
Modernizace odborných učeben v 
základní škole ve Valašské Polance 
byla dokončena a předána 28. 11. 
2019. 
Součástí této akce bylo provedení 
oprav učeben i kabinetů pro chemii 
a fyziku, pro učebny přírodopisu 
a zeměpisu, a také byla opravena 
cvičná kuchyňka. Při modernizaci 
odborných učeben byla provedena 
také dodávka a montáž nábytku 
a vybavení těchto učeben.
Opravy spočívaly ve výměně 
podlahovin, opravě elektrických 
silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů, v instalaci nového 

osvětlení, v opravě rozvodů teplé a 
studené vody a odpadů vč. výměny 
umyvadel a dřezů, proběhla také 
oprava vzduchotechniky, oprava 
omítek, obkladů a dlažeb, provedeny 
nové malby, nátěry a realizace 
bezbariérového zpřístupnění všech 
tří podlaží učebnového pavilonu 
pro  5. až 9. ročník. Instalovány byly 
nové interaktivní tabule, lavice, 
katedry a další nábytek. 
Celkové náklady tohoto projektu 
činí téměř 6 mil. Kč, když na její 
realizaci jsme obdrželi dotaci 
Ministerstva financí ČR ve výši 3,32 
mil. Kč.   Pokračování na straně 2
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Některé informace přicházející 
na polanskou radnici moc radosti 
nepřinesou, spíš naopak - zarmoutí, 
neřkuli rozčílí. Jiné ale naopak 
člověka dokáží potěšit. Například, 
oznámí-li nám ministerstvo přidělení 
dotace na nějaký projekt. Radostné 
je i sdělení, že jeden z našich občanů 
(a víme, že to není Polančan jediný) 
nedávno obdržel zlatou plaketu za 
40 bezpříspěvkových odběrů krve. 
Nebo, když obdržíme poděkování za 
peníze, které lidé na našem letošním 
hodovém jarmarku dobrovolně 
věnovali (koupí oblečení, či knížky) 
jejich dětskému oddělení. Člověk 
nakonec zjistí, že ač se to nezdá, toho 
pozitivního je v našem životě daleko 
víc než zlého. A že mnohdy i to, co 
se zdá zlé, bývá k něčemu dobré. 
Milí Polančané, děkujeme všem, 
kdo jste se v letošním roce 

jakkoliv zapojili do dění v obci. 
Přejeme vám všem, abyste, ať vás 
potká v životě cokoliv, dokázali 
na všem najít to dobré, uměli se 

radovat i z maličkostí a těžkosti, 
abyste odhodlaně překonávali. 
Pokojné Vánoce a šťastný Nový rok  
Vám přejí vaši zastupitelé.

www.valasskapolanka.cz

Přání občanům Valašské Polanky k Vánocům a Novému roku

Modernizace učeben na základní škole je hotova Dětské hřiště předáno
Na konci měsíce října proběhlo 
předání stavby veřejného dětského 
hřiště, které bylo vybudované 
v areálu sportovního zázemí 
základní školy v místě pod 
hřbitovem. Celkové náklady této 
etapy stavby činily 860 tis. Kč a 
na jeho realizaci jsme získali dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj ve 
výši 560 tis. Kč. 
V příštím roce musíme toto hřiště 
oplotit, a také zasít trávu a postarat 
se o její vzrůst tak, aby bylo možné 
už na počátku léta toto hřiště 
zpřístupnit veřejnosti a především 
naší školce.             Starosta



Pokračování ze strany 1
Na tyto opravy nám svými dotacemi 
přispěly, na základě platné dohody 
o vytvoření společného školského 
obvodu základní školy Valašská 
Polanka, také okolní obce, jejichž děti 
naši školu navštěvují a to v celkové 
výši 186 tis. Kč takto: obec Lužná 
100 tis. Kč, obec Prlov 50 tis. Kč, 
obec Pozděchov 25 tis. Kč a obec 
Seninka 11 tis. Kč. Z rozpočtu obce 
Val. Polanka tak byly tyto práce 
hrazeny částkou ve výši: 2,5 mil. Kč. 
Ještě v prosinci tohoto roku požádáme 
o dotaci z grantu EU s názvem IROP 
a to na realizaci projektu II. etapy 
Modernizace odborných učeben ZŠ 
Valašská Polanka, kterými budou 
v této etapě další třídy a to: učebna 
cizích jazyků a učebna praktických 
řemesel. Mimo modernizaci těchto 
odborných učeben bude žádost o dotaci 
obsahovat rovněž žádost o dotaci na 

