
Soutěž Vesnice roku je vyhlašována 
již od roku 1995 Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR společně se Spolkem 
pro obnovu venkova a Svazem 
měst a obcí ČR, ve snaze povzbudit 
obyvatele venkova k aktivní účasti na 
vývoji svého domova, popularizovat 

rozmanitost a  pestrost uskutečňování 
programů obnovy vesnic a seznámit 
širokou veřejnost s významem 
venkova. Po několika letech jsme se do 
této soutěže rozhodli přihlásit také my 
a přivítali jsme v naší obci  hodnotící 
komisi a předvedli jim, jaký potenciál 

máme v našich občanech, ať už v  
produktivním věku, v  dětech, ale i u 
seniorů. K  prezentaci obce si všechny 
zájmové spolky a skupiny obyvatel 
připravily svůj program, se kterým se 
tzv.“na živo“ představily.   Po vyhlášení 
výsledků je ale nutné konstatovat, že naše 
obec se ve stále se zvyšující konkurenci 
obcí neumístila na finančně oceněném 
místě, které doprovází přidělená stuha. 
Pozitivním výsledkem je naše získané 
ocenění za koncepční plánování rozvoje 
obce, kterým tato odborná komise 
vyjádřila pochvalu za naše vize, které 
se snažíme v  rozvoji obce postupně 
realizovat. Dovolte mě abych touto 
cestou poděkoval ještě jednou všem, 
kteří se do prezentace života naší obce 
při návštěvě hodnotící komise zapojili, 
zvláště pak všem vedoucím oddílů, 
spolků a zájmových skupin, které vytváří 
pestrý společenský život v  naší obci.       

                    Pokračování na straně 3
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V soutěži Vesnice roku 2016 jsme bohužel zůstali bez výraznějšího ocenění

V minulém Zpravodaji jsem Vás 
informoval o tom, že byla zdárně 
dokončena kolaudací v listopadu 
2015 stavba „A“ z  projektu ČŘB 
II. Nyní již můžeme konstatovat, že 
do požadovaného data, kterým byl 
konec března 2016 byly zkolaudovány 
všechny stavby, to je „B“ i „C“ a byla tak 
zprovozněna splašková kanalizace ve 
všech 16-ti obcích zařazených do tohoto 
projektu. Prozatím naši obec realizace 
tohoto projekt stála:  83  896  963,33 
Kč, když nám chybí doúčtovat náklady 
spojené s prováděním technického 
dozoru, s  propagací projektu a také 

ještě není poskytovatelem dotace 
provedeno konečné vyúčtování o tom, 
kolik z  těchto celkových nákladů je 
tzv. oprávněných (k  nim nám bude 
vyplacena dotace v  předpokládané výši 
74,6%) a kolik neoprávněných (tuto 
část budeme hradit ze 100%). Proto 
považujte tento údaj zatím pouze jako 
informativní.
Nyní se majitelé nemovitostí ve všech 
obcích, kde se kanalizace vybudovala 
připojují na novou splaškovou 
kanalizaci, přičemž první monitorovací 
zpráva poskytovateli grantu o počtu 
připojených nemovitostí na ni bude 

provedena k  datu 30.6.2016. Proto 
jsou také všechny motivační příspěvky 
našim občanům na provedení přepojení 
jejich nemovitostí limitovány nejzazším 
datem 30.6.2016. Pokud se někdo 
připojí až po tomto datu v  případě, že 
zdarma nafasoval kanalizační trubky, 
pak poruší smluvní závazek podepsaný 
v  darovací smlouvě a pokud již na 
jiného majitele nemovitosti kanalizační 
potrubí nevyšlo, pak už po tomto datu 
nebude majiteli nemovitosti vyplacena 
dotace ve výši 100 Kč/mb DKP jako 
motivační příspěvek na připojení 
nemovitosti.  Pokračování na straně 2

www.valasskapolanka.cz

Realizace projektu odkanalizování naší obce je definitivně ukončena



Valašská Polanka se znovu spojila 
s dalšími obcemi Hornolidečska 
a městem Vsetín ke společnému 
nákupu energií na komoditní 
burze. Výsledkem tohoto postupu 
a dobrého načasování nákupu je 
společná úspora 2 milionů a 200 
tisíc korun. „Elektřinu a plyn 
nakupujeme společně s okolními 
obcemi na Českomoravské 
komoditní burze Kladno. Táhneme 
tady za jeden provaz a stabilně 
poptáváme skoro 7 a půl tisíce 
megawatthodin zemního plynu a 4 a 
půl tisíce megawatthodin elektřiny. 
Podíl Vsetína na úsporách odpovídá 
podílu nakupovaných energií a pro 
příští rok znamená pokles nákladů 
o 800 tisíc korun,“ uvedl starosta Jiří 
Čunek. Podle místostarosty Tomáše 
Pifky byl pokles cen v burzovním 

nákupu letos rekordní. „Cena silové 
elektřiny nám meziročně klesla o 
více než pětinu na 720 Kč/MWh. 
Zemní plyn zlevnil dokonce o 29 
procent a cena se dostala pod 440 
Kč/MWh,“ sdělil Pifka. Za stejné 
ceny jako Vsetín bude příští rok 
odebírat elektřinu a plyn 13 obcí 
Hornolidečska a dále obce Huslenky 
a Janová, informoval předseda 

sdružení obcí Hornolidečsko Josef 
Daněk. „Obce Hornolidečska, mezi 
které patří Francova Lhota, Horní 
Lideč, Lačnov, Leskovec, Lidečko, 
Lužná, Pozděchov, Prlov, Seninka, 
Střelná, Ústí, Valašská Bystřice, 
Valašská Polanka a Valašská Senice, 
tak příští rok vydají za energie proti 
letošku méně o 1 milion a 400 tisíc 
korun,“ upřesnil.

