
Možná jste už někteří zaregistrovali, 
že v letošním  kulturním kalendáři 
jsou opět zapsány valašské 
dožínky.  V neděli 19. srpna 
bychom si chtěli připomenout 
tento starodávný zvyk poděkování 
za úrodu i úspěšné dokončení  
prací na poli. Svou návštěvu nám 
už přislíbili přátelé z Telnice u 
Brna a nadějně se jeví i účast 
souboru ze slovenského Cíferu.  
Těšíme se, že po loňském  
úžasném společném vystupování 
na folklorním dnu v Telnici 
opět prožijeme přátelské chvíle, 

tentokrát u  nás v Polance. Opět 
zveme všechny dobrovolníky, 
tanečníky a tanečnice, žničky a 
žence, aby pomohli tuto naši tradici 
zachovat. První zkouška proběhne 
v sále KD v pondělí 14. května 
v 19,00 hodin! Všichni, kteří máte 
zájem se zúčastnit nácviku pásma 
dožínek, přijďte na tuto zkoušku, 
kde se dozvíte všechny další 
potřebné informace. Přihlásit se 
můžete také e-mailem na adresu: 
info@valasskapolanka.cz nebo 
přímo u starosty či místostarosty 
obce.         Kulturní komise obce

Čtvrtletník pro občany Valašské Polanky

Jarní
                 zpravodaj
Vydává Obec Valašská Polanka       Číslo 90 vyšlo ve středu 28. března 2018

Rozpočet obce na rok 2018 je navržen 
jako schodkový. Celkové příjmy 
obce v roce 2018 plánujeme navýšit 
zapojením zůstatku na účtech obce 
ve výši 4 mil. Kč a dočerpáním úvěru 
pořízeného na provedení stavby nové 
MŠ a ZUŠ v MŠP ZŠ. Příjmy z prodeje 

pilařské kulatiny jsou plánovány pouze 
ve výši výdajů spojených se správou a 
s pěstební činností v obecních lesích. 
Daňové příjmy jsou navrženy dle 
daňové kalkulačky SMO ČR, která 
predikuje, po zavedení novely zákona 
o RUD, vyšší příjmy než v roce 2017 

cca o +1,5 mil. Kč. Výdaje obce na 
jednotlivých kapitolách respektují 
běžné tzv. mandatorní výdaje obce 
v kontextu s plánovanými investicemi. 
Významnou roli pro plánování výdajů 
obce na rok 2018 činí zůstatek na 
účtech obce k 31.12.2017 ve výši 4,4 
mil. Kč. Výdaje obce i v tomto roce 
ovlivňují splátky velkých investic 
realizovaných v předcházejících letech. 
Od prosince 2015 bylo zahájeno 15-ti 
leté splácení 15 milionového úvěru 
s úrokovou sazbou 1,64% (úroková 
sazba fixována po celou dobu splácení 
úvěru), který jsme v roce 2013 pořídili 
na zateplení základní školy, na 
výstavbu Revitalizace návsi v okolí 
KD, na výstavbu dešťové kanalizace 
do stavebních obvodů Suláčov a 
Podevsí II a na opravu komunikací 
po dokončení stavby splaškové 
kanalizace v obci v rámci projektu 
ČŘB II.      Pokračování na straně 2
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Letos se můžeme opět těšit na dožínkyZpráva o bezpečnosti
Statistika počtu trestných činů,  
které evidovalo Obvodní oddělení 
Horní Lideč v roce 2017, vykazuje 
mírný pokles oproti roku 2016. 
Naše obvodní oddělení v roce 2017 
evidovalo celkem 81 trestných činů. 
Oproti roku 2016, kdy naše obvodní 
oddělení evidovalo 94 trestných 
činů, je to o 13 trestných činů méně. 
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2017 evidováno 
12 trestných činů, což je o dva méně 
než v roce 2016, kdy bylo evidováno 
celkem 14 trestných činů. 

Pokračování na straně 5
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Stejně jako v předcházejících letech, i 
v tomto roce, zašleme Mikroregionu 
Vsetínsko investiční příspěvek 
ve výši 2,52 mil. Kč na úhradu 
nákladů souvisejících s výstavbou 
splaškové kanalizace v obci, která 
byla zkolaudována v listopadu 2015. 
Od dubna tohoto roku bude zahájeno 
patnáctileté splácení 7 milionového 
úvěru s úrokovou sazbou 1,49% 
(úroková sazba fixována po celou 
dobu splácení úvěru) pořízeného 
na výdaje spojené se stavebními 
úpravami mimoškolního pavilonu ZŠ, 
kterými se vytvořily nové prostory 
pro přestěhování MŠ a ZUŠ.

Opravy komunikací a chodníků
Také v letošním roce plánujeme 
pokračovat na provádění oprav 
komunikací a to:
a) Komunikace na Závodí – od mostu 
U Kolínků až po Lávku u Čátků
b) Komunikace do stavebního obvodu 
Vápenky
c) Komunikace u Kašparů
Mimo běžnou údržbu budeme 
pokračovat na opravách chodníků 
a dále opravíme parkoviště před 
domem služeb a opravíme parkoviště 
před hřbitovem. 

Zajištění dopravní obslužnosti
Také v letošním roce přispějeme 
Zlínskému kraji (ZK) na zajištění 
dopravní obslužnosti autobusovou i 
železniční dopravou v naší obci. Naše 
obec v letošním roce zašle ZK 140 tis, 
Kč což je v přepočtu na jednoho občana 
100 Kč. 

Vyplacení dotací občanům se septiky
V letošním roce předpokládáme 
vyplacení dotací těm občanům, kteří 
jsou nenapojitelní na splaškovou 
kanalizaci v obci, sami si udělali nové 
domovní ČOV či septiky a požádají 
obec o dotaci, kterou vyhlásila. Mimo 
vyplacení těchto dotací, musíme 
dokončit provedení rekolaudace 
jednotné kanalizaci v obci na dešťovou 
a vzniknou nám zde rovněž náklady na 
úhradu poplatků za vklady do katastru 
nemovitostí související s podepsanými 
Smlouvami o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, kterou je splašková 
kanalizace vybudovaná v rámci 
projektu ČŘB II. etapa na soukromých 
pozemcích. 

Navýšení rozpočtu školám
V letošním roce navýšíme příspěvek 
na provoz našim školám v přepočtu 
na žáka, když MŠ i ZŠ obdrží místo 

loňských 8 tis. Kč již 10 tis. Kč/žáka. 
K celkovým nákladům na provoz 
našich škol musíme připočíst i pojištění 
budov.

Nová ústředna pro místní rozhlas
Plánujeme mimo běžný servis místního 
rozhlasu další nákup domácích 
rozhlasových přijímačů pro ty občany, 
kteří venkovní rozhlas neslyší, a také 
musíme pro místní rozhlas nakoupit 
novou ústřednu, která bude kompatibilní 
s nově pořízenou výpočetní technikou 
na obci.     

