaických kolektorů, případně 
o změně zdroje tepla. Ministerstvo 
pro místní rozvoj (MMR) totiž 
zjednodušuje podmínky, zrychluje 
administraci a zároveň hledá další 
možnosti jak pomoci žadatelům 
získat potřebnou podporu, která od 
léta 2016 činí 30–40 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu. MMR i 
nadále zjednodušuje proces předložení 
žádostí o podporu energeticky 
úsporných opatření pro bytové domy 
se čtyřmi a více bytovými jednotkami 
a urychluje jejich administraci. 

Díky přijatým opatřením je aktuálně 
třeba předložit méně dokladů a pro 
vlastníky bytových domů je nyní také 
výrazně jednodušší vybrat dodavatele 
prací. Také se podařilo výrazně zkrátit 
proces hodnocení žádosti. Záměrem je 
také zjednodušit pravidla pro získání 
podpory na zdroje tepla, informuje 
náměstek pro řízení sekce evropských 
programů Zdeněk Semorád. Snahou 
MMR je umožnit podporu výměny 
např. plynového nebo elektrického 
kotle za tepelné čerpadlo, což 
v současné době není možné a 
nabídnout tedy vlastníkům bytových 
domů více možností při hledání 
nejvhodnějšího řešení.  Podporováno 
je jak zateplení obvodových stěn 
nebo výměna oken a dveří, tak i 
pořízení nového zdroje vytápění nebo 
fotovoltaických kolektorů. V létě 
2016 se podařilo dojednat vyšší míru 
podpory pro žadatele a tedy zateplit 

bytový dům je v současné výzvě ještě 
výhodnější. Zároveň je možné říci, že 
podpora je výhodná pro všechny typy 
bytových domů: evidujeme žádosti 
o podporu na malé bytové domy o 
4 bytech, ale také na velké panelové 
domy, dodává náměstek Semorád. 
Jako nejaktivnější v předkládání 
žádostí se zatím jeví vlastníci 
bytových domů v Moravskoslezském 
kraji, odkud byly zatím podány 
žádosti o podporu v celkovém objemu 
245 mil. Kč (téměř 1/5 podpory 
všech administrovaných žádostí 
v aktuální výzvě). Příjem žádostí o 
podporu v aktuální výzvě potrvá do 
30. 11. 2017. V případě, že Vás tyto 
informace zaujaly nebo byste se rádi 
dozvěděli další informace o získání 
podpory, obraťte se na regionální 
pracoviště Centra pro regionální 
rozvoj ČR (www.crr.cz

Miroslav Krob

Podmínky dotací na zateplení domů jsou nyní velmi výhodné

Práce studentům na údržbu zeleně Pozvánka na turnaj
Sportovní komise při Obecním úřadě ve Valaš-
ské Polance pořádá již tradiční beach volejbalo-
vý turnaj trojic(v týmu alespoň jedna žena) PO-
LANKA OPEN, který se uskuteční v Zahradní 
restauraci PARADON v neděli 2.7.2017. Turnaj je určen 
pro amatérské libovolné trojice z řad rekreačních hráčů. 
Kapacita: 6 týmů, Program:9:00 – 9.30 rozcvičení, 
losování, 9:45 – 17.30 TURNAJ – před samotnou 
hrou se rozcvičujte max 3 minuty, bude důsledně kon-
trolováno cca v 18:00: Vyhlášení výsledků turnaje. 
Hrací systém: Základní skupina + play off. Pravidla: 
Hraje se podle platných beachvolejbalových pravidel 
– příjem spojenýma rukama, hraje se na dva vítězné sety 
do 15 bodů, při stavu 1:1 na sety je tie-break do 11 bodů, 
vždy musí být rozdíl 2 bodů. (Pozor v základní skupině 
se bude hrát jen na dva hrané sety a o vítězi rozhodne 
rozdíl skóre, v případě, že je rozdíl shodný hraje se tzv. 
zlatý bod, vítězství 2:0 3 body, 1:1 a lepší skóre 2 body, 
1:1 a horší skóre 1 bod a prohra 0:2 0 bodů) Zápasy ne-
jsou s rozhodčím. Po domluvě v týmech rozhoduje člen 
nehrajícího týmu. Startovní za osobu: 100 Kč. V ceně 
startovného zaplacení hřiště+jídlo, ceny a poháry pro 
první tři místa. Přihlášky: zasílejte na emailovou adre-
su seplet@gmail.com do naplnění kapacity, přihláška 
obsahuje jména členů týmu, a mobil na kapitána. Nebo 
na mobil: 737916630-Martin Šeliga. 
V případě nepříznivého počasí, nebo malé zájmu účastní-
ků, bude náhradní termín turnaje 15. července