Pokračování ze strany 1
Stále na obecním úřadě ve 
Valašské Polance nabízíme pomoc 
s  vyplněním Žádosti o připojení 
nemovitosti na kanalizaci včetně 
jejího vyřízení u společnosti 
Vodovody a Kanalizace Vsetín 
a.s. a to v úřední dny, kdy jsme 
na OÚ do 17 hodin. Jako novinku 
uvádíme následující informaci: 
pokud se hlásí za nemovitost údaj 
o počtu trvale hlášených obyvatel 
k  pobytu v  nemovitosti při platbě 
tzv. paušálem a některý z občanů 
hlášený zde k trvalému pobytu se 
dlouhodobě zdržuje mimo obec, 
pak po předložení potvrzení o 
této skutečnosti provede VaK 
Vsetín snížení roční spotřeby vody 
účtované paušálem z  36 m2/rok na 
polovinu. 
Ale POZOR: Požadovaný termín 
připojení nemovitostí 30.6.2016 se 
již kvapem blíží a proto motivační 
příspěvky ve výši 100 Kč/mb DKP 
budou vyplaceny pouze tomu 
žadateli, který bude mít uzavřenu 
smlouvu na stočné se společností 
VaK Vsetín do konce června 2016!  
                                           Starosta
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Realizace projektu 
kanalizace ukončena

Celkové úspory dosažené centralizovaným nákupem 
elektřiny a plynu na rok 2017 pro odběrná místa 

Sdružení obcí Hornolidečsko

Komodita Úspory bez 
DPH v Kč

Úspory na DPH 
v Kč

Úspory včetně 
DPH v Kč

Elektřina - nízké napětí 455 552 95 666 551 218

Plyn - maloodběr 964 349 202 513 1 166 862
C e l k e m 1 419 901 298 179 1 718 080

Společným nákupem energií ušetřila naše obec nemalé peníze

Dovolujeme si Vás oslovit touto cestou 
s nabídkou případné spolupráce při 
likvidaci starých objektů, zejména při 
odstraňování dřevěných konstrukcí 
v rámci demolic. Jsme největší 
zpracovatelé starého dřeva z  demolic 
v ČR. Naše výroba spotřebuje 
měsíčně značnou kapacitu dřeva. 
Proto prověřujeme možnosti dalších 
zdrojů starého a nepotřebného 
materiálu, např. i v  lokalitě Vaší obce.  
Vedle standardních demolic víme z  
dlouholeté bohaté zkušenosti, že za 

mnoha stodolami a na zahradách jsou 
složeny hromady starých trámů, které 
postupně hnijí a ztrácejí hodnotu i 
jako palivo. Tento materiál rádi na náš 
náklad vynosíme, naložíme, odvezeme 
a hlavně majiteli zaplatíme férovou 
výkupní cenu. Přivítáme jakoukoli 
informaci, jež by mohla pomoci 
identifikovat jakékoli zdroje starého 
dřeva. Pokud Vás naše nabídka zaujala, 
jsem rovněž připraveni Vás osobně 
navštívit a vše prodiskutovat. Zdeněk 
Sokol AH Bohemia, 608  979  768

 Potřebujete zpracovat staré dřevo z demolice?



Pokračování ze strany 1
Celkový přehled oceněných:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole - Obec Kašava
Modrá stuha – za společenský život - Obec Hošťálková 
Bílá stuha – za činnost mládeže - Obec Jalubí
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní pr. -  Obec Osíčko
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského 
subjektu - Obec Rudimov

Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím:
Diplom za moderní knihovnické a inf. služby - Obec 
Rajnochovice
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - Obec Jalubí
Diplom za udržování lidových tradic - Obec Žlutava

Další ocenění:
Diplom Zlatá cihla (kategorie C)   
Replika větrného mlýna - Obec Jalubí

Cena naděje pro živý venkov - Obec Ratiboř 
Osobnost Programu obnovy venkova ve ZK - Libor Mikl 
Osobnost Programu obnovy venkova ve ZK - Jiří Bláha 
Fulínova cena za květinovou výzdobu - Obec Skaštice
Mimořádné ocenění krajské komise
Mimořádné ocenění za dynamický rozvoj - Obec Poličná 
Mimořádné ocenění za přátelskou a sociálně vstřícnou 
atmosféru v obci - Obec Chvalčov
Mimořádné ocenění za energický přístup k rozvoji obce 
- Obec Vítonice 
Mimořádné ocenění za práci v oblasti krajinotvorby - 
Obec Kostelany
Mimořádné ocenění za spol. obce a školy - Obec Nedašov
Mimořádné ocenění za folklorní aktivity - Obec Liptál 
Mimořádné ocenění za iniciativní přístup k podpoře 
cestovního ruchu v obci - Obec Zděchov
Mimořádné ocenění za koncepční plánování rozvoje obce 
- Obec Val. Polanka