Opravy a rekonstrukce
Vyšší provozní náklady kulturního 
domu v letošním roce ovlivní výdaje 
spojené s provedením nového nátěru 
jeho střechy. Kromě toho zde plánujeme 
provést výměnu oken v sále KD za 
plastová, protože stávající stav oken 
je již havarijní a nelze již dál čekat na 
celkovou rekonstrukci KD. Po montáži 
oken zde opět nainstalujeme nové 
okenní závěsy, s jejich pomocí budeme 
„zatemňovat“ sál. Na tuto položku 
budou účtovány také plánované opravy 
stolů a lávek v areálu tanečního kola, 
oprava osvětlení tanečního kola a také 
nákup nůžkových stanů
                   Pokračování na straně 3
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Předpokládané PŘÍJMY obce v r. 2018 
1/Daňové příjmy obce(RUD)    21.195,-
z toho např. (v tisících):
- daň z nemovitosti:                        800,-
- poplatek za odpady:                     560,-
- poplatek za psy:               30,-
2/ Nedaňové příjmy obce:        2.231,-
 z toho např.: 
- nájem ZS + služby:                      220,-
- nájem neb. hospod. + služby:      210,-
- nájem byty:                            451,-
- nájem KD:                 400,-
3/ Dotace na výkon st. správy:    650,-
4/ Financování :
- Zapojení zůstat. obce z r.2017: 4.000,- 
- Dočerpání úvěru na pořízení MŠ a 
ZUŠ   :            3.561,-

CELKEM                  30.482,- Kč

Předpokládané VÝDAJE obce v r. 2018
1/Výdaje dle jednotl. kapitol:    30.482,-  
(podrobněji v textu)

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis k  předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se bude konat v  
úterý 15. 5. 2018 v  budově mateřské školy čp. 81 v době od 8:00 do 15:30 
hodin.           Ředitelka školky Eva Filgasová
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Na šatnách a soc. zařízení TJ Sokol 
provedeme opravu sprch pro fotbalisty 
(nové svislé i vodorovné stěrkové 
hydroizolace, nové obklady a dlažby 
vč. nových rozvodů vody a odpadů), 
rozšíření šatny a soc. zařízení pro 
rozhodčí, novou vzduchotechniku, 
osazení nového bojleru s větším 
objemem, oprava vnitřních i 
venkovních omítek a výměnu 
dešťových okapů a svodů. Na tyto 
stavební práce jsme požádali o 50% 
dotaci z rozpočtu Zlínského kraje, 
když celkové rozpočtové náklady 
těchto plánovaných oprav činí 1 mil. 
Kč. Na domě služeb provedeme nátěr 
plechové střechy.

Územní plánování
V letošním roce plánujeme dokončit 
a schválit nový územní plán obce 
a zaplatit za projekční práce s tím 
spojené, které se vlečou již šestým 
rokem.
Mimo běžné výdaje na zhotovení 
geometrických plánů a majetkoprávní 
záležitosti obce zde plánujeme 
realizovat některé zastavovací studie 
v obci pro následná rozhodnutí o 
využití prostranství a ploch před 
ZŠ v souvislosti s přestěhováním 
pomníku padlých apod.

Nákup kompostérů a péče o zeleň
Počítáme také s výdaji na zajištění 
likvidace odpadů v naší obci, když 
součástí těchto výdajů je také realizace 
projektu nákupu 600 ks kompostérů 
do domácností našich občanů 
podle dotazníkového šetření, které 
v loňském roce proběhlo. Celkové 
náklady projektu, před výběrovým 
řízením na dodavatele domácích 
kompostérů, činí 2,26 mil. Kč. Z toho 
dotace ve výši 1,86 mil. Kč nám byla 
již schválena a plánované výdaje 
rozpočtu obce na rok 2018 počítají 
s vlastním podílem k přidělené dotaci 
ve výši 400 tis. Kč.

Pytlíky na psí exkrementy
Péče o veřejnou zeleň v sobě zahrnuje 
nejen údržbu travních porostů a ostatní 

zeleně na veřejných prostranstvích 
a podél místních komunikací, ale 
také zde v letošním roce plánujeme 
provedení opatření pro snížení 
vzrůstajícího nešvaru majitelů psů, 
kteří při jejich venčení nechávají 
psí exkrementy na chodnících a 
zpevněných komunikacích. Osadíme 
po obci schránky pro pytlíky na psí 
výkaly tak, aby se nemohli majitelé 
psů vymlouvat na to, že si zrovna 
sebou nic nevzali na to, aby to po 
svém psu posbírali.

Výjezdní jednotka
Počítáme také s finančními 
prostředky, které jsou potřebné na 
zajištění provozu Výjezdní Jednotky 
Požární Ochrany obce a na případné 
krizové řízení obce při mimořádných 
událostech. Na vybavení členů VJ PO 
obce jsme požádali IZS ZK o dotaci 
do výše 100 tis. Kč. Dotace nám 
byla schválena a díky tomu pro naše 
hasiče v letošním roce nakoupíme 
novou motorovou pilu, 2 ks izolační 
dýchací přístroje přetlakové a 2 ks 
kombinované proudnice.

Výdaje souvisejících se správou a 
vedením obce 

Nejde tedy jen o provozní náklady 
OÚ, ale také o výdaje spojené 
s činností a provozem zastupitelstva 
obce. Tento rok je rokem, ve kterém 
proběhnou komunální volby. Proto 
se zde musí rezervovat i výdaje 
potřebné na odchodné pro uvolněné 

členy zastupitelstva obce k výkonu 
funkce v souladu se zněním zákona o 
obcích v případě, že nebudou zvoleni 
do dalšího volebního období. Mimo 
výdaje související s komunálními 
volbami se od května tohoto roku 
zavádí nová zákonná norma na 
realizaci opatření k ochraně osobních 
údajů dle legislativy EU pod názvem 
GDPR, která bude v tomto roce jejího 
zavedení do života obce znamenat 
rovněž zvýšené výdaje oproti 
loňskému roku. Dalšími položkami 
jsou splátky úroků z přijatých úvěrů a 
splátka jistiny z dlouhodobě přijatých 
půjčených prostředků
Obec rovněž poskytne veřejnou 
finanční podporu na činnost spolků, 
které vytváří pestrý společenský život 
v naší obci. 