http://www.crr.cz
http://mailto:seplet@gmail.co/" \t "_blank
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Naše obec připravuje pro příští rok 
realizaci projektu napomáhajícího 
snížení množství biologického odpadu  
v popelnicích. Tento projekt si klade 
za cíl nakoupit s pomocí 85% dotace 
ze SFŽP ČR pro majitele domácností 
kompostéry o obsahu 1000 l, do kterých 
můžeme následně vhazovat například 

zbytky z kuchyně (slupky z brambor, 
ovoce a zeleniny, zbytky jídel), ale i 
rostlinné zbytky ze zahrady apod.
V uplynulých dnech proběhlo zjišťování 
požadavků od majitelů nemovitostí, 
zda-li mají o kompostéry zájem a 
bylo zjištěno, že obrovský. Zjistili 
jsme požadavek na pořízení 600 ks 
kompostérů ! Při pořizovací ceně za 
jeden kus ve výši 3000,- Kč s jedná 
bezmála o dvoumilionový projekt, na 
který naše obec bez dotace od SFŽP ČR 
nemá dostatek vlastních zdrojů.
Nebude-li obci dotace na pořízení 
kompostérů od SFŽP ČR přidělena, 
nebude se projekt realizovat.
Pro likvidaci většího množství 
rostlinných zbytků ze zahrad a zelených 
ploch dnes slouží již naše obecní 
komunitní kompostárna. Realizací 
projektu pořízení kompostérů do 
domácností chceme vytvořit podmínky 
pro ekologickou likvidaci  zbytků 
z domácností a snížit nejen objem 

biologického odpadu z domácností 
v popelnicích, ale také snížit objem 
rostlinných zbytků ze zahrad navážených 
na komunitní kompostárnu.
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud 
ANO, stačí popelnici dát do stínu, 
nechat pootevřené víko a hlavně do 
popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. 

Nejefektivnějším způsobem nakládání 
s biologicky rozložitelným odpadem 
především odpadem z kuchyně (včetně 
plesnivého pečiva) je kompostování. 
Přirozeným rozkladem bioodpadu 
v kompostérech vznikají vhodné 
podmínky pro řadu organismů, které 
právě tento odpad zpracovávají. Jinak 
řečeno, když se dodrží správné postupy 
pro kompostování, bioodpad přímo mizí 
před očima a především nezapáchá! 
Většina lidí ovšem neví, za jaký konec 
tuto problematiku uchopit a raději hodí 
bioodpad do popelnice. Kompostování 
přitom není žádná věda a v následujícím 
návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba 
dodržet základní podmínky:

1. udržování správného poměru 
dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého 
se zeleným“. Zelený odpad je bohatý na 
dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad 
je bohatý na uhlík (např. suché listí). Pozor 

ovšem v období podzimu! Suché listí je 
dobré kombinovat například s trávou, 
jinak se v jedné hromadě listy na sebe 
nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, 
po kterém steče veškerá voda, jádro 
kompostu vyschne a proces rozkladu se 
zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích 
a průběžně přidávat na kompost spolu 
s trávou. Smíchat trávu s listím můžeme 
také jednoduše poházením listí na trávu, 
kterou se chystáme posekat. Dojde-li 
listí, můžeme použít popel ze dřeva 
(POZOR, ne popel z uhlí!).

2. správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu 
je velice důležité, protože jakmile je 
v kompostu více vody, než má být 
(tzn. po zmáčknutí kompostu v dlani 
z něj vytéká voda (viz. první obrázek 
zleva), začne kompost hnít a tím 
pádem zapáchat. Velkému množství 
vody se dá předejít přidáním suchého 
bioodpadu (např. piliny, suché listí, 
nebo nerecyklovatelný papír – papírové 
utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když 
je v kompostéru málo vody (tzn. po 
zmáčknutí v dlani se sype (viz. prostřední 
obrázek), organismům se přestává dařit, 
v kompostéru se mohou objevovat 
mravenci a odpad neubývá. Poté stačí 
kompost zalít vodou. Pokud kompost 
zmáčknete v dlani, nevytéká z něj 
žádná voda a hmota drží při sobě, máte 
vyhráno.