Strana 3

Již v  prosincovém Zpravodaji 2015 
jsme Vás informovali o tom, že 
se připravuje v I. pololetí  tohoto 
roku zahájení prací na komplexních 
pozemkových úpravách (dále jen 
KoPÚ). Avizované zahájení prací 
bylo započato aktualizací BPEJ 
v  katastrálním území Val.Polanka, 
které bude provedeno v  souvislosti 
s  připravovanými KoPÚ. O této 
skutečnosti jsme byli informování 
dopisem zaslaným nám Státním 
pozemkovým úřadem, pobočka 
Vsetín dne 27.4.2016.
Někteří naši občané, žádající o 
provedení komplexních pozemkových 
úprav nezprostředkovaně přímo na 
Státní pozemkový úřad, pobočka 
Vsetín obdrželi odpověď, že se v  roce 
2016 konkrétní pozemkové úpravy 
provádět nebudou, což bylo v  rozporu 
s  mým tvrzením, že budou v  letošním 
roce zahájeny. Jak bylo starostovi 
obce vedoucí SPÚ pobočka Vsetín 
Ing. Němejcovou vysvětleno, jde jen 
o nedorozumění v  terminologii. Než 
totiž dojde k  fyzickému konání v  
této věci, o které žadatelům jde, musí 
být provedeno mnoho jiných úkonů, 
mezi které patří např. aktualizace 
BPEJ u zemědělských pozemků, 
která je již tímto zahájena. Pravdou 
však je, že ještě nebylo splněno 
požadované alespoň 50% přihlášení 

se všech vlastníků zemědělských 
pozemků o provedení KoPÚ. Nechybí 
však již mnoho ke splnění tohoto 
požadovaného procenta a proto stále 
vyzýváme vlastníky zemědělských 
pozemků, kteří o provedení KoPÚ 
ještě nepožádali, aby tak v co nejkratší 
době učinili!
Pozemkové úpravy jsou nástroj, který 
v  katastrálním území pomůže vyřešit 
vlastnické uspořádání pozemků, 
zabezpečí racionální hospodaření 
vlastníků půdy, zajistí zpřístupnění 
pozemků obnovením zarostených 
komunikací či jejich novou výstavbou 
a jejich vytyčení v  terénu. A o to nám 
všem jde!
Žádám proto všechny vlastníky 
zemědělských pozemků, kteří ještě 
nepožádali o provedení pozemkových 
úprav na našem katastru, aby tak 
učinili co nejdříve, protože pokud 
nedosáhneme požadované výše 50% 
plochy vlastníků zemědělských 
pozemků v  obci nebude po provedené 
aktualizaci bonity zemědělské půdy 
v  obci na pozemkových úpravách 
pokračováno. Formulář Žádosti 
o provedení KoPÚ je vyvěšen na 
webu obce www.valasskapolanka.cz 
(sekce:formuláře ke stažení) a nebo 
přijďte na OÚ, kde Vám s  vypsáním 
potřebné žádosti pomůžeme!
                                               Starosta

Komplexní pozemkové úpravy v obci zahájeny Výzva hlavního 
hygienika

Informuji Vás touto cestou o 
výzvě hlavního hygienika ČR, 
která byla veřejnosti představena 
na tiskové konferenci dne 24. 
2. 2016 a zároveň Vás prosím 
o spolupráci při šíření této 
iniciativy. K výzvě se mohou 
připojit na stránkách www:
//mene-solit.cz různé organizace, 
ale aktivně může přispět svému 
zdraví každý sám. Tato kampaň 
přináší potřebné informace, rady 
a návody. 
Jak uvádí hlavní hygienik 
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
nadbytek soli je jedním ze 
zásadních faktorů pro vznik a 
rozvoj vysokého krevního tlaku 
a souvisejících zdravotních 
komplikací. Současný příjem soli 
v České republice trojnásobně 
převyšuje doporučený optimální 
denní příjem. Každý Čech sní 
za rok šest kilogramů soli. Na 
den tak v průměru připadá 16,5 
gramů. Doporučená spotřeba 
soli je přitom dle Světové 
zdravotnické organizace u zdravé 
populace 5 gramů za den.
Další informace naleznete 
v přiložené výzvě HH ČR.
              MUDR. Dana Šviráková

V soutěži Vesnice roku 2016 jsme bohužel zůstali bez výraznějšího ocenění
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Již v  minulých Zpravodajích jsem 
Vás informoval o tom, že se pro 
občany obcí zapojených do projektu 
ČŘB II, kteří nemají možnost se 
napojit na vybudovanou splaškovou 
kanalizaci, připravuje výhodnější 
cenová sazba za likvidaci odpadních 
vod  z  malých domovních čistíren, 
septiků či jímek na vyvážení než 
je nyní zavedena.  Konečné řešení 
stanovení cen za tuto službu, o kterém 
Vás chci nyní informovat, probíhalo 
velmi zdlouhavě hlavně proto, že 
bylo průběžně konzultováno se SFŽP 
ČR, které pro tuto službu tvorbu ceny 
za tyto služby schvalovalo. 
Konečným výsledkem ceny za 
tyto služby je skutečnost, která 
je velmi jednoduchá: Ten občan 
naší obce, který se nemohl napojit 
na veřejnou kanalizaci, protože 
k  jeho nemovitosti nebyla z 
jakýchkoliv důvodů vybudována, 
bude mít s  likvidací odpadních vod 
stejné náklady jako občan, který 
se na kanalizaci může napojit. To 
znamená, že za vývoz odpadních vod 
bude platit stočné ve stejné výši jako 
občan, který je na kanalizaci napojený 
což je letos: 33,81 Kč/m3. Pokud 
je nemovitost napojena na veřejný 
vodovod pak se bude množství 
stočného odvíjet od množství  
spotřebované vody. Pokud má 
nemovitost vlastní studnu pak bude 
majitel této nemovitosti platit tzv. 
paušál, který se odvíjí od zákonem 
stanovených 36 m3/rok x množství 
členů v  domácnosti x cena stočného, 
která platí pro občany na kanalizaci 
napojené. Nutno podotknout, že se 