Investice
Co se týká investic, počítá rozpočet 
obce s následující výdaji:
a) Téměř 1,5 mil. Kč plánujeme 
zaslat Sdružení obcí Hornolidečska 
(SOH) jako investiční příspěvek na 
zpracování PD pro stavební povolení 
na cyklostezku BVV. Počítáme s tím, 
že v letošním roce bude dosaženo 
platného stavebního povolení.
b) Dalších 48 tis. Kč bude zasláno 
SOH jako investiční příspěvek 
na PD pro stavební povolení na 
realizaci projektu výstavby Domu 
sociálních služeb Hornolidečska, 
kterou předpokládáme v následujícím 
roce, bude-li nám přidělena dotace 
na výstavbu od MPSV ČR. Také zde 
počítáme s tím, že bude dosaženo 
platného stavebního povolení.             
c) 2,52 mil. Kč zašleme Mikroregionu 
Vsetínsko na splácení výdajů 
spojených s realizací splaškové 
kanalizace v obci v rámci projektu 
ČŘB II
d) Koncem ledna 2018 jsme 
dokončili stavbu a čerpání úvěru 
na realizaci projektu stavebních 
úprav mimoškolního pavilonu ZŠ 
pro přestěhování MŠ a ZUŠ do ZŠ. 
Mimo stavební práce zde plánujeme 
také nákup potřebného nového nábytku 
a dalšího vybavení.                                
                        Pokračování na straně 4
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e) Na letošní rok je naplánována 
přeložka veřejného osvětlení z mostu 
přes řeku Senici na nádraží ČD, 
jejíž rozpočtové náklady činí před 
výběrovým řízením na zhotovitele 
stavby částku 1,1 mil. Kč. Na její 
realizaci požádáme o 90% dotaci 
z rozpočtu MAS Hornolidečska a 
nebude-li obci dotace přidělena, 
realizaci tohoto projektu odložíme na 
příští rok, kdy má dojít, dle informací 
Ředitelství Silnic Zlínského Kraje, 
které je majitelem tohoto mostu, 
k jeho opravě. Odložení realizace 
tohoto projektu v případě neposkytnutí 
dotace od MASH na příští rok by bylo 
provedeno proto, že pokud nebude 
této naší žádosti o dotaci vyhověno 
kladně, je velká šance, že bude 
poskytnuta příští rok. Proto do výdajů 
na realizaci tohoto projektu počítáme 
pouze s 10% tzv. vlastním podílem 
k dotaci. Současně plánujeme rovněž 
osazení 2 ks sloupů veřejného 
osvětlení na solární panely do míst, 
kde nejsou položeny kabely VO a to 
konkrétně podél místní komunikace 
k Marečkům a k Matušincům a také 
provedeme lepší osvětlení přechodu 
pro chodce před obecním úřadem.
f) Investičním výdajem je rovněž 
investiční příspěvek obce ve výši 184 
tis. Kč fy. ČEZ, se kterou jsme uzavřeli 
smlouvu na provedení  přeložky NN 
související s přeložkou inženýrských 
sítí z mostu přes řeku Senici na 
nádraží a k montáži osvětlovacích 
těles VO na jejich stožáry NN.
g) V letošním roce bude dokončena 
projektová dokumentace pro stavební 
povolení na okružní křižovatku silnic 
I/49 a I/47, včetně chodníků, VO a 
BUS zastávek, kterou již financuje 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, když 
v letošním roce se plánuje provedení 
přípravy staveniště tak, aby se tento 
projekt v roce 2019 realizoval. 
Plánované výdaje obce ve výši 45 tis. 
Kč se týkají úhrady faktur za PD pro 
ÚR na tuto akci, jelikož nám faktury 
za tyto práce provedené v loňském 
roce přišly až v letošním roce.
h) V letošním roce je také plánován 

investiční výdaj ve výši 150 tis. Kč 
na nové podlahy v hospodářském 
objektu obce.
i) Dokončena bude také projektová 
dokumentace pro územní souhlas 
na zavlažování hřiště a vodoprávní 
povolení na kopanou studnu pro 
tyto účely, což bude v letošním 
roce hrazeno částkou 30 tis. Kč. 
Realizace projektu se předpokládá 
v následujících letech.  
Pro realizaci všech plánů nejen naší 
obce, ale i celého Hornolidečska 
bude důležité, zda-li se SOH 
v průběhu letošního roku podaří 
získat dotaci od MPSV ČR na 
výstavbu penzionu pro důchodce, 
který má být vybudovaný 
v Polance ze současné mateřské 
školky. Plány obce ovlivní také 
skutečnost, zda-li se SOH podaří 
získat dotaci od SFDI ČR, nebo 
EU na výstavbu cyklostezky BVV. 
Nejen realizace těchto projektů je 
zatím nejistá z důvodu nedostatku 
finančních prostředků nejen naší 
obce, ale také dalších členských 
obcí Hornolidečska, které budou na 
tyto projekty finančně přispívat. 

Další připravené projekty
Naše obec má k realizaci 
připravené další projekty i se 
stavebním povolením, jako je 
například: zateplení obecního 
úřadu, RN mají činit 3 mil. Kč, 
výstavba hájenky tzv. Natura 
centra za 3 mil. Kč,  a nebo nový 
most do SO Potůčky ve Veřečném, 
jehož rozpočtové náklady v cenové 
úrovni roku 2017 činí 8 mil. Kč. 
Realizace těchto projektů však 
nemohla být zahájena, protože se 
na ně nepodařilo získat dostatečně 
vysoké dotace a finanční zdroje 
naší obce jsou po dokončené 
výstavbě splaškové kanalizace a do 
splacení přijatých úvěrů, omezené.
V letošním roce budou zahájeny 
práce na přípravě dalšího pro 
budoucnost obce nezbytného 
projektu, kterým je výstavba 
nového oplocení na místním 
hřbitově, včetně nových chodníků, 

veřejného osvětlení, rozvodů vody, 
ozelenění hřbitova a v neposlední 
řadě dalšího kolumbária, protože 
to stávající je již více jak ze 
3/4 obsazené. Plánujeme také 
zpracovat studii revitalizace 
prostranství před základní 
školou, kde by měl být umístěn 
přestěhovaný pomník padlým z I. 
a II. světové války včetně rozšíření 
napojení místní komunikace od 
bytovek za ZŠ na silnici I/57. Díky 
malé šířce napojení této místní 
komunikace odpovídající pouze 
jednomu jízdnímu pruhu, zde 
dochází k dopravně bezpečnostním 
situacím, které negativně umocňuje 
autobusová zastávka přímo ve 
výjezdu této cesty na silnici. 
Posoudíme zde také možnost 
vybudování točny pro autobus (do 
centra obce před ZŠ by mohly 
zajíždět i autobusové spoje od a do 
Valašských Klobouk směr Zlín).
S obecním rozpočtem je to jako 
s tím rodinným, který si každý 
doma tvoříme. Protože peněz 
nebude nikdy dost, musíme 
některé věci upřednostnit, některé 
pozastavit a stanovit si priority, 
kterých je nutné se pak držet. A 
také o tom jsou komunální volby, 
které nás na podzim čekají. Jaké 
priority se budou v dalších letech 
v naší obci upřednostňovat, nebo 
naopak odkládat, budou rozhodovat 
členové zastupitelstva obce, kteří 
budou zvoleni pro nadcházející 
volební období 2019 – 2022. 
Proto je důležité, aby se občané 
mající zájem o vliv na život v obci 
nebáli kandidovat do zastupitelstva 
obce a také, aby k volbám přišlo 
pokud možno co nejvíce občanů, 
kteří pak dají zvoleným členům 
ZO dostatečně silný mandát 
k rozhodování o tom, co se bude 
v nadcházejícím volebním období 
v obci dít. (Podrobné členění příjmů 
a výdajů obce, včetně alokovaných 
částek na jednotlivé kapitoly 
rozpočtu obce je k dispozici na 
úřední desce obce a na webu: www.
valasskapolanka.cz         starosta
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Podpora a příspěvky

