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Uplynulé volební období řídilo 
život naší obce zastupitelstvo obce 
ve složení: Daněk Josef, Kozubík Jan, 
Sádlíková Marie, Machač Stanislav, 
Kašpar Jaromír, Mgr. Filgas Petr, 
Mgr. Černotík Aleš, Dušek Jiří 
a Šeliga Martin.
Nejednalo se o lehké volební období, 
zvláště proto, že v jeho průběhu byl 

realizován největší a nejnákladnější 
projekt v historii naší obce, kterým 
byla výstavba splaškové kanalizace 
v rámci projektu Čistá řeka 
Bečva II. etapa, organizovaného 
Mikroregionem Vsetínsko i pro 
dalších patnáct obcí. Díky tomuto 
projektu bylo v naší obci nákladem 
téměř 85 mil. Kč vybudováno 

15 507 mb splaškové kanalizace 
a 340 ks domovních kanalizačních 
přípojek. Na tuto stavbu následně 
navazovalo provedení rekolaudace 
původně jednotné kanalizace v obci 
na kanalizaci dešťovou.  V obci tak 
máme nyní kanalizaci tzv. oddílnou, 
to je zvlášť splaškovou a zvlášť 
dešťovou.
V tomto končícím volebním období 
se vedení obce podařilo zajistit 
také nové prostory pro mateřskou 
školku a to provedením stavebních 
úprav II. NP podlaží mimoškolního 
pavilonu základní školy. Zde vznikly 
dvě nové třídy MŠ s kapacitou 
v každé z nich 28 dětí. Díky tomu 
zde můžeme umístit o 19 dětí více, 
než ve staré MŠ. Podpisem Dohody 
o vytvoření společného školského 
obvodu s okolními obcemi jsme navíc 
vyčlenili stávající kapacitu naší MŠ 
pouze pro občany Valašské Polanky 
a nepovinně i pro děti z okolních 
obcí, nebude-li kapacita MŠ naplněna 
dětmi místními.   Pokrač.na straně 2
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Dodání kompostérů zbrzdilo výběrové řízení
Mnozí z Vás se ptají, kdy už konečně budou rozdány slíbené kompostéry 
do domácností, kterých má být pro naši obec dodáno celkem 600 ks 
o objemu 1050 l/ks. Za opožděné dodání kompostérů, na jejichž nákup 
máme přislíbenou dotaci od státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) , může 
náročné výběrové řízení na jejich výrobce a dodavatele, které musí splňovat 
veškerá ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Jelikož celkový objem 
pořizovacích nákladů na nákup kompostérů s příslušenstvím pro 20 obcí 
přesáhl 10 mil. Kč, je schvalovací proces průběhu výběrového řízení 
náročný a zdlouhavější, než jsme všichni předpokládali. Díky tomu dojde 
k dodávce kompostérů a k jejich distribuci do domácností až ve 4Q r. 
2018. Jejich využití na našich zahradách tak uplatníme, bohužel, až 
v příštím roce.                                                                             Starosta

Oprava povrchu silnice
V těchto dnes probíhají stále práce 
na opravách povrchu silnice v naší 
obci, které provádí pro ŘSD ČR 
firma ALPINE a.s.. Fy. REPONT 
pak realizuje opravu mostu na této 
silnici přes řeku Senici v Dolansku. 
Všechny plánované práce by měly 
být podle schváleného harmono- 
gramu dokončeny do 15. 11. 2018. 
Ne všechno však probíhá podle 
představ vedení obce.

Pokračování na straně 4



Pokračování ze strany 1
Vzhledem k tomu, že původní 
kapacita i prostory MŠ byla naprosto 
nevyhovující a také proto, že nám 
ani MŠMT ČR a ani EU na vznik 
nových kapacit v MŠ neposkytli 
žádné dotace (o dotace jsme žádali 
každý rok v uplynulých 4 letech 
a nebylo nám vyhověno údajně 
z důvodu špatného demografického 
vývoje v obci a okolí), museli jsme 
tento investiční záměr realizovat 
za pomoci dalšího komerčního úvě- 
ru. Ten sice navýšil roční splátky 
úroku i jistiny bance z původního  
1 mil. Kč, použitého na zateplení ZŠ, 
revitalizaci návsi, výstavbu dešťové 
kanalizace a na opravu komunikací 
po dokončení stavby splaškové kana- 
lizace, na současného 1,5 mil. Kč, oba 
úvěry jsou však mimořádně výhodné. 
Úrokové sazby těchto úvěrů činí 
1,64% a 1,49% a tyto úrokové sazby 
jsou fixovány na celou jejich 15-letou 
splatnost. K těmto splátkám úvěrů je 
nutné připočíst roční zasílání příspěvku 
obce ve výši 2,5 mil. Kč Mikroregionu 
Vsetínsko na splácení 10-ti letého úvěru, 
který na výstavbu splaškové kanalizace 
zajistilo pro všechny dotčené obce. 
Ročně tedy odchází z rozpočtu obce 
na splátky investic přes 4 mil. Kč, a tak 
tomu bude až do konce roku 2024.
I přes tyto velmi náročné investice 
a výdaje s nimi spojené jsme v průběhu 
uplynulých 4 let provedli rekonstrukci 
kuchyně a restaurace v kulturním 

domě, včetně částečné výměny oken 
na tomto objektu, vybudovali jsme 
nové autobusové zastávky v Dolansku, 
dále jsme provedli rekonstrukci 
a modernizaci šaten TJ Sokol Val. 

Polanka, vybudovali jsme nový byt 
2+1 v Domě služeb čp.344 a rozšířili 
podlahovou plochu obecní knihovny, 
vč. modernizace klubovny, kterou 
zde užívá spolek Stonožka. Postupně 
jsme prováděli také opravu místních 
komunikací a chodníků podél silnice 
I/57. Rozšířili jsme počet parkovacích 
míst u ZŠ, před Domem služeb 
i u hřbitova.
V neposlední řadě jsme pořídili novou 
digitální rozhlasovou ústřednu, se 
kterou jsme již připraveni na instalaci 

nového programu „Vyrozumívacího 
a varovného systému“ naší obce, 
který se bude realizovat v roce 2019 
a na který jsme získali dotaci z MMR 
ČR. Ten bude prostřednictvím Inte- 

grovaného záchranného systému 
Zlínského kraje napojen na krizový 
štáb IZS ZK řídící záchranu obyva- 
telstva v případě mimořádných udá- 
lostí, kterými jsou i povodně. IZS 
ZK bude po realizaci tohoto projektu 
napojen na digitální hlásič úrovně 
hladiny vody v Senici a na srážkoměr, 
který bude umístěn na mostě přes řeku 
Senici naproti Hyžáků, na kterém mají 
již dnes občané nakreslené pozorovací 
rysky označující hladiny toku při 
povodňových stavech.            Starosta
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Připravené a rozpracované projekty k realizaci
Velmi důležitými se pro další rozvoj obce ukazují připravené či rozpracované 
projekty k budoucí realizaci, kterými jsou:
- Dokončená PD a platné stavební povolení na Dům sociálních služeb 

Hornolidečska, který má být v případě obdržené dotace z MPSV ČR 
vybudován ve Val. Polance

- Dokončená PD a platné stavební povolení na Cyklostezku Bečva – Vlára 
– Váh v rozsahu od Vsetína až po Lužnou včetně a s odbočkou z Polanky 
do Prlova a na Trubiska. 

- Dokončovací práce na novém územním plánu naší obce, jehož platnost by 
měla být zahájena s účinností od 1. 1. 2019.

- Zahájené provádění Komplexních pozemkových úprav v naší obci, které 
mají být dle platné SOD, dokončeny v roce 2021. V případě jejich úspěšného 
dokončení budou následně zahájeny stavební práce na provádění páteřního 
systému komunikací, to je výstavba nových a oprava stávajících cest mimo 
intravilán obce, odvod povrchových vod z drážního náspu až do Senice, 
meliorace potůčků a bystřin atd. Stavební náklady na tyto stavby budou 
hrazeny ze 100% ze státního rozpočtu.