3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo 
tak, jak má, je dobré jednou za čas 
kompost „překopat“. Nejen že se 
kompost provzdušní, ale také budou mít 
organismy k nové hmotě přístup ze všech 
stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu je u 
nepřekopaného kompostu. Tady platí 
známé pravidlo: Je váš kompost cítit? 
Překopejte ho! A opravdu to funguje. 
Kompostovat se dá několika způsoby, 
například na volné ploše, na starém 
hnojišti nebo v nádobě přímo určené 
ke kompostování (v kompostéru). Třetí 
varianta je v dnešní době nejvýhodnější, 
protože esteticky lépe působí, zabraňuje 
návštěvám škůdců a také částečně chrání 
kompost před promáčením a vysušením.

Obec připravuje realizaci projektu nákupu kompostérů

Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
- Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od času 

přidejte zeminu.
- Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění 

vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte. Nádoba bude 
vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.

- Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich na 
kompost přijít příliš mnoho zároveň.

- Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO a také 
pečící papír.

- Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po 
celou dobu kompostování.

- Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. 
Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu vysbírat.

- Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti organismů, 
rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a také jsou 
indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li s kompostem něco 
špatně, žížaly jej opouštějí.

- Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí 
například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může si 
pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.



Ve dnech 14. 5–22. 5. 2017 se ruštináři 
7.,8. a 9. ročníku zúčastnili studijního 
pobytu v Rusku. Hostitelská škola 
z Moskvy nás vřele přijala. Kromě 
školy a výuky, která v ní probíhala, 
nám umožnila zhlédnout rovněž 
neuvěřitelné množství památek. 
Rudé náměstí, Kreml, Tretjakovská 
galerie, Oružejnaja palata, VDNCH, 
park Gorkogo, Neboskreby, GUM, 
Bolšoj teatr, Muftijat, chram Krista 
Spasitele...Viděli jsme toho opravdu 

hodně. Po společném týdnu zážitků 
nebylo loučení s ruskými dětmi 
jednoduché, dokonce se objevily i 
slzy, ale i tak jsme všichni nastoupili 
do vlaku směr domov. Chtěli 
bychom poděkovat paní učitelce 
Tellerové a paní ředitelce Hajdové, 
že nám umožnily se do tak krásné 
země podívat. Věříme, že to nebylo 
naposledy. Zhodnocení našich dalších 
školních úspěchů najdete v zářijovém 
zpravodaji. 
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Život plyne jak voda.....
Červen 2017  ukončí pro mnohé 
předškoláky další školní rok. 
Někteří nastoupí po prázdninách 
do  opravdové školy. Noví kamarádi, 
paní učitelka, která je naučí číst, 
psát i počítat a povede je při prvních 
nesmělých krůčcích, jako každá 
starostlivá máma, světem poznání.
Vždyť to bylo nedávno, kdy je rodiče 
přivedli k zápisu do školky a během 
chvíle z nich budou školáci! Dětský 
svět bude pokračovat, změní se 
jen pravidla, přibudou povinnosti, 
hodnocení, známky a každý den začne 
a skončí zvoněním. To jsou jistoty, 
které je teprve čekají. Doufáme, 
že vykročí tou správnou nohou a 
správným směrem.
Při ohlédnutí zpět si uvědomujeme, 
že dětství je jedním z nejkrásnějších 
ale i nejnáročnějších období v životě 
člověka. Proto je tak důležité potkat 

dobré lidi, umět jim nejen naslouchat, 
ale ptát se, být sám sebou. Dnešní 
generace to nemá lehké, nejen vinou 
technických vymožeností, ale i 
ztrátou mezilidské komunikace, která 
jim ustupuje. Bohužel. Ale děti jsou 
pořád stejné, akorát doba je rychlejší 
a nějak nám uniká, že obyčejný 
rozhovor, pohádka před spaním, 
správné stolování, slušné chování, 
pozdravení je to, co nás všechny 
nevědomky obohacuje a nic nestojí.
Je mnoho cest a způsobů jak být 
úspěšným studentem, lékařem, 
podnikatelem, ale jedno je jisté. Při 
pohledu zpět je důležité být pyšný na 
sebe, na to, v čem jsme dobří, najít 
si svou pozici, přesto, že nebudeme 
nikdy vynikat v matematice, chemii, 
tělocviku, ale budeme sami sebou.
To, jak se nám podaří připravit naše 
nejmenší na opravdový život máme 