pol. §
Veřejné finační 

podpory  

5222 3419

Veřejná finanční 
podpora TJ Sokol 
VP 190

5222 3419

Veřejná finanční 
podpora TJ Sokol 
Ústí 20

5222 5512

Veřejná finanční 
podpora SDH 
VP+ OSH a 
okrsek 140

5221 4356

Veřejná finanční 
podpora 
Letokruhy, o.p.s. 60

5222 6409

Veřejná finanční 
podpora ZO ČSV 
Val.Polanka 15

5222 6409

Veřejná finanční 
podpora MS Val. 
Polanka 25

5222 6409

Veřejná finanční 
podpora Stonožka 
Val. Polanka z.s. 30

5222 6409
ZO ČSOP Nový 
Jičín - Bartošovice 3

5339 6409 ZŠ Horní Lideč 1

5222 6409 Rezerva 7

pol. §
členské 

příspěvky  

5179 6409
Členský příspěvek 
SPOV 4

5179 6409
Členský příspěvek 
SMS ČR 5

5329 6409

Členský příspěvek 
Mikroregion 
Vsetínsko 3

5329 6409
Členský příspěvek 
SOH 141

5179 6409
Členský příspěvek 
MASH 1

5909 6409

Vratka přeplatku z 
ročního zúčtování 
daně z příjmů FO 15

250

5169 6171 Sociální fond 60

Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Příjmy Výdaje

Paragraf Položka Popis tis.Kč tis.Kč
 1111 DPFO placená plátci 4600  
 1112 DPFO placená poplatníky 300  
 1113 DPFO vybíraná srážkou 400  
 1121 DPPO 4300  
 1122 daň z příjmu placená obcí 0  
 1211 DPH 10100  
 1334 Odvody z vynětí ze ZPF 2  
 1334 Odvody z vynětí ze LPF 2  
 1340 Poplatek za systém odstraň. komunálního odpadu 560  
 1341 Poplatek ze psů 30  
 1343 poplatek z veřejného prostranství 30  
 1344 poplatek ze vstupného 1  
 1351 odvod loterií a podobných her vč. VHP 0  
 1381 Daň z hazardních her 50  
 1361 správní poplatky 20  
 1511 daň z nemovitostí 800  
  Daňové příjmy CELKEM 21195  
 4111 NIV přijaté transfery ze SR - volba prezidenta ČR 26  
 4112 NIV přijaté dotace ze SR na ZŠ, MŠ 0  
 4112 NIV přijaté dotace ze SR na státní správu 650  
  Dotace, příspěvky a transfery CELKEM 676  
     
  Běžný provoz   

1032  Podpora ostatních produkčních činností 600 600
2212  Silnice 3 1200
2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací  600
2221  Provoz veřejné silniční dopravy  18
2229  Ostatní záležitosti v silniční dopravě  150
2292  Dopravní obslužnost  141
2321  Odvod a čištění odpadních vod  400
2333  Úpravy drobných vodních toků  50
3111  Provozní náklady mateřské školy 1 500
3113  Provozní náklady základní školy 1 2500
3314  Provoz knihovny 1 100
3319  Záležitosti kultury  210
3326  Pietní akty  10
3341  Provoz veřejného rozhlasu 3 150
3349  Obecní zpravodaj  40
3392  Provoz kulturního domu, areál TK 400 1400
3399  Činnost komise pro občanské záležitosti  120
3412  Sportovní zařízení v majetku obce  1100
3419  Tělovýchovná činnost  310
3511  Provoz zdravotního střediska 220 400
3612  Bytové hospodářství 451 300
3613  Nebytové hospodářství, provoz DS a HO 210 600
3631  Veřejné osvětlení  450
3632  Pohřebnictví 100 160
3635  Územní plánování  150
3636  Územní rozvoj digitální mapy ZK  6
3639  Komunální služby a územní rozvoj 50 300
3721  Svoz a sběr NO  70
3722  Svoz a sběr TKO 20 560
3723  Sběr a svoz ostatních odpadů  240
3725  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160 0
3726  Využívání a zneškodňování ostatních odpadů  440
3729  Ostatní nakládání s odpady 2  
3745  Péče o veřejnou zeleň  700
4339  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  2
4356  Denní stacionáře a centra denních služeb  60
5212  Ochrana obyvatelstva  160
5512  Požární ochrana  600
6112  Místní zastupitelské orgány  2700
6118  Volba prezidenta ČR  26
6171  Činnost místní správy včetně sociálního fondu 8 3500
6310  Výdaje z finančních operací 1 332
6402  Finanční vypořádání minulých let  10
6399  Odvod DPH  300
6409  Ostatní činnosti - veřejná finanční podpora, dary  250

  Celkem - provoz 2231 21915
     
Paragraf Položka Investiční výdaje - závazný ukazatel   

2219 6349 Investiční příspěvek SOH na financování CBVV  1490
2321 6349 Příspěvek MV na financování ČŘ Bečva II  2520
3631 6121 Přeložka VO - Obecnice vč. solárních VO  300
3631 6121 Přeložka NN - Obecnice - příspěvek ČEZ  184
3113 6121 Stavební úpravy ZŠ pro provoz MŠ  3800
3412 6121 PD k ÚR a SP pro zavlažování fotbalové hřiště  30
4350 6349 INV příspěvek SOH na tendr a realizační DP  48
3613 6121 TZ  - podlahy na hospodářském objektu obce  150
2212 6121 PD pro ÚR pro křižovatku silnic I/57 a I/49  45

Celkem investiční výdaje  8567

Celkem 24102 30482

Paragraf Položka Financování   

 8115 Zapojení zůstatku na BÚ ke konci roku 4000  

 8123 Úvěr u ČS a.s. 3561  

 8124 Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků -1181  

Celkem s financováním 30482 30482

Ú P R A V A   ČA S U  RO Z V O Z U !  

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  VE  ČTV R T E K
Val. Polanka u obecního úřadu od 17,55hod. 

Val. Polanka „Veřečné“od 18,05 hod.

Na prodejních místech se zdržíme podle 
zájmu občanů!

Změna času rozvozu bude od 29. 03. 2018
V případě nedodržení času prosíme 

o trpělivost.
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Pokračování ze strany 1
Přehled trestných činů

• 7 x přečin Ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle ust. § 247 trestního 
zákoníku. Ve všech případech se jednalo 
o řidiče, kteří řídili motorová vozidla ve 
stavu vylučujícím způsobilost. V jednom 
případě se jednalo o řidiče pod vlivem 
alkoholu, s naměřenou hodnotou více 
než 1 promile v dechu, v ostatních 6 
případech se jednalo o řidiče, kteří řídili 
motorové vozidlo pod vlivem drog 
(marihuana, pervitin). Šest případů 
šetřilo naše oddělení, jeden případ šetřilo 
Oddělení obecné kriminality ze Vsetína.

• 3x přečin Krádež dle ust. 205 trestního 
zákoníku – v jednom případě se jednalo 
o krádež dodávkového motorového 
vozidla – pachatel neznámý. Případ 
šetřilo Oddělení obecné kriminality Zlín. 
V dalším případě se jednalo o krádež 
harmoniky z místního pohostinství 
– šetřeno a objasněno Obvodním 
oddělením Horní Lideč. V dalším případě 
se jednalo o krádež finanční hotovosti u 
seniorky, poté co dva neznámí pachatelé 
neoprávněně vstoupili do jejího domu, 
čímž byla porušena domovní svoboda 
poškozené seniorky.

• 1x přečin Účast na sebevraždě dle ust. 
§ 144 trestního zákoníku – jednalo 
se o pokus sebevraždy, který šetřilo 
Oddělení obecné kriminality ze Vsetína 
– neprokázáno cizí zavinění.