Po komunálních volbách v roce 2014 
přijalo současné zastupitelstvo obce níže 
uvedené Programové prohlášení, k jehož 
jednotlivým bodům je vepsán výsledek 
dosažený v tomto volební období:
A. PLÁN REALIZACE INVESTIC:
1/ Dokončíme realizaci projektu 
„Revitalizace návsi obce Valašská 
Polanka“. - SPLNĚNO
2/ Dokončíme realizaci projektu Čistá 
řeka Bečva II.etapa ve spolupráci 
se Sdružením obcí Mikroregionu 
Vsetínsko. Spolu s realizací tohoto 
projektu zajistíme motivačně majitelům 
nemovitostí zdarma potrubí pro DKP, 

jejichž uvádění do provozu by mělo být 
zahájeno v červnu 2015. - SPLNĚNO
3/ Provedeme prodloužení splaškové 
kanalizace do stavebního obvodu Závodí 
II a vyjednáme možnost úhrady těchto 
nákladů z grantu určeného na ČŘB 
II etapa, stejně tak jako prodloužení 
splaškové kanalizace pro objekt 
NATURA Centra (hájenky) vč. přípojky 
vody, zemního plynu a elektriky. - 
SPLNĚNO 
4/ Zajistíme realizační projektovou 
dokumentaci, na výstavbu komunikace 
pro stavební obvod Závodí II, včetně 
stavebního povolení na prodloužení 

splaškové kanalizace, VO a pře- 
ložku sloupu NN. - SPLNĚNO
5/ Připravíme realizační PD a stavební 
povolení pro objekt NATURA Centra  
a s pomocí dotací z MASH, či POV 
Zlínského kraje se pokusíme alespoň 
po etapách zahájit stavbu tak, aby 
nám následně nepadla platnost 
stavebního povolení. - SPLNĚNO JEN 
ČÁSTEČNĚ: Z finančních důvodů byla 
vybudována pouze kanalizační přípojka, 
přípojka zemního plynu a vodovodní 
přípojka, protože nebyl vypsán žádný 
grant, do kterého by bylo vhodné podat 
žádost o dotaci. Pokračování na straně 3
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6/ V případě úspěšně zajištěné dotace 
na úpravu II.NP Mimoškolního 
pavilonu ZŠ pro provoz MŠ provedeme 
po realizaci stavební části tohoto 
projektu přestěhování MŠ do ZŠ. - 
SPLNĚNO, ovšem jen díky přijatému 
úvěru, protože nám dotace nebyla 
poskytnuta.
7/ V případě úspěšně zajištěné dotace 
na výstavbu autobusových zastávek 
v tzv. Dolansku pro občany místní 
části Veřečné a okolí zajistíme realizaci 
tohoto projektu. - SPLNĚNO – 
od SFDI ČR jsme získali dotaci 1,5 mil. 
Kč a celkovým nákladem ve výši 2,77 
mil. Kč jsme ji vybudovali.
8/ Připravíme projekt. dokumentaci 
a podpoříme záměr přestěhování 
pomníku padlým v I. a II. světové 
válce do vhodnější lokality v obci 
a na uvolněném místě vybudujeme 
parkoviště pro osobní automobily. - 
Zatím NESPLNĚNO
9/ Připravíme PD a s pomocí dotace se 
pokusíme realizovat projekt výstavby 
nového oplocení a chodníků na místním 
hřbitově. - Zatím NESPLNĚNO, 
projektant na této PD právě nyní pracuje.
10/ Po vyčíslení skutečných nákladů 
stavby splaškové kanalizace a dotace 
na tento projekt obci, v přepočtu 
na jednu nemovitost, zavedeme 
vyplácení obecní dotace majitelům 
nemovitostí, kteří nemají možnost 
se napojit na plošnou splaškovou 
kanalizaci. Dotace bude určena 
na výstavbu domovních ČOV, septiků 
a jímek a na vyvážení odpadních 
vod z nich fekálními vozy po dobu 
tzv. udržitelnosti projektu ČRB II či 
do vyčerpání alokace určené pro danou 
nemovitost. - SPLNĚNO, vyplácení 
dotací těmto občanům ve výši 40 tis. 
Kč na nemovitost bylo již zahájeno 
a je prodlouženo do 30.11.2019

B. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ:
1/ Dokončíme práce na novém 
územním plánu obce. - Bohužel 
NESPLNĚNO, ovšem za zdržení se 
s uvedením nového územního plánu 
obce do života obce není odpovědné  
vedení obce, ale stavební úřad a jeho 
personálními problémy.

C. ÚDRŽBA A OPRAVY:
Místní komunikace
1/ V maximální možné míře se 
budeme věnovat opravám komunikací, 
které nebude možné opravit ihned 
po provedené splaškové kanalizaci. - 
SPLNĚNO, byly opraveny komunikace, 
do kterých byly před tím položeny 
splaškové kanalizační přípojky: za ZŠ 
k bytovkám, do dvora u Fojtíků; 
za stavebninami k Matušincům. 
2/ Zajišťovat budeme rovněž průběžné 
opravy místních komunikací a chodníků, 
které nebyly dotčeny výstavbou 
splaškové kanalizace. - SPLNĚNO - 

dále byly opraveny komunikace ve SO 
Vápenky; na Závodí od Kolínkového 
mostu až po lávku u Čátků  a ve SO 
za Kolínky. Opraveny byly chodníky 
od zdravotního střediska až po faru. 
Kromě toho dílčím způsobem 
probíhaly opravy komunikací v úsecích 
s havarijním stavem (k Manom, 
za Mikšama a pod.)
3/ Předpokládáme, že v tomto voleb- 
ním období dojde k úpravě daně 
z nemovitostí tak, abychom získali 
finanční prostředky na opravu komu- 
nikací. - SPLNĚNO, díky navýšení 
místního koeficientu daně z nemovitostí 
z 1 na 2 jsme mohli realizovat výše 
uvedené opravy komunikací.
Budovy a stavby
1/ Zastupitelstvo obce se dohodlo na pro- 
vádění běžné údržby a odstraňování 
havarijních stavů na stávajících 
objektech ve vlastnictví obce, kterými 

jsou: budova OÚ, KD (např. oprava 
balkonu na KD), DS, MŠ, byty 
a areál TK. - SPLNĚNO – balkon KD 
opraven, navíc provedena výměna oken 
za plastová v sále, v zasedací místnosti 
a v restauraci, provedena oprava kuchyně 
i s restaurací v KD. Pro obytný dům v čp. 
366 vyměněny vstupní hliníkové dveře; 
v čp. 344 vybudován byt 2+1 a rozšířeny 
podlahové plochy obecní knihovny, vč. 
opravy klubovny a zajištění bezbariérového 
vstupu do II.NP; provedena oprava sprch 
a sociálního zařízení šaten TJ Sokol 
na tanečním kole vč. opravy fasády a vý- 
měny okapových žlabů a svodů. 

2/ Obecní objekty napojíme na splaškovou 
kanalizaci po kolaudaci splaškové 
kanalizace vybudované v rámci projektu 
ČŘB II. - SPLNĚNO – na splaškovou 
kanalizaci jsme napojili všech 10 obecních 
objektů
3/ Provedeme opravu stolů a lávek v areálu 
tanečního kola. - SPLNĚNO, kromě toho 
nakoupeno dalších 10 ks pivních setů a 3 ks 
nůžkové stany.
Služby 
Veřejné osvětlení:
1/ V průběhu tohoto volebního období 
chceme dále provádět běžnou údržbu 
sloupů VO a také nátěry sloupů VO, které 
jsou již ve velkém rozsahu napadeny 
korozí. - SPLNĚNO, instalovány byly 3 ks 
nové sloupy na solární energii v odlehlých 
lokalitách, kde nejsou položeny zemní 
kabely VO a dále byl lépe nasvícen 
přechod pro chodce před OÚ.   