v rukou a teď jen objevit to, na co 
mají a nechtít si plnit svá nesplněná 
přání. Být dobrým človíčkem je 
mnohem více.
O to se snažíme i u nás ve školce a 
neporovnáváme, kdo a jak umí či 
neumí, každý jsme jedinečný a máme 
na to právo.  Přejme  si, aby pramínky 
poznání doputovaly až do pomyslného 
moře a naše děti prožívaly klidnou 
plavbu do přístavu, který si samy 
vyberou. 
Přejme si vzájemně, ať se každý den 
těšíme do školky, školy, zaměstnání a 
ať si každý večer řekneme.“ Stálo to 
za to, těším se na zítra!“
Hezké a zasloužené prázdniny dětem, 
učitelům i rodičům a myslete na 
to, že čas letí a nevrací se! Právě 
vyplouváme! Ahóój!
Za kolektiv MŠ Ludmila Dančáková, 
uč. MŠ Valašská Polanka

Žáci ze základní školy vycestovali do Moskvy Úspěchy předškoláků

V letošním školním roce jsme se mohli 
radovat společně z dosažených úspěchů 
malých hasičů, šachistů, fotbalistů i 
výtvarníků, kteří úspěšně reprezentovali 
svoji kategorii ve vybraných soutěžích. 
Dokázali, že společné úsilí, vytrvalost a 
píle, ve spolupráci s rodinou i MŠ, jsou 
obrovským vkladem do jejich dalšího 
života. To, jak se budou dále, nejen oni, 
ubírat, záleží na nás všech. V době uzávěrky 
jsme obdrželi vyhodnocení výtvarné 
soutěže „Čáry, máry, fuk“ pořádané ZŠ 
Vsetín Trávníky, ve které jsme obdrželi 
zásluhou Báry Vychopňové v kategorii 
MŠ krásné 1.místo! Není malých úspěchů, 
vítězí všichni a to je dobře!



Ve dnech 13. a 14. června se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili 
republikového finále ve vybíjené, které proběhlo v kempu 
Pecka v Nové Pace. Cesta vlakem tam i zpět byla velmi 
náročná. V úterý velmi brzy ráno jsme vyjeli ze Vsetína 
rychlíkem směr Pardubice, pak Hradec Králové, Stará Paka, 

Nová Paka, kde na nás už čekal autobus, který nás přepravil do 
kempu. Po ubytování proběhl slavnostní nástup, kde všechny 
účastníky přivítala naše bývalá olympijská medailistka Květa 
Jeriová-Pecková, která je rovněž členkou výboru- Hrajeme 
fair play. Potom už se rozběhly jednotlivé zápasy. Hrálo se 
venku na čtyřech antukových kurtech. Naše družstvo si vedlo 
výborně a postupně se probojovávalo mezi osm nejlepších 
družstev. Další zápasy pak probíhaly ve středu od rána až do 
oběda. Tady se na nás začínala projevovat únava z náročného 
cestování. Přesto jsme se nevzdávali a svojí bojovností 
nakonec obsadili krásné 4. místo mezi 16 týmy, když od 
třetího místa nás dělil jen jeden vybitý hráč. Při slavnostním 
vyhlašování byl náš hráč Ondřej Grycman odměněn za hru fair 
play, protože sám přiznal teč míčem, který rozhodčí neviděli. 
Všem hráčům patří velká gratulace a poděkování za vzornou 
reprezentaci nejen školy, ale i obce. Velkou pochvalu rovněž 
všichni zasluhují za příkladné chování během celé náročné 
cesty i akce.                                                Drahomíra Hladká
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Ve Valašské Polance v neděli 11. 
června 2017 hasiči pořádali již 12. 
ročník pohárové soutěže. Dopoledne 
se na fotbalovém hřišti utkali mladí 
hasiči a to ve štafetě požárních 
dvojic a v požárním útoku. Závodů 
se zúčastnilo celkem 14 družstev 
mladších žáků a 15 družstev starších 
žáků. Mezi mladšími hasiči se na 
prvním místě umístilo družstvo SDH 
Hutisko-Solanec A, stříbrné medaile 
vybojovali hasiči z Jarcové A a třetí 
příčku obsadili hasiči z Hutiska-
Solance B. Další pořadí mladších bylo 
následující: Semetín, Kunovice A, 
Prostřední Bečva, Valašská Polanka 
A, Kunovice B, Lidečko, Leskovec, 
Pozděchov, Valašská Polanka B, 
Jarcová B a Janová. U starších 
hasičů zlaté medaile putovaly opět do 
Hutiska-Solance, na stříbrné pozici 
skončilo družstvo z Prostřední Bečvy 
a na bronzovou příčku obsadili hasiči 
z Loučky. Dále následovala družstva 
v tomto pořadí: Bystřice, Růžďka, 
Kunovice, Janová, Lidečko, Valašská 
Bystřice, Valašská Polanka, Leskovec, 
Huslenky, Horní Lideč, Police, 
Veselá. Na závěrečném nástupu byli 
ještě předány ceny nejmladšímu 
účastníku a účastnici soutěže. V 
odpoledních hodinách následovala 
soutěž v požárním sportu dospělých. 
Soutěžilo se v kategoriích: muži, 
ženy a muži nad 35 let. Nejlepším 