musí jednat o nemovitost, ke které 
je zajištěn  příjezd po komunikaci  
fekálním vozem, což není malé auto 

a také něco váží. V  případě, že se k  
nemovitosti fekální vůz nedostane 
je nevhodné k  nemovitosti budovat 
jímku na vyvážení, ale tzv. malou 
domovní čistírnu, když dodržení 
provozního řádu domovní ČOV je 
možné nahradit kalovým čerpadlem. 
Sjednat si tuto službu u společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. 
je možné pouze osobní návštěvou 
obchodního oddělení této společnosti, 
kde po vyplnění požadované žádosti 
dojde k oboustrannému podpisu 
smlouvy o vyvážení odpadních vod  
(vzor žádosti je uveden na webu 
obce www.valasskapolanka.cz v  
sekci: „formuláře ke stažení“ a nebo 
na webu společnosti VaK Vsetín a.s., 
obchodní oddělení). 
K  takto vyjednaným podmínkám 

tvorby ceny stočného pro občany 
nenapojitelné na vybudovanou 
splaškovou kanalizaci platí  stále i 

slib daný občanům zastupitelstvem  
obce, který je opět publikovaný na 
webových stránkách obce v  sekci 
„dotace a dary“. Individuální dotace 
obce ve výši až 40 tis. Kč bude 
vyplacena těm majitelům nemovitostí, 
kteří si provedou rekolaudaci svého 
vodního díla či vybudování nového 
čistícího či akumulujícího odpadní 
vody ze svých rodinných domků. 
První 40 tis. Kč dotace pro takto 
vybudovanou novou domovní ČOV 
již byla vyplacena pro RD čp.53. 
Žádost spolu s  požadovanými 
doklady o tuto dotaci je však 
nutné podat nejpozději do konce 
června 2018 proto, že tomuto slibu 
je zavázáno pouze zastupitelstvo  
obce zvolené pro současné  volební 
období.                  Starosta

Zajištění svozu odpadních vod fekálními vozy

Ve škole se nafouklo planetárium
V pátek 10. června 2016 přijelo do polanské základní  
školy pojízdné planetárium brněnského PLANETÁRIA 
MORAVA. Školkáči i školáci měli v přetlakové kupoli 
možnost shlédnout velice zajímavé dokumenty o vesmíru 
i s odborným komentářem pana Mgr. Fialy. Kvůli 
minimálnímu zájmu veřejnosti (jsme si vědomi, že čas 
produkce nebyl úplně ideální) se bohužel zrušilo odpolední 
„představení“.   Zaznamenáme-li však zájem, rádi návštěvu 
planetária znovu objednáme.
                                                                       Místostarosta



Vesnice roku ZK 2016 
 poděkování

Tož celkem bylo slávy velikej. 
Dechovka hrála, valášci tancovali, 
mažoretkytetky pochodovaly, 
mikulášé aj medvědáře pózovali, 
promítalo sa video o obci… Kdo 
mohl sa ukázál – zastupitelé, mladé 
tanečnice, hasiči, myslivci, včelaři, 
kronikářka, fotbalisti, Stonožky, 
keramičky, ZUŠKA, školáci, schola, 
knihovnica a nakonec vyletěli aj 
holubi a polizovala sa zmrzlina ….
Nakonec, ale i to všechno bylo 
málo, aby komisaři, kteří hodnotili 
17 dědin v soutěži Vesnice roku 
2016 ve Zlínském kraji, uznali naši 
Polanku za hodnou vyššího ocenění.  

Jinde byli zkrátka lepší – tak už to 
v soutěžích bývá. A přesto všechno 
naše účast opět ukázala, že Valašská 
Polanka žije. Jsou v ní lidé, kteří jsou 
ochotni pro druhé pracovat, nabídnout 
sami sebe a to při srandě i ve vážných 
věcech. Komisaři chválili zejména 
práci s mládeží, opravenou faru, 
hasičárnu, plánování rozvoje obce 
(kdyby stát rozumněji rozděloval 
peníze, už jsme mohli polovinu 
projektů mít zrealizovanou.)
Chtěli bychom tedy poděkovat všem, 
kteří se nádherné prezentace naší 
obce zúčastnili. Všem účinkujícím, 
obsluhovatelům, divákům – všem, 
kteří jakkoliv pomohli ukázat život 

v naší dědině. Velice děkujeme!!! 
Třeba to v soutěži za pár roků zas 
zkusíme a něco vyhrajeme. Vaši 
zastupitelé. P.S.  Peníze za nejaků 
stuhu by sa nám sice  šikly, ale stejně 
je důležitější, aby dědina fungovala 
aspoň tajak do včílška a hlavně, 
aby sme sa na sebe  dokázali dycky 
laskavě usmívať… 