Pokračování na straně 4
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Místní rozhlas
Budeme dále postupně nahrazovat 
staré nefunkční či méně výkonné 
reproduktory novou technologií tzv. 
bezdrátového vysílání. - SPLNĚNO 
– navíc byla pořízena nová digitální 
ústředna připravená pro realizaci 
projektu Vyrozumívacího a varovného 
systému napojeného na IZS ZK 
a hladinoměry a srážkoměry v obci. 
Připraveno k realizaci na rok 2019.

Pohřebnictví 
Budeme zde dále poskytovat službu 
výroby betonových obrub, údržbu 
zeleně na hřbitově, likvidací odpadků 
a zajištění odběru vody přičemž 
neuvažujeme o zvýšení poplatku za tyto 
služby, který zde byl zaveden. Výkop 
hrobů bude dále zajišťován obecním 
úřadem. Bude-li majetkoprávně 
dořešeno vlastnictví starého hřbitova 
(převod vlastnictví pozemku starého 
hřbitova schváleného olomouckým 
arcibiskupstvím do vlastnictví obce) 
opravíme chodníky a oplocení hřbitova 
a pokusíme se na to zajistit dotace. 
- SPLNĚNO částečně – obec se 
skutečně stala vlastníkem hřbitova, 
když olomoucké Arcibiskupství 
pozemky hřbitova darovalo obci. Nyní 
připravujeme PD na revitalizaci zázemí 
místního hřbitova

Domovní odpady
1/ Likvidovat pevný domovní 
a živnostenský odpad budeme nadále 
vývozem popelnic od jednotlivých 
domů stejně tak jako recyklovaný 
odpad v barevných pytlích. Likvidaci 

nebezpečného odpadu budeme i nadále 
řešit 2x ročně pomocí mobilní techniky 
tak, jak jsme na to již zvyklí včetně 
využití místního sběrného dvora u firmy 
Sběratelství s.r.o. V souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách provedeme 
koncem roku 2015, spolu s členskými 
obcemi Sdružení obcí Hornolidečska, 
výběrové řízení na dodavatele služby 
odvozu a likvidace odpadů z celého 
regionu Hornolidečska od 1. 1. 2016. 
Nadále budeme provozovat komunitní 
kompostárnu, kterou zajišťujeme 
likvidaci biomasy rostlinného původu, 
přičemž sběrná místa biomasy postupně 
vybavíme sběrnými kontejnery. - 
SPLNĚNO, navíc se podařilo získat 
dotaci na nákup 600 ks domácích 
kompostérů, které mají být na podzim 
distribuovány do domácností. 
Předpokládá se, že v průběhu tohoto 
volebního období dojde ke zvýšení 
poplatku za odpady: SPLNĚNO – 
poplatek za odpady byl zvýšen, ale 
pouze v roce 2015 z 350 na 400,- Kč 
na osobu.

Práce komisí OU
Stejně jako minulá volební období 
budou komise OÚ zajišťovat organizaci 
a průběh již zažitých společenských, 
kulturních a sportovních akcí v obci, které 
doplňují činnost spolků v obci a pomáhají 
tak vytvářet bohatý kulturně společenský 
život v naší obci. - SPLNĚNO

D .PODPORA PODNIKATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ
Zastupitelstvo obce bude v průběhu 
volebního období podporovat jakékoliv 

podnikatelské aktivity v obci směřující 
ke vzniku nových pracovních míst. 
- NESPLNĚNO – nikdo z místních 
podnikatelů nepožádal vedení obce 
o spolupráci v této věci tak, aby mohl 
být tento slib naplněn.

E. SPOLUPRÁCE S REGIONY
Budeme podporovat regionální 
projekty organizované Sdružením 
obcí Hornolidečska a Mikroregionem 
Vsetínska, týkající se nejen rozvoje 
turistiky v naší oblasti, ale také rozvoje 
sítě sociálních služeb a zlepšování 
životního prostředí. Prioritou bude 
investiční příprava výstavby cyklostezky 
z Ústí u Vsetína až na slovenské 
hranice a realizace projektu výstavby 
Domu sociálních služeb Hornolidečska 
v Polance. - SPLNĚNO – za uplynulé 
volební období bylo dosaženo stavebního 
povolení na výstavbu domu sociálních 
služeb Hornolidečska ve Val. Polance 
a také stavebního povolení na výstavbu 
I. etapy cyklostezky BVV. Díky tomu 
jsme připraveni podat žádosti o dotaci 
na realizaci těchto projektů již v roce 
2019 v případě, že bude na realizaci 
obdobných projektů grant vypsán. 
V roce 2019 bude zahájena výstavba 
první části stavby I. etapy CBVV, kterou 
bude lávka přes řeku Senici v Ústí. Na její 
realizaci obdrželo SOH a potažmo obec 
Ústí evropskou dotaci ve výši 1 mil 
EUR z fondu INTEREG – přeshraniční 
spolupráce ČR a SR, když „zrcadlově“ 
obdobnou dotaci pro stejný účel obdržela 
obec Horné Srnie na Slovensku, která 
zde přes řeku Vláru vybuduje rovněž 
lávku pro cyklisty.                    Starosta
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Programové prohlášení zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018

Opravy povrchu silnice v naší obci pokračují
Pokračování ze strany 1
Investora stavby jsme upozorňovali na to, že zde podél 
obrubníků vznikají velké kaluže. Ty jsme zdokumentovali 
fotografiemi a přiložili k žádosti, aby se při této opravě 
udělalo vše pro jejich odstranění. 
Inspektorem silnic I. třídy panem Pobořilem z ŘSD ČR 
nám však bylo sděleno, že není schopen nyní zajistit to, 
že po položení nového koberce se nové kaluže nevytvoří, 
protože nasmlouvaný rozsah prací, které se zde má 
provést, takovéto zadání od ŘSD ČR neobsahuje. Součástí 
objednaných prací bohužel není provedení tzv. „přípolože“, 
to znamená, že betonové dlažby osazené do betonu podél 

obrubníků mající spádové poměry zajišťující odtok 
povrchových vod do zde vybudovaných silničních vpustí. 
Takto vybudovaná „přípolož“ je pak následně výškovým 
vodítkem pro finišer pokládající asfaltobeton zajišťující, 
že se kaluže u obrubníku neobjeví.
Jelikož je zřejmé, že se i po letošních opravách povrchu 
silnice v průtahu obcí kaluže objeví, pořídíme jejich 
fotodokumentaci a přiložíme ji k žádosti adresované 
ředitelství ŘSD, ve které budeme žádat provedení takových 
úprav, které vzniklé kaluže odstraní. Již nyní máme od pana 
Pobořila slíbeno, že se v příštím roce udělají taková stavební 
opatření, které vzniklé kaluže odstraní.                   Starosta



A ten náš hospodář a to je dobrý chlap, 
a on nám dnes večer pálenky mosí dať... 
ta naša gazděnka červené jablčko, ona 
sa prochodí po dvoře lehučko. 
S novým gazdú a gazděnů sa  letos 
konaly tradiční (tříleté) polanské 
dožínky. Už od května sa schodili staří 
aj omladina, aby nacvičili (nakonec 
sa to bez taháků stejně neobešlo) 
celé pásmo dožínek, tak, jak ho už 
celé generace před nama v Polánce 
zpívaly a tancovaly. Tých mladých 
přišlo moc a velice horlivě cvičili 
hlavně tance a aj ve zpěvu sa činili –  
snáď šest párů bude pokračovať dál 
v Polančanu.  V nedělu  sme sa ledvá 
vlézli do kostela, ovsa na poli málem 
pochybělo, a v průvodu na kolo bylo 

načisto veselo. Na kole sa ukázaly 
šikovné děcka z Polančánku a když 
sme potom zazpívali a zatančili, 
aj hospodářom předali dožínkový 
věnec, ostalo už enom ve vyškeřákoch 
„prásknúť“, co kde kdo vyvrbíl. Velice 
milé bylo aj vystůpení kamarádů 
z Cíferu – šak před nima seděl kŕdel 
děcek s otevřítýma hubama...a krásné 
bylo aj setkání s telničákama (s týma, 
co rozdávali česnek a rozlévali burčák). 
Tož sme si to všeci užili – my ženci 
určitě a věříme, že aj všeci domácí aj 
přespolní návštěvníci. Děkujeme vám 
všeckým za přízeň (obci a fotbalistom 
za organizační zajištění) a dá-li Bůh, 
tož sa na třetí rok zas zejdem. 