časem (14,721) se vytáhli muži z 
Nevšové, následovalo družstvo mužů 
z Vysokého Pole s časem 15,274 a 
na bronzové příčce skončili hasiči 
z Mirošova (15,414). Mezi ženami 
kralovaly hasičky z Vlachovic, 
následovány ženami z Lešné a 
Loukova. Z veteránů se nejvíce 
zadařilo mužům z Vlčovic. Družstvo 
Vlčovice A zvítězilo, Vlčovice B 

se umístilo na druhém místě a třetí 
skončili hasiči z Pozděchova. V 
průběhu soutěže probíhal nábor do 
registru dárců kostní dřeně. Na náboru 
spolupracovalo hematologicko-
transfusní oddělení Vsetínské 
nemocnice. Do Polanky přijela paní 
primářka MUDr. Jana Pelková a paní 

Zdeňka Wasserbauerová, která do 
registru přivedla ve Zlínském kraji 
již přes 7 tisíc potencionálních dárců. 
V Polance vstoupilo do registru 40 
lidí z řad hasičů, místních obyvatel 
i návštěvníků hasičských závodů. 
Do registru může vstoupit každý ve 
věku 18 - 35 let, bez dlouhodobé 
medikace. V registru pak zůstává 
do svých 60. let. Každý 120. dárce 

pak zachrání život. Pro zápis do 
registru stačí vyplnit dotazník a 
rozbor 2 ml krve, tak se můžete 
zapsat na hematologicko-transfusním 
oddělením Vsetínské nemocnice v 
době odběrů dobrovolných dárců krve 
(tel.: 571818605). Za SDH Valašská 
Polanka Markéta Psotová

Na hasičské soutěži se dalo zapsat do registru dárců kostní dřeně

Žáci 1. stupně naší ZŠ jsou ve vybíjené čtvrtí v celé České republice



Nejsme hrdý národ. Jenže jsme tu furt.  
Přišel Němec, pobyl a zase odešel a my 
jsme tady furt.  
Přišel mužik, pobyl, odešel a my jsme 
tady ještě pořád furt.  
Přišla Unie, pobude a až se rozpadne, 
my tu zase budeme furt.  
 
Těžko nás porazit, když nebojujeme.  
A žádný vetřelec nezvládne poslouchat 
naše vtipy déle jak čtyřista let, to  
je vyzkoušeno.  
Nestojíme za moc, ale ještě pořád 
stojíme tady.  
To není špatné.  
 
Politika tady stojí za hovno  
Svatá pravda. Politici jsou šmejdi, 
kradou a sousedovi, který je volil by se  
patřilo dát po hubě.  
Ale je fakt, že je zvolil ve volbách. To 
znamená, že tady míváme volby.  
A že na politiky můžeš nadávat nahlas a 
nikdo tě nezavře?  
To není špatné.  
 