Noc kostelů 2016
V loni se pastorační rada dohodla, 
že v roce 2016 se  u nás Noc kostelů 
neuskuteční a po načerpání inspirací 
v okolí budeme pokračovat v roce  
2017 a pak vždy po dvou letech.  
Nakonec nám přišlo škoda  nevyužít 
vynikajícího uměleckého potenciálu 

v obci i okolí a k akci jsme se opět 
přihlásili. Rok od roku vyhranější a 
propracovanější vystoupení ZUŠky 
i nádherné zpívání PS DIVINUM 
s novými doprovodnými muzikanty 
doplnilo překvapení večera – varhanice 
Karolína Slezáková a houslista P. 
Jiří Kučera (snad náš budoucí farář). 
Vystoupení těchto dvou muzikantů ocenili 
přítomní potleskem ve stoje.
Kdo chtěl, mohl v kostele setrvat i po 
koncertní části a poslechnout si moderní 
i starou duchovní hudbu v přítmí kostela. 
Věříme, že vy, kdo jste se polanské Noci 
kostelů zůčastnili, potvrdíte, že to i letos 
stálo za to a budete se s námi těšit na další 
podobné akce.       PR polanské farnosti

Pochod kolem Polanky s ABBA 
WORLD revivalem

V úterý 5. července se v naší dědině 
bude už po třetí pochodovat kolem 
Polanky. Někteří už si zažili název 
pivní pochod, který je jednoduchý a 
výstižný. Ale myslíme si, že primární 
opravdu zůstává poznání okolí naší 
dědiny a setkání sousedů, kteří se třeba 
celý rok pořádně nepotkají. A když se 
k tomu přidá výborné občerstvení 
od myslivců a v podvečer i hudební 
tečka pražského ABBA WORLD  
revivalu,  potom není co řešit – obout 
dobré boty, pozvat kamarády a jít.

KuK a myslivci

Výlet klubu důchodců
Klub důchodců ve Valašské Polance 
se opět začal příležitostně scházet 
(plakáty můžete sledovat na vývěskách 
v obchodech, na poště nebo u kostela). 
Po několika zajímavých besedách  
- k nejlepším a nejdelším patřila ta s 
„obecním „ policistou pprap. Petrem 
Bařinkou – se dohodl letošní výlet. 
Jeho účastníci navštívili baziliku na 
Velehradě, archeoskanzen  a „podvodní 
svět“ v Modré a KovoZOO ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště.Velehrad 
nám občerstvil duši, v Modré jsme 
se dozvěděli zajímavosti z historie i 
z přírodovědy, no a v KovoZOO jsme 
si užili kopec srandy při prohlídce 
nádherných (z kovového šrotu 
vyrobených zvířat. Letošní výlet stál 
opravdu za to. Tož vyzýváme všecky, 
mladší i starší seniory – až uvidíte 
pozvánku na besedu, přijďte mezi nás a 
společně zase něco vymyslíme.

Klub důchodců

Pozvánka na Muzikantskou pouť na 
sv. Hostýně a v Rožnově

DH Polančanka jako spolupořadatel, vás 
všechny srdečně zve na 4. muzikantkou 
pouť na sv. Hostýně a to v neděli 7. 
srpna 2016. Stejně tak můžete navštívit 
i setkání valašských kapel a hosta 
(DH Straňanka) ve Valašském muzeu 
v Rožnově pod Radhoštěm v  neděli 
11. září 2016. Plakáty s podrobnějšími 
informacemi budou vyvěšeny před 
akcí.           Muzikanti z Polančanky
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Krátké zprávy z naší obce, aneb pozvánky, pochody a koncerty
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Tento školní rok je jubilejní nejen 
pro naši kmenovou školu, která 
v tomto školním roce oslavila 
120. výročí od svého založení, 
ale také pro naši pobočku, která 
zde v Polance funguje již desátým 
rokem.  Rok to byl pro nás plodný a 
úspěšný. Proběhla soutěž v komorní 
hře a všechny soubory, které se jí 
z naší pobočky zúčastnily, byly 
ohodnoceny v okrese jako nejlepší 
a ani v krajském kole jsme se 
neztratili. Kvartet zobcových fléten 
AKIA (Alžběta Kovářová, Kateřina 
Polčáková, Isabela Plánková, 
Alžběta Ondráčková) a Motýlí 
trio (Nela Cedidlová, Denisa 

Kovářová, Pavel Polášek) získaly 
3. místo, Zobčata kvartet  (Anna 
Garguláková, Veronika Kovářová, 
Karolína Garguláková, Denisa 
Kovářová) krásné 2. místo. Také 
klarinetové soubory si odvezly 
pěkná ocenění. Klarinetové trio 
(Jan Erban, Kateřina Daňková, 
Petra Kubenková) získalo 2.místo 
a klarinetový kvartet (Markéta 
Dolečková, Kateřina Daňková, Petra 
Kubenková, Josef Filgas) si odvezl 
1. místo. Postup do ústředního kola 
vybojovalo duo, ve kterém jsme 
spojili síly s kmenovou školou 
a Josef Filgas a Pavel Olejníček 
v kole ústředním vybojovali velmi 
cenné 1. místo. O tom, že máme na 
pobočce dobré muzikanty, svědčí 

také dvě zvláštní ocenění, která 
si odvezli Pavel Polášek a Josef 
Filgas. Pavel za citlivé provedení 
klavírních a cembalových partů a 
Jožka za mimořádnou interpretaci 
basklarinetového partu.  Myslím 
si, že největším úspěchem naší 
desetileté práce nejsou výsledky 
soutěží, i když dobré ohodnocení 
výkonů renomovanými odborníky 
potěší, ale vždy nabitý program 
našich koncertů. Můžete slyšet 
skladby v podání těch nejmenších, 
kteří se se svými nástroji teprve 
seznamují, ale umí zahrát od srdce. 
Uslyšíte ale také naše absolventy 
– a to je další úspěch naší desetileté 