Polanská dožínková partyja.
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Starovalašské dožínky 2018 Pochod kolem Polanky
Na svátek sv. Cyrila a Metoděje 
se opět konal pochod po krásách 
Valašské Polanky a okolí. Letošní 
rok jsme putovali k leskovské 
straně. Trasa provedla návštěvníky 
více či méně známými lesními 
zákoutími i volnými lukami 
(ochotně uvolněnými pastevci 
z Kovaru). Občerstvovací stanice 
byly na místech s nádhernými 
a hlavně netradičními pohledy 
ke Vsetínu i k Leskovci 
a Polance. Mnoho poutníků 
také poprvé navštívilo památník 
v Juříčkovém mlýně a mnozí 
z nich si odnášeli hluboký zážitek. 
Přestože někteří neabsolvovali 
výstup k leskovskému vysílači 
na Strakově (a ošidili se tak 
o nádherné rozhledy) všichni 
se ve zdraví dostali na taneční 
kolo, kde na ně čekalo výborné 
občerstvení od našich myslivců 
a také jedinečná hudební produkce 
SCHELINGER MEMORY 
BANDU s pěveckým dvojníkem 
Jiřího Schelingera. Přes povětrnostní 
komplikace nakonec přiletělo 
letadlo, aby „cukrováním“ potěšilo 
velké množství dětí (i některých 
dospělých) na fotbalovém hřišti. 
O úspěšnosti celé akce svědčí 
i zvyšující se počet návštěvníků 
a také to, že o něm ve vyškeřáku 
zpívala dožínková chasa.

Básnička o pivním pochodu
Chodilo sa letos zas kolem Polánky, 

zas trasa nebyla pro žádné mazánky.
Do kopca k Poluškom, 
z kopca do Leskovca, 

nekerým zdálo sa, že to nemá konca.
Moc ludí nedošlo ani k vysílači, 
trasu si zvolili k Paradonu rači.
Nakonec všeci sa ale dom vrátili, 
na taneční kolo k vysněnému cíli.

Všeckým vyhrávala špicovní kapela, 
spokojení byli Fišus aj Pikola.

Divili sa mnozí přespolní turisté, 
jak to, že akca má návštěvníky jisté.

Až kdosi pravíl jim: 
nebuďte naivní, kdo by tu nepřišél, 

když je pochod pivní?

Poděkování za dožínky
V letošním roce u nás proběhly opět po 3 letech, v neděli dne 19. 8. 2018, 
starovalašské dožínky. Jejich program se odvíjí od zaznamenaného 
obsahu ve farní kronice místním farářem P. Přibylem již v roce 1892. 
Organizace a příprava dožínek je vždy velmi náročná na ochotu 
a obětavost pořadatelů i účinkujících, bez které je zdárný průběh 
takové slavnosti nemyslitelný. O to náročnější byla organizace těch 
letošních dožínek, při jejichž příležitosti jsme také slavnostně otevřeli 
nově vybudovanou mateřskou školku ve II. NP  budovy mimoškolního 
pavilonu ZŠ Val. Polanka čp. 366. Počasí nám přálo a tak se nedělní 
odpoledne stalo opět svátkem, na který se bude dlouhá léta vzpomínat. 
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se o zdárný 
průběh našich dožínek, ale i o přestěhování vybavení staré MŠ do nové 
a o přípravu otevření nové MŠ zasloužili. A nejen to. Na prahu 
končícího volebního období 2014 - 2018 děkuji za dobrou práci také 
členům zastupitelstva obce, členům komisí a výborů zastupitelstva 
obce, zaměstnancům obce, ale i všem spoluobčanům, kteří se podíleli 
na výsledku celkově dobrého obrazu života naší obce.             Starosta
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V pondělí 3. 9. 2018 byl zahájen 
provoz mateřské školy v nových 
prostorách v budově ZŠ Valašská 
Polanka – boční pavilon nad jídelnou. 
Do 2. třídy nastoupilo celkem 23 dětí 
převážně předškolního věku. Do 1. 
třídy nastoupilo 23 dětí ve věku od 2 
do 4 let. Byla přijata další učitelka 
a ke dvěma mladším dětem chůva. 
Během školního roku 2017/2018 byla 
provedena rekonstrukce těchto prostor 
a vznikly krásné, prostorné a vzdušné 
třídy, lehárny, šatny a sociální zařízení 
pro děti; šatna a sociální zařízení pro 
zaměstnance a prostorná kancelář pro 
ředitelku. Prvních 14 dnů v měsíci 
červenci probíhalo náročné třídění, 
balení do pytlů a krabic a snášení 
do přízemí v bývalé MŠ; následoval 
převoz a zase vynášení do patra 
do nové MŠ. Jednalo se o hračky, 
výchovné a vzdělávací pomůcky, 
knihy, výtvarný a pracovní materiál, 
zařízení a vybavení výdejny - prostě 
veškerý drobný majetek.
S velkým hmotným majetkem, jako 
byly klavíry, regály, nábytkové 
sestavy, skříně, stoly, židle aj., nám 
ochotně pomohli zaměstnanci obce 

a někteří tatínci (pan Beňo, pan 
Holčák, pan P. Filgas, pan M. Hyžák, 
pan Hájek, pan Bogar … ale že to bylo 
schodů!!! Touto cestou bychom jim 
chtěli poděkovat za ochotu a pomoc 
při stěhování MŠ.
V neděli 19. 8. 2018 probíhaly v obci 
tradiční Dožínky a při této příležitosti 
proběhlo i slavnostní otevření nové 
mateřské školy za přítomnosti 
pana starosty J. Daňka, hejtmana 

Zlínského kraje a senátora J. Čunka, 
poslankyně PaedDr. A. Gajdůškové 
a dalších hostů, rodičů a přátel 
školy. Pozvány byly i bývalé 
učitelky, které dříve pracovaly 
v mateřské škole. Ještě jednou 
děkujeme zřizovateli – p. starostovi 
a zastupitelstvu obce za to, že máme 
takovou krásnou mateřskou školu. 

Eva Filgasová, ředitelka 
a zaměstnanci mateřské školy.

Mateřská školka zahájila provoz v novém

Co pro Vás plánujeme 
na hody

O hodovém víkendu bychom letos 
chtěli mimo jiné připomenout 
100leté výročí konce Velké 
války a vznik Československa. 
V pátek večer se chytá pietní 
akt u pomníku padlých, průvod 
do kulturního domu, krátký 
koncert pěveckého sboru 
Polanka, přednáška a výstava o I. 
světové válce a československých 
vojácích v ní. 
V sobotu bude tradiční jarmark 
a po obědě kulturní pásmo 
s koncertem známé valašské 
kapely Z Horní Dolní. Po celou 
dobu bude ke shlédnutí uvedená 
výstava. V neděli pak bude 
slavnostní hodová mše svatá. 
Podrobnosti budou uvedeny 
po „doladění“ celého programu. 