Žijeme v drahotě a bídě  
Je to pravda. Všechno stojí peníze a 
těch nikdo nemáme dost.  
S bídou vyjdou naprosté většině jen na 
vlastní bydlení, placatou televizi,  
ledničku, mikrovlnku, pračku, počítač, 
mobil a aspoň jedno auto do rodiny.  
Hlady už tady nikdo neumřel sto let. 
Máme se tak zle, že jsme líní se za  
lepší prací odstěhovat z Brna do 
Ostravy, protože je to hrozně daleko a 
tady máme garsonku po babičce.  
Čtvrtina lidí má denně na cigára, 
polovina na benzin do auta a tři čtvrtiny  
na kořalku.  
To není špatné.  
 
Šéfové jsou parchanti  
Svatá pravda, šéfové obecně jsou na 
hovno. Pokud ale můžeš nadávat na 

šéfa, znamená to, že máš práci.  
To není špatné.  
 
Daně jsou vysoké  
Jsou. Jsou nekřesťansky vysoké. Pokud 
ale musíš platit daně, znamená to, že  
jsi i něco vydělal nebo něco máš.  
Horší by bylo, kdybys nic nevydělal a nic 
neměl.  
Nakonec to není tak špatné.  
 
Zaměstnanci jsou líní nevděční parchanti.  
Ale pokud máš zaměstnance, kterým 
platíš, znamená to, že jsi borec, který  
dokáže vést firmu a vydělat tolik peněz, 
že může dát obživu dalším lidem.  
To není špatné.  
 
Zdravotnictví stojí za hovno  
No samozřejmě.  
Na každém pokoji by měla být telka, 
všichni by měli mít bílé plomby a právo  
na okamžitou transplataci jater. Takhle se 
musíme spokojit s tím, že pro nás  
v nouzi vcelku rychle dojede sanitka, že 
nás nejdřív zachrání a až pak se  
ptají po průkazce pojištěnce, že v 
nemocnici platíme jen za karbenátek a že  
v rámci pojištění dostáváme velice slušné 
a odborné služby.  
To není špatné.  
 
Počasí stojí za hovno  
Naprostá pravda. V létě velké vedro, v 
zimě krutý mráz. Ale nemáme tsunami,  
ničivá tornáda ani zemětřesení.  
To není špatné.  
 
Příroda stojí za hovno  
Pravda. Ani pořádné hory, ani pořádné 
moře, ani pořádná džungle. Ale zas tu  
nemáme na každém kroku jedovaté hady, 
chlupaté pavouky, moskyty, v lese na  
tebe neskočí hladový tygr a 
pravděpodobnost, že tě do Berounky 
stáhne krokodýl, je taky poměrně nízká.  

To není špatné.  
 
Celé je to tu na hovno  
Je to přesně tak. Ale nikdo nás tu nedrží.  
Můžeme se kdykoli sebrat a odstěhovat 
se na jiné, lepší místo, kde bude  
všechno v cajku.  
A taky nám nikdo nezakáže se vrátit, 
když zjistíme, že takové místo  
neexistuje a mnohde je to i mnohem horší 
než tady.  
A to není špatné.  
 
Přes všechny ty výše popsané kruté 
hrůzy, ve kterých tady musíme žít,  
dokážeme každodenně řešit kraviny, jako 
kdo je baníkovec a kdo sparťan, že v  
televizi dávají ptákoviny a dokážeme se 
smrtelně vážně hádat a urážet kvůli  
tomu, že jeden chce DPH zvednout o 
procento a druhý o dvě snížit.  
 
I přesto si lajsnu prohlásit, že se tady 
máme jako prasata v žitě, v  
nejklidnějším koutě galaxie. Nic 
důležitého tu nemáme, takže nám to 
nikdo nechce vzít. Nic nám zas tak moc 
nechybí, takže sami na nikoho neútočíme.  
Nejsme bůhvíjak bohatí, aby se nám sem 
stěhovaly hladové hordy, a nejsme  
zdaleka tak chudí, abychom se ve 
stěhovavé hordy proměnili sami. Díky 
tomu všemu sice nedržíme jako národ 
moc pohromadě, ale zase nás nikdo jako  
jedince nijak neomezuje a nemá tendence 
násilím sjednocovat. Pokud existuje  
na světě místo, kde se může každý v klidu 
a svobodně rozhodnout, čím chce  
být, jak chce žít a čeho chce dosáhnout, je 
to tady. Můžeme studovat,  
cestovat, podnikat, pracovat, chlastat 
pivo, dělat cokoli, co chceme.  
To není špatné.  
Akorát možná neškodí si to sem tam 
připomenout. 
Líbí se mi tu.