• 1x přečin Usmrcení z nedbalosti dle ust. 
§ 143 trestního zákoníku – jednalo se 
o náhlé úmrtí muže, cizí zavinění však 
nebylo prokázáno.

Přehled přestupků
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2017 šetřeno celkem 
120. Naším obvodním oddělením bylo z 
celkového počtu 120 přestupků evidováno 
celkem 73 přestupků. Ostatní přestupky 
řešil Dopravní inspektorát ÚO Vsetín, či 
ostatní krajská oddělení při výkonu služby 
v našem služebním obvodě.  Jednalo se o 
tyto přestupky:
• 112 x přestupek proti bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu – z toho 
7 x dopravní nehoda ( jedna s lehkým 
zraněním), 5 x podnapilí řidiči ( šetřilo 
naše Obvodní oddělení), 1 x řidič pod 

vlivem návykové látky ( šetřilo naše 
Obvodní oddělení ). Přestupky byly  
ve většině případů vyřízeny příkazem 
na místě, uložením blokové pokuty, 
případně oznámeny správnímu orgánu k 
dalšímu projednání. 

• 5 x přestupek proti občanskému soužití 
– ve většině případů se jednalo o narušení 
občanského soužití v podobě schválností 
či drobného ublížení na zdraví. Všechny 
přestupky byly oznámeny příslušnému 
Městskému úřadu k dalšímu projednání. 
V jednom případě byl pachatel neznámý, 
v ostatních případech se jednalo o 
známého pachatele. 

• 3 x přestupek proti majetku – ve dvou 
případech se jednalo o újezd bez 
zaplacení z benzínové čerpací stanice 
– v jednom případě pachatel známý, 
vyřízeno uložením blokové pokuty. Další 
byl případ vandalismu, kdy neznámí 
pachatelé poškodili parčík v prostorách 
bývalé obecní školy.

 
Další přehledy

Za uplynulý rok 2017 prověřovalo 
naše Obvodní oddělení Horní Lideč na 
katastrálním území Valašské Polanky 
několik událostí či oznámení. Jednalo 
se například o prověření zahoření sazí 
v komíně bytového domu, věc si převzali 
hasiči do vlastní kompetence, nebylo 
zjištěno úmyslné zavinění. Dále byly 
prověřeny dvě srážky se zvěří. Taktéž 
jsme dvakrát asistovali Zdravotnické 
záchranné službě u dvou případů 
akutních psychotických pacientů. 
Taktéž jsme pátrali po pohřešované 
osobě, která byla vypátrána díky 
všímavosti a poskytnutí důležitých 
poznatků od místních občanů.
Policisté našeho Obvodního oddělení 
PČR Horní Lideč taktéž zavítali mezi 
žáky MŠ Valašská Polanka, kdy byla 
dětem prezentována výstroj, výzbroj 
a služební vozidlo policie a byly 
zodpovězeny zvídavé dotazy dětí. 
Rovněž jako v uplynulých letech se 
naši policisté zúčastnili Besedy se seniory 
na místní faře, kde byli senioři informováni 
o aktuálních případech trestné činnosti 
na seniorech, byla probrána bezpečnost 
chodců v silničním provozu, osobní 
bezpečnost a bezpečnost obydlí. Rovněž 

naši policisté zajišťovali bezpečnost a 
veřejný pořádek při různých kulturních 
a společenských akcích v průběhu roku. 
Rovněž byla zajištěna přítomnost územně 
odpovědného policisty při prezentaci obce 
Valašská Polanka v rámci akce Vesnice 
roku Zlínského kraje 2017.
Nejen v nočních hodinách byly prováděny 
intenzivní preventivní kontroly zájmových 
objektů na území obce, ať se jednalo o 
benzínovou čerpací stanici, Základní 
školu, Poštu, Obecní úřad, vlakové 
nádraží, hřbitov či jiné podnikatelské 
objekty. Taktéž byly kontrolovány odlehlé 
lokality a samoty. Přímý výkon služby 
našeho Obvodního oddělení byl posílen 
v průběhu konání voleb do poslanecké 
sněmovny parlamentu České republiky, 
dále pak v adventním a povánočním čase. 
V průběhu roku byl průběžně navazován 
kontakt s podnikatelskými subjekty v 
obci, tak i se samotnými občany, seniory 
a dětmi. Občané byli taktéž ze strany 
policie upozorněni prostřednictvím 
místního rozhlasu na pohyb podezřelých 
osob v obci. V rámci bezpečnostních 
opatření v důsledku ilegální migrace 
napříč územím České republiky jsou ze 
strany Policie ČR prováděny zvýšené 
kontroly motorových vozidel za účelem 
odhalování možné přepravy migrujících 
osob, kdy kontroly jsou prováděny i 
v katastrálním území vaší obce, neboť 
vaši obec protínají hlavní silniční tahy I/57 
a I/49. Kontroly jsou prováděny v denní i 
noční době. Provedenými kontrolami 
hlídkami Obvodního oddělení PČR 
Horní Lideč nebyl doposud zjištěn ani 
jeden případ nelegální migrace. Dále jsou 
prováděny intenzívní kontroly vlakových 
nádraží a dalších míst, kde dochází 
k větší koncentraci osob. Jedná se o tzv. 
„měkké cíle“. Jedná se o bezpečnostní 
opatření v důsledku teroristických hrozeb 
v Evropě. Tato opatření budou i nadále 
pokračovat v dalším roce.
Závěrem děkujeme za vstřícnou a 
kvalitní spolupráci se zaměstnanci 
Obecního  úřadu  taktéž obecních 
zastupitelů a vedení Základní školy 
a Mateřské školy a místních spolků, 
se kterými jsme v průběhu roku měli 
možnost spolupracovat a spolupodílet se 
na zachování veřejného pořádku v obci.

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2017



Lyžák je úspěšně za námi
V únorovém týdnu před jarními 
prázdninami jsme se opět se čtvrťáky 
a sedmáky vydali na lyžařský kurz 
do Hostýnských vrchů, konkrétně 
do Ski areálu Troják. Po povedeném 
týdnu plném lyžování a srandy, děti 
absolvovaly v pátek závod v obřím 
slalomu. Mezi čtvrťačkami byla 
nejlepší Aneta žáková, mezi čtvrťáky 
Štěpán Zeťák. Ve starší kategorii 
sedmáků vyhrála Vendula Šafaříková 
a kluky ovládl Dan Mikuš. Letos bylo 
mezi námi také dvanáct snowboarďáků. 
V jejich kategorii byl mezi chlapci 
nejlepší Tomáš Včelica a mezi děvčaty 
Gabča Kozubíková. Všichni se během 
celého kurzu chovali vzorně a i my 
instruktoři jsme si to s nimi skutečně 
užili. Letos už se zima asi definitivně 
loučí, takže se budeme těšit zase příští 
rok na svahu...:)

Výchovný koncert s filharmonií
Všichni žáci 1. stupně ve středu 24. 
ledna vyjeli za výchovným koncertem 
do Kongresového centra ve Zlíně. 
Celý filharmonický orchestr v čele 
s dirigentem Vojtěchem Jouzou 
nám zahrál ukázky z pohádek, 
které zhudebnili skladatelé Nikolaj 
Rimskij-Korsakov, Maurice Ravel 
a Sergej Prokofjev.  Motivy z 
Pohádek tisíce a jedné noci, které 
vyprávěla Šeherezáda, zhudebnil 
Rimskij-Korsakov a tak jsme si při 
zvuku orchestru mohli představit 
Sindibádovu cestu po moři i ztroskotání 
jeho lodě. Netvora a krásku nebo spící 
Růženku vykouzlila hudba Maurice 
Ravela. A nakonec zazněl celý příběh 
Péťi a vlka, který zkudebnil Sergej 
Prokofjev. Koncert dětem připravil 
nevšední zážitek nejen z krásného 
prostředí, ale i nádherné hudby.