Kulturní komise obce

Stonožka zve rodiče 
do klubovny

Vážení rodiče, chtěli bychom 
vás opět pozvat do klubovny 
v  1. patře Domu služeb, kterou 
provozujeme již druhým rokem. 
Každé středeční dopoledne 
od 9:30 do 12 hodin se zde schází 
maminky s  dětmi, ke kterým se 
můžete přidat nebo si můžete 
vytvořit svoji skupinu a využívat 
klubovnu i v  jiných časech. Herna 
je přizpůsobena nejmenším dětem 
a je možné si zde uvařit čaj nebo 
kávu. Čtvrteční odpoledne jsou 
pak rezervována na výtvarné 
dílny a kroužek vyšívání pro děti. 
Pokud máte zájem o využívání 
klubovny mimo vyhrazenou dobu 
nebo na soukromé akce, pak nás 
kontaktujte na emailu: stonozka-
polanka@seznam.cz. Děkujeme 
za přízeň!                                   Stonožka

Jak vytáhnout lehce 
třísku

Tento trik má skutečně více než 
100 let a sami jsme si ověřili jeho 
platnost. Funguje totiž stejně 
skvěle i dnes a může vám pomoci 
s bolestivým problémem - třískou 
zapíchnuté v ruce. Když se příště 
budete potýkat s tímto problémem, 
šikovný trik z minulého století 
vám usnadní život!
Stačí, když si nachystáte 
lahvičku se širším hrdlem (my 
jsme použili malou lahvičku 
od džusu). Lahvičku naplníme 
horkou vodou, ne však zcela 
po okraj ale asi 1-1,5 cm pod 
okraj . Nyní hrdlo přitlačíme 
na místo s třískou a za pár 
vteřin máme po problému. Pára 
v kombinaci s tlakem uvolní kůži 
a třísku vytlačí z vaší pokožky - 
i když je hluboko!



My, kandidáti volební strany 
„Za živý venkov“, budeme-li 
zvoleni do zastupitelstva obce, 
budeme prosazovat následující 
záměry:
1/ Pojem „Živý venkov“ by měl 
být v naší obci obsahově naplněn 
koordinací spolupráce všech 
místních spolků, politických stran, 
škol, živnostníků, ale i centrálně 
neřízených aktivit a koníčků místních 
občanů. Budeme se i nadále snažit 
o to, abychom ve vedení obce 
podporovali vzájemnou spolupráci 
těchto subjektů a vhodně ji doplňovali 
obecními aktivitami tak, abychom 
udrželi úroveň již dnes bohatého 
kulturně společenského života  v naší 
obci.

2/ Mimo běžné provádění údržby 
obecního majetku je budoucí realizace 
investic již daná dosud provedenými 
přípravnými aktivitami předchozích 
zastupitelstev obce. Po té, kdy byla 
v naší obci dokončena splašková 
a dešťová kanalizace, po kterých 
byly opraveny i místní komunikace, 
provedena revitalizace návsi, 
zatepleny budovy ZŠ a vybudována 

nová MŠ, musí nyní obec splácet 
přijaté úvěry, bez kterých by se tyto 
velké investice nedaly provést. To 
samozřejmě ovlivní na příštích 10 let 
počet ročně realizovaných investic.   
V nadcházejícím volebním období 
by měla obec spolupracovat s ŘSD 
ČR na stavbě přilehlých chodníků 
k okružní křižovatce silnic I/57 a I/49 
u benzinky, jejíž výstavbu ŘSD ČR 
plánuje na příští rok. Součástí této 
stavby budou i nové BUS zastávky.
Rádi bychom vybudovali také 
točnu pro autobusy před ZŠ, která 
výrazně zvýší bezpečnost dětí před 
ZŠ, umožní zajíždět do centra obce 
i autobusovým spojům z trasy Val. 
Klobouky – Zlín a odstraní úzké 
kofliktní napojení místní komunikace 
od bytovek za školou na silnici I/57. 
Prioritu investic do nadcházejícího 
volebního období však spatřujeme 
ve výstavbě cyklostezky s názvem 
Bečva-Vlára-Váh na území obcí 
Hornolidčska a dalšího společného 
projektu obcí Hornolidečska, kterým 
je výstavba Domu sociálních služeb 
přestavbou a přístavbou naší staré 
MŠ čp.81 před kostelem. Podpoříme 
také realizaci projektu modernizace 

odborných učeben II. stupně naší ZŠ 
a rádi bychom provedli také instalaci 
nových úsporných svítidel VO v obci. 
To vše samozřejmě za pomoci dotací 
z EU, ZK a z MAS Hornolidečska. 
Rádi bychom zařídili také provedení 
revitalizace zázemí místního hřbitova, 
spočívající např. ve výstavbě nového 
oplocení, chodníků, ozelenění atd.. 

3/ Strategickou aktivitou pro další 
rozvoj obce musí být v nadcházejícím 
volebním období spolupráce obce se 
Státním pozemkovým úřadem ČR 
na vytvoření a řádném dokončení 
rozpracovaných komplexních po- 
zemkových úprav v obci. Na jejich 
základě pak bude možné, mimo jiné,  
opravit komunikace mimo intravilán 
obce, včetně nových mostů a pro- 
pustků, zregulovat potoky atd. se 
100% dotací od státu. Velmi důležité 
je také co nejdříve dokončit a uvést 
do života nový územní plán obce.
Kandidáti volební strany „Za živý 
venkov“ Josef Daněk, Stanislav 
Machač, Jaromír Kašpar, Rosti- 
slav Zrník, Zdeněk Hyžák, Ing.
Pavel Raška, František Gargulák, 
Lubomír Žák a Ing.Pavel Srba
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Volební program sdružení "Za živý venkov"

Pozvánka na Polanský duatlonek Volební program 
sdružení "Pro Polanku"
Mezi naše hlavní priority patří:
1.Zapojení občanů do plánování 
a rozvoje obce - akceptovat názory 
jednotlivců - prezentace projektů 
a projekčních záměrů na území obce

2.Podpora využití rodin s dětmi 
a mladých - zpřístupnění hřišť - 
možná výstavba nového dětského 
hřiště 