Strana 9

František Ringo Čech - Proč tu zůstanu

 Šachisté postoupili v kategorii starších žáků do 1. ligy mládeže
V sobotu 8. 4. pořádal náš oddíl šachu v Základní škole ve Valašské Polance třetí trojkolo Krajského přeboru starších žáků. Po předešlých 
dvou trojkolech byl náš celek na třetím místě s pětibodovou ztrátou na první celek tabulky Staré Město C a dvoubodovou ztrátou na druhý 
celek Zlína-Malenovic. Právě souboj těchto týmů na úvod sobotních bojů skončil vítězstvím 3 : 2 pro Malenovice a nás nastartoval ke stíhací 
jízdě, když se nám se podařilo bezpečně přehrát Slavičín v poměru 5 : 0.  Výhry: Vraj, Matůš Filip, Kovář, Matůš Jakub, Randus. V dalším 
kole nás čekal celek druhých Malenovic, který jsme porazili 4 : 1. Výhry: Vraj, Matůš Filip, Matůš Jakub, Grycman. V závěrečném kole se 
tak rozhodovalo o celkovém vítězství ve vzájemném souboji mezi Sokolem Ústí a Starým Městem C. Náš celek musel zvítězit, Starému 
Městu stačil nerozhodný výsledek. Rychle jsme se dostali do dvoubodového vedení výhrami Randuse a Kováře a pak začal dramatický boj 
o rozhodující třetí bod. Ten získal Filip Matůš a hostům se pak už jen podařilo korigovat výsledek na konečných 3 : 2. Toto družstvo starších 
žáků po osmiletém účinkování Sokola Ústí v této soutěži, v níž jsme dosáhli tři stříbrná umístění, vstoupilo do historie a stalo se celkovým 
vítězem v Krajském přeboru starších žaků a postupuje do 1. ligy mládeže, což je druhá nejvyšší mládežnická soutěž ČR.



Strana 10

Muži A
Áčku se závěr sezóny vůbec nepovedl a 
prohrálo osm utkání za sebou. Zranění, 
špatná forma a trocha smůly způsobily, že 
ze třetího místa tabulky jsme se propadli až 
na sedmé. Po tomto nepovedeném závěru 
skončil po vzájemné dohodě u týmu Karel 
Hajda a Polanka hledá nového trenéra. 
Ten snad s týmem, do kterého se vracejí 
z Karlovic Ondra Adámek a Filip Maček, 
bude opět předvádět hezký a účelný fotbal

Muži B
Béčko si před sezonou dalo jasný cíl. 
Postoupit z pralesa do třetí třídy. Již po 
podzimu se drželo na prvním místě a z 
něj je už nikdo nedokázal sesadit. Když se 
kolo před koncem podařilo porazit Liptál, 
mohla Polanka slavit titul. S kádrem, 
kterým disponuje, by svěřenci trenéra 
Kasančíka neměli dělat ostudu ani ve 
vyšší soutěži.

Dorost
Jestli se áčko trápilo v poslední čtvrtině 
soutěže, dorost se sezonou protrápil celou. 
Cílem našeho týmu v jarní části bylo 
umístit se ve skupině do čtvrtého místa a 
zajistit si tak postup do skupiny o titul, do 
které postupovaly první čtyři týmy. To se 
nám však nepodařilo skončili jsme pátí a 
hráli o 9. - 12 místo. S celky Hrachovce 
a sd Vidče/Val.Bystřice 1:7 a 1:6. Další 
zápas jsme hráli na půdě Jarcové, 
Hrachovce a sd Vidče/Val.Bystřice a 
prohráli jsme 3:1 a 6:2 a 11:0. Poslední 
zápas jsme doma hostili Jarcovou a 
prohráli jsme jej 1:3. Sezónu jsme tedy 
zakončili na posledním 12. místě.

Starší žáci
Starší žáci zakončili sezonu na pěkném 
pátém místě z jedenácti účastníků. Jedinou 
kaňkou je špatná tréninková morálka 
některých hráčů, nebýt těchto absencí, 
mohlo být umístění ještě veselejší. I tak 
ale máme za sebou dobrou sezónu.