Základní škola Valašská Polanka 
přijme školníka - údržbáře na 
hlavní pracovní poměr. Nástup 
od 1. 8. 2018, žádosti spolu s 
životopisem posílejte na adresu 
zsvalpolanka@centrum.cz. žádost 

je nutné poslat do konce dubna. 
Další informace na telefonním čísle 
571 446 383, případně osobně v 
kanceláři školy.
Mgr. Naděžda Hajdová, ředitelka 
školy
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Školáci sportovali a také poslouchali vážnou hudbu

Základní škola příjme školníka - údržbáře Nabídka práce
Firma RUDOLF JELÍNEK a.s. 

příjme zaměstnance do ovocného 
sadu Vizovice. Místo výkonu práce: 

Vizovice Nástup: ihned. 
Informace na: tel. 602 509 568, 
e-mail: pastrnak@rjelinek.cz

Nábor k Policii ČR
Probíhá náborová kampaň do řad Policie 
České republiky. Významným benefitem 
ze strany PČR je náborový příspěvek, 
který v Krajském ředitelství Zlínského 
kraje činí částku  75.000,- Kč. Dále již 
není podmínkou pro přijetí do služebního 
poměru příslušníka Policie ČR maturitní 
vzdělání, takže se policistou mohou 
stát i občané s tzv. „ výučním listem“. 
Policistou by se měl stát takový občan, 
který hodlá prosazovat zákonnost a 
individuálně a spravedlivě přistupovat ke 
každému občanovi a práce u Policie ČR 
pro něj nebude pouze zaměstnáním, ale 
také posláním. V případě vážného zájmu 
o přijetí do služebního poměru příslušníka 
Policie České republiky se můžete 
informovat u územně odpovědného 
policisty prap. Petra Bařinky nebo se 
můžete kontaktovat na personálním 
oddělení Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje.

Poděkování
Poděkování p. Bohumilovi Srbovi 
za zpracování Kroniky Parhůna. 
Pan Bohumil Srba, polanský rodák 
žijící v Semetíně, před nedávnem 
dokončil a na radnici představil 
„Kroniku Parhůna“. Toto unikátní 
dílo mapuje život lidí, kteří obývali 
kopečky na východní straně naší 
dědiny a ve své době tvořili početnou 
a v jistém smyslu specifickou 
skupinu. Práce od pana Srby je 
souborem dokumentů, fotografií i 
ručně psaných poznámek ke všemu 
možnému, co se týkalo života těchto 
polanských pasekářů. Náš klub 
důchodců už pořádal dvě setkání u 
tohoto díla a je zřejmé, že zejména 
pro pamětníky to je obrovská 
studnice vzpomínek i námětů k nim. 
„Kronika Parhůna“ je k nahlédnutí 
a případnému prostudování k 
dispozici na obecním úřadě .

Ředitel školy vyhlašuje zápis do 1. 
ročníku základní školy (praktické) a 
nižšího stupně speciální školy, který 
se bude konat 12. dubna 2018 od 
13,00 do 15,00.
Základní škola Horní Lideč 
130 zajišťuje vzdělávání žákům 
s mentálním a kombinovaným 
postižením. Je školou malotřídního 
typu a je rozdělena na dvě oddělení - 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a SPECIÁLNÍ 
ŠKOLA. Při škole funguje také školní 
družina.
Základní škola – vzdělává žáky 
s lehkým mentálním postižením, 
žáky s autismem a ADHD. Zaměřuje 
se na individuální přístup k žákům 
s důrazem na praktičnost a jejich 
kvalitní přípravu na další vzdělávání 
na OU a SOU, která je zajištěna 
například vyšším počtem hodin 
pracovního vyučování.

Speciální škola – vzdělává žáky 
se středním, těžkým a hlubokým 
mentálním postižením a žáky 
s autismem. Vyučování probíhá podle 
individuálních vzdělávacích plánů 
s ohledem na možnosti a potřeby 
jednotlivých dětí a je doplněno 
množstvím moderních metod práce 
a různých terapií (canisterapie, 
hipoterapie, míčkování, terapie 
snoezelenu, bazální stimulace, metody 
alternativní komunikace, a podobně).
V rámci našich možností zajišťujeme 
osobní doprovod našich žáků na cestě 
do školy a ze školy vlakem po trase 
Vsetín - Horní Lideč a zpět.
Návštěva školy je možná po 
telefonické domluvě kdykoli.
Více informací lze získat na webových 
stránkách www.zsp-hornilidec.cz. 
Kontakt: Jiří Plášek – telefon: 
739314706, 571447319

Zápis do ZŠ Horní Lideč (praktické školy)
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V závěru loňského roku se v naší 
obci konaly dvě kulturní akce, které 
kromě hezkých uměleckých zážitků 
a přátelského setkání přinesly také 
užitek ve sféře sociální. Štědrost 
návštěvníků živého Betléma i 
vánočního koncertu PS Divinum 
a zpěváků a muzikantů z Polanky 
byla velká, a tak jsme mohli darovat 
tyto částky: 12.000,- Kč Nemocnici 

MB ve Vizovicích,  8.000,- Kč na 
pořízení „Skutečného dárku“ o.p.s.  
Člověk v tísni a pak ještě 4.500,- 
Kč sociálnímu zařízení Naděje 
v Nedašově. Za připomenutí určitě 
stojí také každým rokem rostoucí 
částka, kterou jste věnovali do 
kasiček koledníků tříkrálové sbírky. 
Pracovníkům Charity ve Vsetíně jsme 
letos předali 53 862,- Kč.

Obec pořádala kulturní akce, které pomohly
Jarní požáry v přírodním 

prostředí
Jaro, krásné počasí, úklid klestí a 
suché trávy přidělávají každoročně 
starosti hasičům. Připomínáme, 
že plošné vypalování trávy je 
zakázáno a za porušení hrozí 
blokové pokuty. Zbytky trávy 
lze pálit pouze na hromadách 
za určených podmínek. Pálení 
na volném prostranství navíc 
není jediný způsob, jak se zbavit 
biologického odpadu. Ten je 
možné také zkompostovat, odložit 
ve speciálních kontejnerech nebo 
ve sběrných místech.
Pálení klestí v lese doporučujeme 
hlásit na HZS ZLK, vyhnete se 
tak možným problémům. Všechny 
informace naleznete na stránkách 
www.hzszlk.eu a je zde možnost 
ohlášení e-mailem.