3.Rozvoj relaxačních a odpočin- 
kových zón - lavičky, výsadba 
zeleně 

4.Zkvalitnění péče o zeleň v obci 
- péče a údržba o vzrostlé stromy
 
5.Zvýšit bezpečnost stávajících 
přechodů pro chodce - zbržďovací 
pásy
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Volební program sdružení nezávislých kandidátů " Společně pro obec"
Milí polančané, po celé čtyři předchozí roky jsme se v zastupitelstvu naší obce, kde jsme měli čtyři zástupce, snažili pracovat 
aktivně, konstruktivně a hlavně slušně. Jasnou a nejdůležitější prioritou pro nás byl přínos pro obec. V tomto duchu bychom 
rádi pokračovali i nadále. Pokud nám ve volbách dáte důvěru, jsme připraveni zaměřit se na následující témata:
1. Pokračování v projektu cyklostezky v obci – dokončení tohoto projektu mělo a má pro naše sdružení nejvyšší 
prioritu. I přes občasné porodní bolesti se příprava posouvá ke zdárnému konci. Předpokládáme, že realizace cyklostezky 
by mohla započít už v nadcházejícím volebním období. 
2. Realizace projektu nového dětského hřiště pro mateřskou školku a veřejnost – s přestěhováním mateřské školy do areálu 
základní školy a myšlenkou přebudovat bývalou školku na domov pro seniory, vyvstal nový problém, kde si naši benjamínci 
budou hrát a učit se novým věcem. Chtěli bychom ve spolupráci s veřejností vybrat vhodná místa a co nejdříve začít s realizací. 
3. Zvýšení bezpečnosti na vedlejších komunikacích v naší obci – po akci „Čistá řeka Bečva“ mnoho našich 
vedlejších komunikací dostalo „nový kabát“ a tyto komunikace začínají svádět mnohé řidiče k rychlé a nebezpečné 
jízdě. Budeme trvat na striktním dodržování pravidel, které platí na těchto komunikacích a to především dodržování 
stanovené rychlosti,  či respektování dopravního značení. Jednou z možností mohou být také zpomalovače jízdy.
4. Postupné dokončení revitalizace chodníků  - na obci jsme vždy s ohledem na finanční možnosti opravili části chodníků. 
V této aktivitě bychom chtěli i nadále pokračovat tak, aby se v budoucnu dočkali nových chodníků všichni občané Polanky.
5. Vytvoření klidových (odpočinkových) zón v intravilánu obce – chtěli bychom vytipovat v obci místa, kde by si rodiče 
s dětmi, senioři ale i ostatní obyvatelé obce mohli odpočinout, protáhnout se, případně posílit koordinaci či motoriku. 
6. Podpora činnosti obecních složek – poslední dobou jsou lidé, kteří provozují ve svém volném čase aktivity přispívající 
k rozvoji života v obci, velmi vzácní. Naší povinností je tyto aktivity podporovat co to jen půjde bez rozdílu, zda se bude 
jednat o oblast kultury, sportu, přírody, folklóru, či sociální téma. 
7. Konstruktivní a otevřený přístup k řešení obecních záležitostí – Jak už bylo zmíněno v úvodu, přínos pro obec je pro 
nás u projednávání všech obecních záležitostí naprosto zásadní. Dobré nápady podpoříme, at s nimi přijde kdokoliv.
8.  Snaha o podporu startovacího bydlení – V obci chybí startovací byty pro mladé lidi, kteří by v Polance rádi bydleli, ale nemají 
kde. Chtěli bychom zanalyzovat veškeré možnosti podpory bydlení tohoto typu s vybráním vhodných lokalit na případnou realizaci.
9. Postupná rekonstrukce obecních budov – v obci máme budovy, které by potřebovaly rekonstrukci jako sůl, ale 
získání finančních prostředků odkudkoli je velmi obtížné. Snažili bychom se tedy alespoň o částečnou rekonstrukci 
v závislosti na stavu obecních financí (kulturní dům, obecní úřad)
10. Aktivní zapojení v rozvoji zájmové činnosti děti a mládeže - Již dlouhé roky se mnoho z nás věnuje v naší obci 
práci s mládeží a dětmi. V těchto našich aktivitách budeme pokračovat se stejným nadšením a chutí, jako doposud.

Náš volební program se snaží akceptovat veškeré Vaše nosné a konstruktivní připomínky a podněty k fungování obce. 
Pokud jsme Vás oslovili, upřímně děkujeme za důvěru a každý Váš hlas. Aleš Černotík, Petr Filgas, Jiří Dušek, Martin 
Šeliga, Jakub Kolínek,  Jan Kozubík ml., Pavel Tajzler, Zdenka Gergelová a Martin Fojtík

Odborné sociální poradenství a pomoc se zvládáním závislostí na alkoholu, drogách, kouření, hazardu aj. nabízí:

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji a
Centrum komplexní péče pro hazardní hráče

Poskytované služby:
•	 Psychologická pomoc: poradenství, psychoterapie, zvládání abstinence, doléčování, pomoc v krizové situaci
•	 Poradenství pro příbuzné a blízké osob se závislostí, skupinová setkávání
•	 Dluhové poradenství – finanční plán, oddlužení aj. 
•	 Sociální poradenství – pomoc s vyřizováním sociálních a trestněprávních záležitostí
•	 Pomoc při jednání s úřady
•	 Zprostředkování léčby a dalších návazných služeb, informační servis
•	 Nabídka preventivních programů (Hra na hraně), besedy, diskuse pro žáky ve školách, rodiče žáků aj. 

Služby jsou poskytovány bezplatně
Pracoviště Zlín:   Prštné 86, Zlín 760 01, tel. 778 417 681 – vedoucí TC; 777 478 088 - vedoucí CKP, 777 293 960 – terapeut, 
775 882 540 – dluhová poradkyně. Pracoviště Kroměříž:  Prusinovského 185/7, tel. 778 417 681
Pracoviště Uherské Hradiště: Šromova 145 (v budově Kontaktního centra, „Almara“), tel. 777 478 088e-mail: 
terapie.zk@podaneruce.cz; gambling.zk@podaneruce.cz, www.podaneruce.cz, www.gambling.
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Milí spoluobčané – vážení voliči. Děkujeme za vaše hlasy v minulém volebním období. Moc si vážíme vaší podpory. V minulém 
období pracovali v zastupitelstvu obce dva naši kandidáti. Jan Kozubík ve funkci místostarosty a Marie Sádlíková jako členka ZO. 
Díky této vaší důvěře jsme mohli realizovat akce na poli kulturního a sociálního dění naší obce. Našim cílem bylo co nejvíce zpříjemnit 
vám život - zajistit  zajímavé, kvalitní kulturní a sociální vyžití. Podporovali jsme také projekty, které obec rozvíjejí anebo tvoří 
do budoucna potencionální přínos. Snažili jsme se o co největší informovanost a dostupnost (nový portál, obecní facebook stránky).  
I v novém volebním období bude rozhodování o životě obce vždy v kompetenci celého zastupitelstva.
Pokud nám ve volbách dáte důvěru, pak se budeme snažit:

... rozvíjet kulturní a společenský život. I nadále bychom se věnovali organizování kulturních akcí. Je velmi příjemné vidět, 
že Polančané drží při sobě a rádi se na těchto akcích sejdou. Podpoříme i spolky které se budou chtít na tomto poli realizovat. 
... o  vyváženost rozpočtu, aby nedocházelo k zbytečnému zadlužení. Budeme se zasazovat o využití vypsaných dotací a grantů.
... spolupracovat s místními podnikateli a živnostníky 
... v případě získání dotace co nejdříve uskutečnit projekt DSSH - Domovu pro seniory. 
... podporovat zájmovou aktivitu dětí i dospělých. Rádi podpoříme místní spolky a sdružení. Různorodost aktivit je právě to, 
co dělá obec velmi zajímavou. 
... udržovat lidové tradice našeho krásného kraje. Podpoříme činnost valašských kroužků a aktivně budeme přispívat 
k úspěšné propagaci tohoto krásného dědictví.
...podporovat akce, které rozvíjejí obec a získávat dotace na jejich realizaci – 
např.:  opravy cest a chodníků, stavba autobusové točny před ZŠ, oprava hřbitova (chodníky, oplocení, další kolumbárium), 
„kruháč“ u benzinky, vybudování obecní sušírny a moštárny, oprava chodníku k vlakovému nádraží (z „leskovské“ strany) atd..
...zasazovat se o urychlení  výstavby cyklostezky Bečva – Vlára – Váh. 
V souvislosti s touto akcí je třeba myslet, aby budoucí cyklostezka měla náležitě upravené okolí.
 Zde bychom chtěli jednat mimo jiné o:
      - odstranění nevzhledné meziskládky komunitní kompostárny pod nádražím. Vzhledem k tomu, že již brzy budou 
občanům do domácností dodány zahradní kompostéry, nebude potřeba zpracovávat tak velký objem komunitního odpadu 
a tato nevalně vyhlížející skládka by se mohla zrušit.
      - vybudování odpočinkových krytých posezení kolem cesty na „Závodí“ s případnými venkovními posilovacími stroji.
      - „zkulturnění“ popř. přemístění skládky stavební suti u Rašků s následným vybudováním přírodní pumptrackové dráhy 
na části tohoto pozemku 