práce – dovést žáky k završení studia 
tak, aby byli schopni zvládnout své 
veřejné absolventské vystoupení. 
Naše koncerty nejsou pestré co do 
množství hudebních nástrojů, ale 
určitě vás potěší pestrostí hudebních 
žánrů. 
Letošní hudební maraton je u 
konce. A zbývá už jen poděkovat 
všem učitelům, žákům i rodičům 
za celoroční práci a našim 
korepetitorům za vstřícnou 
spolupráci. Děkujeme také vedení 
obce, základní školy i naší kmenové 
školy za zázemí pro naši činnost. 
Všem přeji pohodové léto a v září se 
těším nashledanou.  
Zdeňka Machačová,         
koordinátorka pobočky

Další úspěšný rok na ZUŠ je za námi Školáci se už těší na 
prázdniny

Konec školního roku je „za pár“, a tak 
můžeme hodnotit naše výsledky.
Vzděláváním na naší škole prošlo 
240 žáků - 117 chlapců a 123 děvčat. 
Jen jeden žák bude konat opravné 
zkoušky, jinak všichni úspěšně 
postupují do vyšších ročníků.
O tom, že jsou naši žáci chytří, bystří 
a úspěšní, svědčí výborné výsledky ve 
vědomostních, sportovních a dalších 
soutěžích na úrovni okresu, kraje i 
celé republiky.
Např. 1. místo v okresním kole a účast 
v krajském kole přírodovědné soutěže 
Poznej a chraň, postup do krajského 
kola matematické olympiády, postup 
do celorepublikové fyzikální soutěže 
Výfuk, 2. krajské místo v logické 
olympiádě, postup do krajské 
zeměpisné soutěže Eurorébus, 
účast v krajském kole biologické 
olympiády, 3. krajské místo a 3. místo 
v mezinárodní taneční soutěži, účast 
v televizní soutěži Bludiště, 2. místo 
v mezinárodní fotbalové soutěži O 
pohár Závrší, 1. okrskové místo v 
sálové kopané, 2. krajské místo ve 
vybíjené, výborné umístění v krajském 
přeboru družstev v šachu, 1. místo v 
branném závodě Ležáky atd.
Také naši pedagogičtí pracovníci 
se mají čím chlubit. Získali jsme 
finanční podporu z OP VK z MŠMT 
na zkvalitnění výuky cizích jazyků, 
čtenářské gramotnosti a rozvoj 
technických dovedností žáků.
Na základě těchto operačních 
programů jsme vybavili čtenářské 
dílny a starou učebnu technických 
prací, 20 žáků se zúčastnilo studijního 
pobytu v Anglii.
Naopak v rámci projektu Edison 
přijeli zahraniční studenti netradičně 
vyučovat jazyk anglický na naši 
školu. Snad se nám podaří i v 
dalších letech pokračovat v těchto 
vzdělávacích a výchovných aktivitách 
a tím motivovat naše žáky k tomu, 
aby chodili do školy rádi a s touhou 
po poznání. Přejeme všem krásnou 
dovolenou a klidné prázdniny.
  Naděžda Hajdová, ředitelka školy
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Mladí hasiči se účastnili Okresního 
kola hry Plamen

Družstva Mladých hasičů začaly 
soutěžní sezonu dobrými výsledky. 
Na obvodním v Růžďce se starší žáci 
umístili na 5. místě a při započítání 
výsledků z podzimního branného závodu 
postoupili do Okresního kola. Okresní 
kolo se konalo 21. 5. 2016 v Horní Lidči 
a naše družstvo se umístilo na 7. místě 
z celkového počtu dvanácti družstev.

Pohárové soutěže SDH Valašská 
Polanka

Dne 12. června proběhl již 11. ročník 
soutěží mladých hasičů a dospělých. 
Dopolední soutěže Mladých hasičů, se 
v letošním ročníku zúčastnilo celkem 
31 kolektivů. V kategorii starší žáci 

změřilo své síly 15 družstev a na 1. 
místě se umístilo družstvo z Francovy 
Lhoty, 2. místo Prostřední Bečva, 3. 
místo Hutisko-Solanec, družstvo našich 
starších žáků se umístilo na 10. místě. 
Mladších žáků se přihlásilo 16 družstev 
a zvítězili hasiči z Hutiska - Solance, 2. 
místo Prostřední Bečva, 3. místo Jarcová 
A. Naši mladí hasiči se umístili na 8. 
místě.
Odpolední soutěž dospělých začínala 
ve 13:00 hodin a přihlásilo se 30 
družstev mužů. Tuto kategorii vyhrálo 
Lidečko, druhé místo patřilo Nosicím 
a třetí místo Nevšové. V kategorii žen 
bylo na startovní listině 8 družstev a 
zvítězily ženy z Vysokého Pole, druhou 
příčku obsadila Nedašova Lhota a třetí 
Vlachovice - Nevšová. Veteráni měli 

startovní listinu obsazenu jen třemi týmy 
a zvítězili hasiči z Vlčovic A, druhé 
místo Vlčovice B, následováni hasiči 
z Pozděchova.