Mše v místním kostele ke svátku 
sv. Floriána              

Hasiči uctívají svého patrona 
sv.  Floriána. Při této příležitosti 
se koná 6. května 2018 „Mše 
svatá“ v místním kostele. Sbor ve 
Valašské Polance tuto památku 
uctívá společně s hasiči z Lužné. 
Vzpomeňte společně s námi i na 
všechny zemřelé hasiče z naší 
farnosti.

Pohárové soutěže hasičských 
družstev

13. ročník pohárových soutěží 
hasičských družstev proběhne 10. 
června 2018 v areálu fotbalového 
hřiště ve Valašské Polance. 
V ranních hodinách předvedou 
své výkony mladí hasiči a od 13:
00 hodin budou soupeřit družstva 
dospělých. Věříme, že tak jako 
každoročně i v tomto roce bude 
tato soutěž dobře obsazena. 
Všechny příznivce tohoto sportu 
zveme.
 
Sdružení dobrovolných hasičů 
Valašská Polanka přeje všem 
občanům příjemné prožití svátků 
Velikonočních.

Hasiči informují

Na Zelený čtvrtek 29. března 2018 
připravil Dům kultury Vsetín program 
pro celou rodinu s názvem Valašské 
Velikonoce na Vsetíně. Již od deváté 
hodiny ranní bude na návštěvníky  
na Dolním náměstí čekat jarmark, 
zábavný program pro děti a kulturní 
vystoupení.
Jarmark bude trvat po celý den až do 17. 
hodiny a nabídne regionální farmářské 
produkty a další zboží. K zakoupení 
či ochutnání bude pro návštěvníky 
medovina, zvěřinové speciality, 
trubičky, koláče, frgály, sýry, trdelníky, 
bramboráky, food truck s burgery 
a hotdogy s masem v biokvalitě a 
vlastními houskami, rybízové víno, 
zelené pivo z minipivovaru Valášek, 
mléčný karamel, medové perníčky, 
koření, uzenářské výrobky, kraslice, 
velikonoční dekorace, paličkované 
krajky, keramika, košíky, květiny a 
mnoho dalšího.
Dopoledne bude patřit tanečním 
vystoupením dětí ze vsetínské 
ZŠ Sychrov pod vedením Denisy 

Rýzové, zábavnému pořadu „Veselý 
dvorek“ s živými zvířátky, ukázkami 
a povídáním farmáře Vojty Molka. 
Valašské pěsničky se budou rozléhat 
Dolním náměstím v podání gajdoše 
Petra Sovjáka z Neubuze. 
V odpoledním čase od 15.00 hodin 
se představí Malí ogaři z Liptálu 
a možná dojde i na velikonoční 
obchůzku a šlahačku. Čtvrteční 
velikonoční program zakončí od 
15.15 hodin koncert dechové kapely 
Lidečanka. Velikonoční ladění však 
bude pokračovat v Turistickém 
informačním centru Masarykovy 
knihovny. Od 16.00 hodin si zde 
můžete připomenout velikonoční 
zvyky a tradice. Chybět nebudou 
velikonoční vajíčka, pletení 
valašských tatarů z vrbového proutí, 
ukázka výroby madeirových vajíček, 
velikonoční tvoření s RMC Sluníčko, 
výroba jarních misek na kraslice a 
další. Součástí programu bude také 
celonárodní Čtení Bible od 15.30 
hodin v K Klubu – 3. patro knihovny. 

Vsetínské náměstí ožije Valašskými Velikonocemi



Sportovní komise obce nezahálela 
ani v zimních měsících. Ihned po 
začátku letošního roku uspořádala 
veřejné bruslení na zimním stadionu 
Na Lapači ve Vsetíně, které se mohlo 
pyšnit rekordním počtem účastníků. 
Bruslit Vás přišlo opravdu hodně, za 
což jsme moc rádi. Další plánovaná 
akce Hrátky na sněhu pro nejmenší 
se bohužel kvůli špatným sněhovým 
podmínkám musela zrušit, ale 
to nikoho nemuselo příliš mrzet, 
protože kdo chtěl zimního počasí 
využít, mohl přijít na Karneval na 
ledě, který jsme poprvé uspořádali 
2. března. I toto setkání bylo velmi 
úspěšné a děti se na něm v maskách 
při hudbě opravdu vyřádily. Akcí, 
která nás nyní čeká, je turistický 

výlet na Velký Javorník u Frenštátu 
pod Radhoštěm. Tato pohodová 
turistická procházka je naplánována 

na 28. dubna 2018. Kdo má chuť a 
zájem, může se přihlásit na obecním 
úřadě, nebo v Cykloservisu Machač. 

Strana 9

Polanští fotbalisté v zimní přestávce nezaháleli
Během dlouhé zimy se v polanském 
Sokolu udála řada věcí. Jednou 
z nejvýznamnějších změn, je  
rekonstrukce šaten, konkrétně 
sprch. Zde bychom chtěli ocenit 
práci zastupitelstva obce, které nám 
ve spolupráci se zhotovitelskou 
firmou vyšlo maximálně vstříc a při 
prováděných prací zohlednilo potřeby 
pro sportovní činnost oddílu. Zároveň 
se také podařilo zajistit úspěchy na 
poli manažerském, novými partnery 
klubu se staly společnosti Adámek 
nástrojárna a také společnost TZB 
Technology, která kromě finanční 
podpory navíc zajišťuje rekonstrukci 
vzduchotechniky na šatnách a 
významně podpořila zajištění 
soustředění v Brumově. Všem našim 
partnerům bychom chtěli poděkovat 
za jejich podporu a pevně věříme, že 
se na jaře budeme moci radovat ze 
společných úspěchů. 

A-tým 
Tak skvěle odehraný podzim 
ve Valašské Polance už dlouho 
nepamatujeme. Muži dokázali pod 
vedením nového trenéra Romana 
Kučerňáka vyhrát podzimní část a 
na prvním místě čítají dvoubodový 
náskok na favorizovaný Semetín. 

Změny v kádru se během zimy 
na rozdíl od konkurenčních týmu 
nekonaly žádné. Trenér Roman 
Kučerňák však určitě uvítal uzdravení 
marodů, především kapitána Romana 
Trčky a také brankáře Jakuba Kolínka, 
jenž se přes zimu dával dohromady po 
zranění ruky v utkání se Semetínem. 
Zpestřením zimní přípravy byly také 
úterní kondiční tréninky pod vedením 
profesionální trenérky ze Vsetína. 
Stěžejní části zimní přípravy bylo 
soustředění v Brumově, které se konalo 
ve skvělých tréninkových podmínkách, 
hráči měli skvělé podmínky a mohli se 
plně soustředit na tréninkový proces. 
V rámci přípravných utkání nastoupili 
Polančané proti celkům, které hrají vyšší 
soutěže. Nešlo tak úplně o výsledky, 
jako spíš o nacvičení herního systému a 
také sbírání zkušenosti pro mladé hráče. 
První zápas roku 2018 odehráli muži ve 
Slavičíně proti místní rezervě a padli 2:
7. Na závěr soustředění v Brumově si 
to naši kluci střihli taktéž s rezervním 
týmem, který nastupuje v I.A třídě, 
kvalitní podívaná nakonec přinesla 
více střeleckého štěstí Brumovu, který 
vyhrál 6:2.
Velkou výzvou pro Polančany byl duel 
s divizním Vsetínem, reprezentanti 
okresního města však ukázali, jaký 

je rozdíl mezi divizním a krajským 
fotbalem a náš tým padl 1:6. V generálce 
na start sezony se však Polančanům 
přeci jen podařilo zvítězit, když na 
umělce v Luhačovicích zdolali celek 
Slušovic v poměru 4:2. Velká premiéra 
jarní části se uskuteční na umělé trávě 
ve Vsetíně proti Lidečku. Poprvé na 
domácí půdě bychom měli nastoupit v 
neděli 15. dubna proti Hovězí. 