Jan Kozubík 51 let, místostarosta - Je rodákem obce Valašská Polanka. Studoval stavební průmyslovku. V obci vykonává 
funkci místostarosty.Jako předseda komise pro kulturní záležitosti organizuje kulturní akce. Jeho největším koníčkem je 
hudba a zpěv. Aktivně působí v kapele Polančanka. Další velkou zálibou je četba, turistika i jízda na kole.  
Marie Sádlíková 51 let, IT pracovník - Je taktéž rodákem obce Valašská Polanka. Studovala SZTŠ Rožnov. Pracuje pro 
firmu SHANTI & Co. s.r.o. jako administrátor e-shopů. Zastupitelka obce a předseda Komise pro občanské záležitosti. 
Organizuje návštěvy našich jubilantů a Vítání nových občánků. Spolupodílí se na organizaci akcí klubu důchodců. Vede 
taneční, pohybové a posilovací kroužky dětí i dospělých. Jejími dalšími koníčky jsou zahrada, turistika a cyklistika. 
František Šeliga 64 let, tesař - Pochází z  Valašské Senice, nyní už dlouholetý Polančan, mistr tesař, hasič, člen sociální 
komise obce, fotbalový fanda„ Nelituju, že jsem se přestěhoval do Polanky, chtěl bych, aby dědina udržovala soudržnost.“
František Blažek 67 let technik - Polanský rodák, vyučený strojař. Svůj čas věnuje rodině, firmě a nemálo i obci. Je členem 
sociální i kulturní komise obce, jejichž akcí se aktivně zúčastňuje. Pečlivě se stará o rodný dům u Vápenky a zahradu.
Štěpán Kozubík, 26 let příslušník AČR - Absolvent kroměřížské hudební konzervatoře, v minulosti bankovní 
úředník, učitel na ZUŠ, nyní příslušník Vojenské hudby Olomouc. Mimopracovní aktivity směřuje opět především 
do hudební sféry - hraje a aranžuje ve více kapelách.
Johana Matůšová 18 let student - Polanská rodačka, studuje Masarykovo gymnázium ve Vsetíně. Organizuje akce 
pro děti a mládež, vede kostelní schólu, letos si poprvé zatančila dožínky... Ráda čte knížky a hraje na kytaru.

Doufáme, že náš program, s kterým do voleb jdeme, Vás osloví a dáte nám šanci realizovat dané projekty. 

Volební program Křesťanské a demokratické unie - České strany lidové
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Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej 
se konalo 26. května v ZŠ Hutisko-
Solanec. Zúčastnily se jej i vybrané 
děti  z mysliveckého kroužku Valašská 
Polanka. Své znalosti, které získávají 
v kroužku pod dlouholetým vedením 
pana Ladislava Muchy, dokázaly 
maximálně zúročit. V kategorii 
starších žáků reprezentoval Polanku 
Daniel Mikuš, který tuto kategorii 
i vyhrál! Svým vítězstvím tak 
postoupil i do celostátního kola 

ve formě letního tábora. V mladších 
žácích se neztratila ani Hanka 
Kostková, která obsadila krásné šesté 
místo. V kategorii „předškoláci“ 
obsadil druhé místo Robin Dušek. 
V konkurenci několika desítek dětí 
z celého okresu jsou to výborné 
výsledky našeho kroužku. Dětem 
ještě jednou gratulujeme a tímto také 
děkujeme panu Muchovi za jeho 
obětavou práci v kroužku. 

MS Valašská Polanka

Děti z mysliveckého kroužku soutěžily Hasiči informují
Jarmark s hasiči ve zbrojnici

Hasiči zvou všechny na posezení 
v prostorách hasičské zbrojnice. 
Připraveno bude pro všechny 
zájemce tradiční pohoštění jako 
v předešlých letech, které se bude 
prodávat. K dobrému jídlu a pití 
Vám zahrají harmonikáři. Srdečně 
všechny zveme od 8:00 hodin 
do prostor zbrojnice.

Soustředění Mladých hasičů 
v Tichově

Každoročně se mladí hasiči 
na konci prázdnin připravují 
na další účinkování v Okresní 
lize mladých hasičů a první 
soutěží je branný závod. I letos 

na šest dní zavítali do rekreačního 
střediska Ploština v Tichově, 
kde pod vedením Radima Psoty 
a Moniky Mikušové, nacvičovali 
disciplíny pro podzimní závod 
hasičské všestrannosti, který se 
koná 22. 9. 2018 v Semetíně.

Topení v rodinných domcích 
začíná

Hasiči upozorňují všechny 
spoluobčany, aby si řádně 
uskladnili palivo v kotelnách 
a připravili topidla tak, aby 
nedocházelo k požárům kotelen 
a komínů. Je potřeba řádně 
vyčistit spalinové cesty a samotný 
kotel. Samozřejmostí jsou revize 
plynových kotlů a také kotlů 
na pevná paliva. V blízkosti 
kotlů se neskladují žádné hořlavé 
látky ani papír a dřevo. Všem 
přejeme, aby si užili tepla pouze 
z radiátorů a krbů, ne z požáru.

Pozvánka na turistický výlet
Sportovní komise pořádá tradiční 
podzimní turistický výlet. Tentokrát 
se vydáme na trasu Oldřichovice - 
Javorový - Morávka. Z Oldřichovic 
lanovkou na Javorový a odtud 
pohodovým krokem z kopce 
dolů do Morávky. Trasa cca 
20 km. Odjezd 29. 9. 2018 v 6:00 
od obecního úřadu v Polance. 
Cena za osobu/250 Kč za autobus 
plus 100 Kč za lanovku. Rezervace 
v Cykloservise Machač, nebo 
na obecním úřadě.

Tenisový turnaj Kovar cup
V průběhu prázdnin se uskutečnily 
tradiční tenisové turnaje ve dvouhře 
a také čtyřhře s velmi dobrým 
obsazením. 
Ve čtyřhře zvítězila dvojice Martin 
Liška a Jonáš Šafařík, na druhém 
místě byli Jan Filgas a Jindra 

Šafařík a třetí skončili Jan Nahodil 
a Stanislav Machač. Dvouhru 
ovládl nejmladší účastník Jonáš 
Šafařík, druhé místo obsadil Martin 
Liška a třetí Jan Nahodil. Všem 
hráčům děkujeme za účast a těšíme 
se na přístí rok.

Sportovní komise nezahálí ani v létě



Strana 11

Během léta se fotbaloví příznivci bavili 
světovým šampionátem, v zákulisí polan- 
ského Sokolu se však vše připravovalo 
na nadcházející soutěžní ročník. Znovu 
jsme vyjednávali o podmínkách spolu- 
práce s partnerským klubem z Lužné. 
Řešili jsme obsazení mládežnických 
týmu, k naší radosti jsme znovu do  
okresních soutěží vyslali čtyři mužstva. 
Stále nás mrzí absence dorostenecké 
kategorie, nicméně do budoucna věříme, 
že se dorost podaří obnovit. 

A-tým 
Po dlouhé době jsme se rozhodli 
zasáhnout do sestavy A-týmu. Během 
letní pauzy jsme se domluvili na posílení 
kádru s Martinem Štrbíkem a Tomášem 
Chuchmou. Oba kluci mají k Valašské 
Polance vazby, a tak jsme kádr doplnili 
i v souladu s naší filozofií, která dává 
přednost odchovancům a hráčům 
s pozitivním vztahem k obci Valašská 
Polanka. Muži zahájili sezonu úspěšně, 
nejprve jsme v domácí premiéře 
rozstříleli Halenkov 8:1. Zadařilo se 
i na půdě soupeře, ve Francové Lhotě 
jsme slavili další tři body po výhře 4:1. 
Následoval souboj s Prostřední Bečvou, 
utkání dospělo až do pokutových kopů, 
ve kterých se zaskvěl brankář Šimon 
Srba, když zlikvidoval dva pokusy 
soupeře a přispěl k bonusovému bodu 
navíc. Los nám potom určil dvě utkání 
v řadě na půdě soupeřů, nejprve jsme 
vyrazili do Semetína, kde jsme ubojovali 
cenné vítězství 1:0. O týden později 
jsme vynulovali i Ratiboř na jeho hřišti, 
brankář Kolínek tak podruhé oslavil 
čisté konto a sebevědomí si zvedli i hráči 
díky vstřeleným šesti brankám na hřišti 
soupeře. Borci poctivě trénují, chtějí se 
zasloužit o úspěch pro polanský fotbal 
a my pevně věříme, že se nám bude dařit 
i nadále. Na zápasech prvního mužstva 
se snažíme zpříjemnit fotbalový zážitek 
i našim divákům, budeme rádi za vaši 
podporu i v další fázi sezony. 