Sraz hasičských Polanek
Již pátý sraz hasičů, kteří mají ve svém 
názvu Polanka (Polánka), se uskutečnil 
18. - 19. června 2016 v Polánce u 
Malešova. Tento sbor se pořádání ujal 
podruhé. SDH Valašská Polanka se srazu 
účastnil také a delegace našich hasičů se 
zapojila do programu připraveného 
pro účastníky. Předali malé pozornosti 
zástupcům Polanek a soutěžili 
v požárním útoku.
Hezké prázdninové dny a dovolenou 
přejí všem spoluobčanům hasiči z  
Valašské Polanky.   

Již 11. ročník soutěže mladých hasičů a dospělých provázelo krásné počasí

Pozvánka na beach volejbalový turnaj 
Sportovní komise při Obecním úřadě ve Valašské Polance 
pořádá již tradiční beach volejbalový turnaj trojic (v 
týmu alespoň jedna žena) POLANKA OPEN, který se 
uskuteční v Zahradní restauraci PARADON v sobotu 
16.7.2016.
 
Podrobnosti
Účastníci: Turnaj je určen pro amatérské 
libovolné trojice z řad rekreačních hráčů.
Kapacita: 10 týmů
Program:9:00 – 9.30 rozcvičení, losování skupin na 
písku, 9:45 – 17.30 TURNAJ – před samotnou hrou se 
rozcvičujte max 3 minuty, bude důsledně kontrolováno
cca v 18:00: Vyhlášení výsledků turnaje.
Hrací systém: Základní skupiny + 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 nejsou 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 adresu seplet@gmail.cz 
do naplnění kapacity, přihláška obsahuje jména členů týmu, 
a mobil na kapitána. Nebo na mobil: 737916630-Martin 
Šeliga. 
V případě nepříznivého počasí bude přihlášeným 

Jak cestovat do zahraničí s dětmi
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta 
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 
musí mít vlastní cestovní doklad. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu 
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas 
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní 
situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě 
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo 
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po 
Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině 
států Evropy pouze s občanským průkazem. Cena za 
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč 
a doba jeho platnosti 5 let. Cestovní doklady jsou hotové 
do 30 dnů. O vyřízení cestovního pasu nebo občanského 
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy 
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou 
na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; 
úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá 
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že 
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro 
vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí 
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě 
než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u 
dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. V případě, že 
má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se 
předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu.



Soutěž o nejlepšího polanského 
skokana nalákala spoustu dětí

Na sportovišti u základní školy se 27. 
5. 2016 po roce opět uskutečnila soutěž 
O nejlepšího polanského skokana. 
Závodu se zůčastnilo přes 50 dětí, což 
je vynikající číslo a my jsme za něj moc 
rádi a doufáme, že skokanům nadšení 
vydrží i další roky. Jen pro pořádek 
uvádíme, že nejlepším skokanem se 
stal Vojtěch Srba a nejlepší skokankou 
Veronika Ondrová

Pozvánka na turnaj v 
beachvolejbale

I letošní léto se bude v Paradonu hrát 
tradiční turnaj v plážovém volejvale, 
který rovněž pořádá sporotvní komise. 
Konkrétní a podrobnější informace 
jsou uvedeny na jiném místě tohoto 
zpravodaje. Termín je stanoven na 
sobotu 16.7. 2016. Vše bude ale záležet 
na počasí. Turnaj má na starosti Martin 
Šeliga, v případě konkrétních dotazů jej 
kontaktujte na  čísle 737916630.

Pozvánka na premiérový závod v 
letním biatlonu

Na 3. 9. 2016 je předběžně 
naplánován   závod v letním biatlonu, 
který se bude skládat  z běhu a střely 
ze vzduchovky. Kdo máte chuť 
přijít si to rozdat v této netradiční 
disciplíně, jste co nejsrdečněji 
zváni. Veškeré konkrétní informace 
k tomuto závodu budou zveřejněny 
s dostatečným předstihem v  měsíci 
srpnu. 
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Mladší přípravka
Naše nejmladší družstvo pod vedením 
Jaroslava Gergely sbírá první 
zkušenosti na jednotlivých turnajích 
a do oficiální soutěže se zřejmě zapojí 
příští rok. Posledním jejich úspěchem 
bylo vynikající druhé místo na turnaji 
v Jarcové. Dětí chodí na tréninky 

opravdu hodně a široká mládežnická 
základna je dobrým příslibem pro 
budoucnost.

Starší přípravka
Starší přípravka si vítězstvím ve 
své skupině vybojovala právo 
účasti na finálovém turnaji, který se 
uskutečnil na krásném zašovském 
pažitu v neděli 19.6. 2016. Domácí 
tým Zašové, Rožnova, Ratiboře, 
Hošťálkové, Valašské Polanky a 
Vsetína U 10 si to mezi sebou rozdali 
každý s každým v limitu 18. minut. 

Prvenství si s přehledem zajistili borci 
z Valašské Polanky už po čtyřech 
odehraných utkání bez prohry. Nic 
na tom nezměnila ani porážka v 
posledním utkání se Zašovou. Ta jako 
jediná dokázala porazit Polančany 
jak v zimním finálovém turnaji 
v tělocvičně,tak i ve finálovém 

turnaji na trávě. Polanka se i tak 
stala přeborníkem okresu starších 
přípravek. Nejlepším střelcem turnaje 
se stal polanský Jiří Daněk s osmi 
brankami. 