B-tým 
Po postupu do III.třídy se Tygři nejprve 
trochu hledali, ale posléze se projevila 
opravdová síla spojeného týmu Valašské 
Polanky a Lužné. Výsledkem podzimní 
části bylo 5. místo se ziskem 19 bodů 
a pouze s jednobodovou ztrátou na 
třetí Ústí. Za zmínku určitě stojí také 
fakt, že Polančané byli na podzim 
jediným týmem, který dokázal porazit 
velkého favorita z Jablůnky. Během 
zimní přípravy se řada hráčů B-týmu 
připravovala s A-týmem. Část týmu měla 
individuální přípravu a ti nejzkušenější 
borci léčili šrámy z podzimu a sbírali síly 
na náročné jaro. B-tým se bude určitě 
opírat o nestárnoucího kanonýra Jana 
Filgase, technické dovednosti polanské 
rezervě dodá Josef Maršálek a obranné 
řady bude mít na povel bavič kabiny 
Marek Šťastný.  Pokračování na str. 10

Sportovní komise rozjela svůj letošní program akcemi pro bruslaře



Pokračování ze strany 9 
Do zápasu B-týmu také nastupují 
nadějní dorostenci, v brance už sbírá 
zkušenosti s mužským fotbalem 
Rostislav Zrník, pravidelně nastupuje 
také Patrik Pilčík. Možnost zahrát si 
za B-tým mají také hráči, kteří třeba 
v A-týmu tolik prostoru nedostávají. 
Spolupráce s Lužnou pokračuje na 
výborné úrovni a utkání B-týmu na 
hřišti v Lužné baví. Před jarní části 
sezony zatím Tygři odehráli jediné 
přípravné utkání, když na umělé trávě 
ve Slavičíně podlehli Francové Lhotě 
1:4. První jarní utkání B-týmu hostí 
Leskovec, sousedské derby vypukne 
v neděli 1.dubna od 15:30. 

Starší žáci 
Během zimy nezahálela ani kategorie 
starších žáků. Do přípravných utkání 
se však svěřenci trenéra Zemánka 
nehrnuli a přípravu tak maximálně 
věnovali tréninkovému procesu. 
Starší žáci si na podzim nevedli vůbec 
zle, z celkových osmi utkání dokázali 
hned v šesti případech zvítězit a pouze 
dvakrát přihlíželi radosti soupeře. 
Výsledkem je tedy velmi pěkné 
druhé místo se tříbodovou ztrátou 
na favorizovaný celek Ratiboře a 
Kateřinic. Do utkání starších žáků také 
zasahují borci z mladší kategorie, což 
je určitě velkým plusem pro fotbalový 
vývoj pro mladé talenty. V Sokolu 
doufáme, že starší žáky bude fotbal 
nadále bavit. Jarní premiéra nejstarší 
mládežnické kategorie polanského 
fotbalu se uskuteční v neděli 8. dubna 
proti sdruženému celku Hovězí a 
Huslenek, utkání startuje ve 12:30. 

Mladší žáci 
Sdružený tým Valašské Polanky a 
Lužné dokázal přezimovat na pěkném 
druhém místě tabulky okresního 
přeboru. Obhájci loňského triumfu 
ztratili na podzim pouze dvě utkání, 
naopak v pěti případech slavili 
vítězství. Do jarní části vstoupí 

svěřenci trenéra Davida Adámka 
s pětibodovou ztrátou na první 
Hošťalkovou a ambicí našich klubů 
určitě bude snaha o snížení náskoku na 
lídra tabulky. Během zimní přípravy 
nastoupili mladší žáci do Zimní 
ligy Vladimíra Štěpána a vybojovali 
bronzové medaile, které jim zajistilo 
vítězství 4:1 nad konkurentem z 
Dolní Bečvy. Pevně věříme, že 
mladší žáci si slibné výkony ze zimy 
přenesou i do jarních bojů a budou 
opět bojovat o cenné kovy. Jarní 

část sezony odstartují mladší žáci v 
sobotu 14. dubna od 10:15 na hřišti v 
Lužné, prvním soupeřem bude celek 
Francovy Lhoty. 

Mladší přípravka
Termín „zimní přestávka“ neznají 
naši nejmladší fotbalisté z  kategorie 
mladší přípravky. Jakmile benjamínci 
odehráli poslední turnaj venku a 
zazimovali kopačky, vytáhli sálovky 
a alou do tělocvičny základní školy 
v Polance, kde v hojném počtu 
rozvíjeli týden co týden své pohybové 
dovednosti. Během tréninků se u 
dětí střídali aktivní rodiče, kterým 
jde v  první řadě o to, aby se jejich 
děti naučily pravidelnosti, disciplíně 
a dostaly možnost vyzkoušet, zda-li 
je sport a konkrétně fotbal bude 

bavit. Díky trenérskému nadšení se 
během zimy rozrostl počet dětí v 
týmu. Oproti podzimu je nás o 6 víc a 
celkový počet dětí ve věku od 4 do 8 
let je 22 kluků a 4 holky. Za odměnu 
děti absolvovaly také jednu návštěvu 
vsetínské Džungle, kde si společně 
dvě hodiny zařádily.
Během zimy jsme vyrazili na 4 halové 
turnaje ověřit si, jak se tréninkový 
proces podepsal na naší výkonnosti a 
jak si stojíme ve srovnání s  ostatními, 
stejně starými týmy. Nejprve jsme 10. 

února v  Hošťálkové skočili na 4. místě v  
turnaji se šesti účastníky. Poté jsme v  jeden 
den vyslali dva týmy na dvě akce, kdy 
v Hošťálkové byl uspořádán turnaj dětí 
narozených 2011 a mladších a ve Francově 
Lhotě, kde hrály děti 2008 a mladší. 
Z  obou turnajů doputovaly do Polanky 
poháry za vítězství. Poslední prověrku 
jsme absolvovali ve Valašském Meziříčí, 
kde jsme na turnaji s  9 účastníky skončili 
na 5. příčce tabulky. Z tohoto turnaje si 
polanský Štěpán Gergela odvezl ocenění 
pro nejlepšího hráče turnaje. Brzy snad 
počasí dovolí a my budeme moci vyrazit 
s  celou tlupou nejmenších fotbalistů na 
hřiště, jelikož už je nás tolik, že tělocvična 
už je nám malá. Jestliže chcete svým dětem 
také nabídnout možnost vyzkoušet si 
fotbal, pak neváhejte a přijďte s  nimi mezi 
nás.          Jan Tajzler a Jaroslav Gergela
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