B-tým 
Jak již bylo zmíněno, během letní 
pauzy jsme vyjednávali i o podmínkách 
spolupráce se Sokolem Lužná. Opět se 
podařilo uzavřít oboustranně výhodnou 
dohodu a v Lužné tak pokračuje tým pod 
názvem Valašská Polanka B. Účelem 
této spolupráce je především herní 

vytížení hráčů z širokého kádru A-týmu, 
ale zároveň jde také o zapracování 
mladých a nadějných borců. Tygrům 
nechybí ani místní srdcaři a tým pod 
vedením trenéra Davida Adámka chytil 
zajímavou tvář. Hned v úvodu soutěže se 
tygrům zadařilo, zvítězili v Kladerubech 
4:2. O týden později v domácí premiéře 
si tygři doslova pochutnali na nováčkovi 
z Janové, který odjel z Lužné bez bodu 
po porážce 1:4. O týden později se náš 
B-tým utkal s ambiciózním celkem 
z Huslenek, který by rád znovu postoupil 
do okresního přeboru. Naši kluci byli 
favoritovi vyrovnaným soupeřem 
a kdyby proměnili své šance, možná by 
mohli pomýšlet i na příjemné překvapení 
kola, soupeř z Horního Vsacka však 
prokázal větší zkušenost a zvítězil 4:2. 

Starší žáci 
Naše nejstarší mládežnická kategorie 
nově nastupuje pod vedením hlavního 
trenéra Ondřeje Zbranka. Během léta 
se na nás obrátili i zástupci z Ústí, 
zda bychom nemohli nastupovat ve  
sdruženém celku, rozhodli jsme se, že 
na spolupráci přistoupíme. Do starších 
žáků přešla řada úspěšných mladších 
žáků a na síle týmu je to znát již 
od úvodních zápasů. V Halenkově to- 
čili naši borci desítku, když domácí 
výběr přehráli poměrem 10:1. Domácí 
premiéra se také povedla na jedničku, 
výběr Kateřinic a Ratiboře odjel z Po- 
lanky poražen 0:7. Další kanonáda se 
zrodila v Jablůnce, kde byli naši střelci 
k nezastavení a do sítě soupeře nasázeli 
14 kousků.  Naši žáci by v letošní sezoně 
mohli patřit mezi favority a třeba by to 
na jaře mohlo i cinknout. Budeme držet 
palce.

Mladší žáci
Kategorie mladších žáků patří ve Valašské 
Polance mezi dlouhodobě úspěšné, 
do nové sezony opět nastupujeme 
s titulem úřadujícího vítěze. Své pověsti 
dostali mladší žáci již v prvním soutěžním 
utkání na Vsetína, kde senzačně porazili 
domácí výběr 4:3. V dalším utkání se 
zrodilo vysoké vítězství nad Jablůnkou – 
6:1. Následovalo derby s Ústím, kde náš 
tým vybojoval cenné tři body po těsném 
vítězství 3:2. V rámci šlágru dvou 
dlouhodobě úspěšných týmu v kategorii 
mladších žáků, cestovali naši hráči 

do Hošťalkové, kde po statečném boji 
padli těsně 5:6. Kategorii mladších žáků 
letos převzal Aleš Černotík, dlouholetý 
mládežnický trenér, který bude zcela 
jistě opět pomýšlet na mety nejvyšší. 

Starší přípravka 
Výsledky starší přípravky v novém 
soutěžním ročníku jsou až neskutečně 
vynikající. Naše malé naděje se se svými 
soupeři příliš nemažou, důkazem budiž 
výsledek prvního soutěžního utkání, 
ve kterém Polančané zvítězili na půdě 
Valašských Příkaz v poměru 24:1. 
V domácí premiéře se starší přípravka 
znovu bavila, tentokrát se obětí jejího 
řádění stal celek Zděchova, jenž si nechal 
nasázet 36 branek. V derby s Hovězím 
už výsledek nebyl tak jednoznačný jako 
v prvních utkáních, nicméně přestřelka 
s výsledkem 13:6 odkazuje na zajímavou 
podívanou. Kategorii starší i mladší 
přípravky má pod patronátem Jaroslav 
Gergela. 

Mladší přípravka
Kategorie těch úplně nejmenších 
a začínajících fotbalistů se nám letos 
významně rozrostla, proto jsme se 
rozhodli založit také B-tým. Mladší 
přípravka své utkání sehrává formou 
turnajů. Našim cílem je, aby se do hry 
zapojili všechny děti a našli si pozitivní 
vztah k fotbalu i sportu obecně. 
Do trénování se zapojují i úspěšní 
fotbalisté, kteří se v polanském fotbalu 
podíleli na velkých úspěších, jmenujme 
například Josefa Maršálka, či Petra 
Filgase. Jak už jsme však ale naznačili, 
v kategorii mladší přípravky nám 
ani tak nejde o výsledky. Ceníme si 
na dětech ukázkové bojovnosti a snahy 
zlepšovat se každým tréninkem. 

Pokud máte zájem o pravidelné infor- 
mace z prostředí polanského fotbalu, 
můžeme Vám nabídnout sledování 
našich webových stránek www.sokol 
valpolanka.cz, nebo můžete také sledo- 
vat náš profil na facebooku,  Závěrem 
bychom chtěli také poděkovat našim 
partnerům za jejich finační i materiální 
podporu, poděkování patří také rodi- 
čům dětí a samozřejmě i našim věrným 
příznivcům, kterým se budeme i nadále 
snažit produkovat fotbalovou radost.                 
                                     Jan Tajzler ml.

Všechny polanské fotbalové týmy rozjely sezónu velmi dobře



Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - čtrnácti stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. 
Tento zpravodaj je dle zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku zapsán do evidence periodického tisku pod 
číslem MK ČR E 23115. 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 prosinci 2018
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Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 
Územní odbor Vsetín 

Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí 

VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM LÉTAJÍCÍCH PŘÁNÍ 
(LAMPIONŮ ŠTĚSTÍ)! 

Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou 
balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně
vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi (princip 
horkovzdušného balónu). Hasiči proto důrazně upozorňují na nebezpečí vzniku 
požárů při vypouštění těchto balónů. Podle výrobce mohou balóny letět až 
dvacet minut, létající přání dosahuje výšky více než jeden kilometr a může 
doletět do velké vzdálenosti. Není tak možné kontrolovat, na co létající balónek 
s otevřeným ohněm na své trase narazí. 

Aby se minimalizovalo nebezpečí vzniku požáru, hasiči doporučují dodržovat 
alespoň následující zásady: 
- při použití balónu přesně dodržujte přiložený návod výrobce, 
- balón obsluhovat pouze osobou starší 18-ti let, 
- balón ukládejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte dětem 

balón na hraní, 
- balón vypouštějte pouze za bezvětří, 
- v blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty, 
- nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo 

výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují (např. čerpací 
stanice, zemědělské objekty apod.), 

- vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti 
ploch, s dozrávajícím obilím, luk, lesů a elektrického vedení, 

- balóny nevypouštějte při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru 
dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu, 

- balón vypouštějte pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od 
nejbližší budovy, lesa, elektrického vedení apod., 

- balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po 
celou dobu hoření parafínového hořáku. 

Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru a s 
tím souvisejícího protiprávního jednání, za které Vám může být uložena pokuta 
do výše 25 000,-Kč! Za veškeré škody, které mohou vzniknout při manipulaci 
s balónem, nese vždy odpovědnost osoba s tímto balónem manipulující! Pokud 
se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče 
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112! 