 Starší žáci
Výkony starších žáků stoupaly a 
padaly s tím, v jaké sestavě se děti 
sešly a zda nastoupil jejich lídr Šimon 
Kovalčík, který měl na hru zásadní 
vliv. Celkově je nutné sezónu hodnotit 
velmi pozitivně, protože žáci skončili 
ve dvanáctičlenné tabulce na krásném 
čtvrtém místě. Právě proto ale mrzí 

některé zbytečně ztracené body, 
protože na první místo nám chyběly 
pouze čtyři body a vyhrát tuto soutěž 
určitě bylo v našich silách. Výkony 
jsme v některých utkáních předváděli 
velmi dobré. Snad dětem nadšení a 
chuť vydrží i další roky.

Dorost
Družstvo dorostu se na jaře zvedlo 
a začalo sbírat pravidelně body. 
Tréninková morálka se zlepšila a 
bylo to samozřejmě vidět i na hřišti. 
Konečné 11. místo a 22 získaných 
bodů stačilo na klidný závěr soutěže 
bez strachu o záchranu.
Mezi nejvýraznější tahouny týmu 
patřil určitě Michal Baran a Adam 
Zemánek, kteří se jíž pravidelně 
prosazují také u mužů.

Muži
Polanskému Áčku se letošní jaro 
podařil husarský kousek. Vyhrálo totiž 
všechny své zápasy a z šestého místa 
se posunulo na místo druhé. Škoda 
zpackaného podzimu plného zranění, 
mohli jsme celou soutěž vyhrát 
a postoupit.  Ihned po posledním 
zápase se vyrojily spekulace o tom, že 
polanský tým využije nabídky postupu 
do I.A třídy ze druhého místa, protože 
první Kateřinice postup odmítly. 
Na hráčské schůzi se však hráči s 
vedením domluvili, že administrativně 
postoupit nechtějí a pokusí se postup 
vybojovat raději přímo na hřišti v 
následujícím fotbalovém ročníku.          

TJS Valašská Polanka

Starší přípravka Valašské Polanky se stala přeborníkem celého okresu

Sportovní komise hodnotí a zve na další svoje akce



Kontakty na odborné ústavy
http://anonymnigambleri.cz/ Web anonymních gamblerů
http://www.fnbrno.cz/ Fakultní nemocnice 

Brno-Bohunice – Krizové 
centrum, Linka naděje

http://www.fno.cz/
oddeleni-psychiatricke/odde
leni-psychiatricke-odborne-a
mbulance   

Fakultní nemocnice Ostrava 
– Ambulance pro léčbu 
návykových nemocí

http://gambling.podaneruce
.cz/   

První pomoc pro patolog. 
hráče

http://www.lekari-online.cz/
psychologie-psychiatrie/
lekari/navykove-a-impulzivn
i-choroby/       

Seznam odborných lékařů dle 
oborů a místa

http://www.linkabezpeci.cz/ Linka bezpečí – pomoc dětem 
a mladým lidem v  obtížných 
situacích

http://www.modralinka.cz/   Modrá linka – pomoc dětem, 
dospívajícím a rodičům v  
krizových situacích

http://www.plbohnice.cz/o_
nemocnici/organizace_nemocnice/
primariaty_a_stanice/cz/   

Psychiatrická nemocnice 
Praha 8-Bohnice
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Workshop 

Za zapomenutým krajem  
„sušírní“ ovoce 

Víkendový workshop odhalující nám taje sušení 

ovoce z historického i současného pohledu 

Lektoři:  
Ing. arch. Karel Humpola | Ing. Radek Fryzelka | Ing. Jan Talaš  

Kdy:  
Pátek 8. července od 17:00 – neděle 10. července 2016 do 13:00 

Místo konání: 
Centrum Veronica, Hostětín 86, Zlínský kraj | Vlachovice 

Cena kurzu: 
V ceně kurzu je lektorné a strava: 1 555,- Je nutno se předem přihlásit. 

Bližší informace poskytne:  
Jan Talaš | jan.talas@veronica.cz  | 608 527 580 
Ubytování: 
Je možné využít nabídky ubytování v Centru Veronica nebo v obecní klubovně. 

www.hostetin.veronica.cz 

Pojmenujte
mezikrajské vlaky

Olomoucký kraj prostřednictvím organizace 
KIDSOK vyhlašuje soutěž

pojmenujte si vlak
Olomouc – Lipník n. B. – Hranice n. M. 

– Valašsko

Pošlete svůj nápad na e-mail:
soutez@kidsok.cz

Podrobnější informace o soutěži na 
www.kidsok.cz

Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz



Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé do-
mácnosti. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či materiály, 
které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v září 2016
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Harmonogram svozu odpadu - 2. pololetí 2016 

 

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

Domovní odpad - 
popelnice, černé pytle 
svozový den -  pondělí, 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 

8. 12. 16. 5. 11. 9.

Papír – modré pytle 12. 21.  
Sklo barevné – zelené pytle 1. 2.  3.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 13. 14.  11.
Nebezpečný a objemný odpad 1.  

xxxxxxxxxxxx  Valašská Polanka – „Veřečné“( za železničním podjezdem )xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad Červenec Srpen  Září  Říjen  Listopad Prosinec  

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

12. 9. 6. 4. 1. 13.
26. 23. 20. 18. 15. 27.

 29.
Tříděný odpad Červenec Srpen  Září  Říjen  Listopad Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

15. 19. 16. 14. 11. 9.

Papír – modré pytle 2.  25.
Sklo barevné – zelené pytle 13. 27.  8.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 20. 21.  9.
Nebezpečný a objemný odpad  1.  
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. 

 