Mladší žáci
Mladší žáci, kteří jsou sdružení s 
Lužnou nám udělali obrovskou radost. 
Vyhráli svou skupinu a utkali se 
minulou sobotu na turnaji o přeborníka 
okresu. Po vynikajících výkonech 

se nakonec ve finále utkali s Dolní 
Bečvou, kterou porazili 4:2 a stali se 
okresními přeborníky. Velká gratulace.

Přípravka
Na začátku jara nám moc nepřálo 
počasí a tak tři úvodní turnaje malých 
přípravek byly zrušeny. Poté už se 
vše rozjelo na plné obrátky a tak si 
kluci mohli vyzkoušet v  zápasech, 
co se naučili v  tréninku. Z  15 
odehraných zápasů naši benjamínci 
prohráli tři zápasy, dvakrát 
remizovali a zbylých 10 zápasů 
vyhráli. Ročník 2008 je v Polance 

velmi silný a většina hráčů již 
pravidelně hraje za starší přípravku. 
Poslední společné vystoupení tohoto 
týmu bylo na pořadu minulou sobotu 
v Jarcové, odkud jsme odvezli pohár 
za první místo. Tímto přejeme 
klukům narozeným v roce 2008, 
kteří již přeskočí nastálo do starší 
přípravky, aby si z  té mladší přenesli 
vítěznou náladu a hlavně, aby je 
fotbal dál bavil tak jako dosud. Na 
závěr bychom chtěli pozvat všechny 
děti, které s  námi ještě netrénují, ale 
chtěly by, aby neváhaly a přišly na 
trénink a přidaly se k nám.

Béčko postoupilo do III. třídy a mladší žáci sdružení s Lužnou vyhráli okres
Výbor TJ Sokol Valašská Polanka zve všechny příznivce kopané na oslavy

80. výročí kopané ve Valašské Polance
které se budou konat

v  sobotu 29. 7. 2017 v areálu tanečního kola ve Val. Polance
Program:
9.00   - turnaj starších přípravek
14.00  - zápas stará garda - ženy ČSK Uherský Brod
16.15  - slavnostní ceremoniál - ocenění činovníků Sokola
16.30  - zápas A“ týmu Val. Polanka – Prlov
19.00 - soutěž v  kopání penalt
20.30 - večer diskotéka - DJ KOLO
21.30 - barmanská show
22.00 - ohňostroj
Doprovodný program

- skákací hrad
- střelba ze vzduchovky
- síň slávy Sokola
- prodej suvenýrů a DVD
- večer míchané drinky
-      celý den bohaté občerstvení
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KuK z Valašské Polanky vás srdečně zve na

Pochod
okolo Polanky
(s pěnivým občerstvením)

ve středu 5. července 2017
 

Pochod: 14.00 -15.00
z restaurace PARADON dále dle mapky a značené trasy 
(směr → Prlov → partyzánský bunkr → U Húšťú → vysílač Suláčov → taneční kolo - cca 9,6 km)
 

Na tanečním kole od 15.00 
vzduchovková střelnice, skákací hrad, guláš, uzená žebra, pivo a další občerstvení

18.00 koncert nové polanské kapely NATY & GENTS

DJ ŘEPAS (do 24,00 max.)

4.
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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.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v září 2017

Harmonogram svozu odpadu ‐ 2. pololetí 2017 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Valašská Polanka – „dědina“ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Komunální netříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

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

10. 7. 4. 2.  13. 11.
24. 21. 18. 16.  27. 25.

30.   
Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září  Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

7. 2. 6. 6.  8. 8.

Papír – modré pytle  29.     14.
Sklo barevné – zelené pytle  13. 7.   2.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 27. 15.   24.
Nebezpečný a objemný odpad  23.    

xxxxxxxxxxxx  Valašská Polanka – „Veřečné“ xxxxxxxx 
Komunální netříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

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

11. 8. 5. 3.  14. 12.
25. 22. 19. 17.  28. 26.

31.   
Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

12. 9. 6. 18.  15. 13.

Papír – modré pytle  1.     15.
Sklo barevné – zelené pytle  14. 8.   3.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 21. 22.     1.
Nebezpečný a objemný odpad    23.    
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. 

 