nákup učebních pomůcek do všech 
odborných učeben vybudovaných v I. 
i ve II. etapě.   V dalších letech se bude 
vedení obce i školy věnovat hlavně 
průběžným opravám silnoproudých 
rozvodů elektrické instalace základní 

školy, která je již v současné době 
velmi poruchová a nezvládá postupné 
připojování počítačů, interaktivních 
tabulí a dataprojektorů do tříd a 
kabinetů, které moderní výukové 
metody vyžadují.   Starosta
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Odpady budou vyvážet Technické služby s.r.o.
Sdružení obcí Hornolidečska vypsalo 
v letošním roce výběrové řízení na 
dodavatele služeb souvisejících se 
sběrem, svozem a likvidací odpadů 
v jednotlivých obcích našeho 
mikroregionu.  Od nového roku 
bude na základě smlouvy vyvážet 
odpad i z naší obce firma Technické 
služby Vsetín, s.r.o., která jako 
jediná podala na tyto práce nabídku. 
Systém svozu odpadů se nijak 
podstatně měnit nebude. Novinkou 
od roku 2020 je možnost odkládat 
nepotřebné potravinářské oleje a 
tuky (v uzavřených obalech!) do 
označených sběrných nádob na 
území obce – u prodejny COOP 
Jednota, u kulturního domu a za 
domem služeb. Stejně tak je možné 
do žlutých pytlů na plasty odkládat 
plechové potravinářské obaly 
(konzervy, pivní plechovky apod.). 
Upozorňujeme, že obec bude po 
svozové firmě důsledněji vyžadovat, 
aby vyváželi pouze popelnice 
označené žetonem a pytle s logem TS 
VSETÍN. Každý občan, má možnost 
si na obecním úřadě vyzvednout 
žetony i pytle v potřebném 

množství. Další změna nastala 
ve sběrném dvoře fy Sběratelství 
– od nového roku zde z kapacitních 
důvodů nebudou odebírat papír. 
Pod tíhou neustále rostoucích 
výdajů na likvidaci odpadů rozhodlo 
zastupitelstvo obce o zvýšení místního 
poplatku za odpady a to na 500,- Kč 
za osobu a rok (více v nově vydané 
vyhlášce). Nutno říci, že ani tato 
částka nedorovná ztrátu mezi příjmy 
a výdaji v odpadovém hospodářství. 
Naopak je velmi pravděpodobné, 
že tato ztráta se v příštím roce 
prohloubí, protože dodavatelské 
ceny svozové firmy byly v mnoha 
položkách podstatně navýšeny. 
Chceme vás proto vybídnout 
k důsledné recyklaci – příjmy od 
EKOKOMU za třídění mohou 
mínusová čísla přece jen trochu 
vylepšit. Od věci není ani změna 
myšlení v domácnostech -  v rámci 
možnosti hospodařit, či nakupovat 
tak, abychom odpadů produkovali 
co nejméně. Můžeme tak přispět 
nejen své peněžence, ale také těžce 
zkoušenému životnímu prostředí. 

Místostarosta

Popeláři informují
Za poslední měsíc jsme již třikrát 
likvidovali požár směsného 
komunálního odpadu v popelářském 
voze. Důvodem požáru byl horký, 
nebo nevychladlý popel, který 
nezodpovědní občané vysypali do 
popelnic. Ve dvou případech se nám 
podařilo uhasit odpad vlastními 
silami, ale ve třetím případě museli být 
přivoláni hasiči a Policie ČR. Odpad 
byl za doprovodu hasičů a policie 
odvezen na LCO Bobrky, kde došlo k 
jeho dohašení. Pravděpodobně vlivem 
vysokých teplot došlo k poškození 
hydraulického systému našeho vozu. 
Je možné, že v budoucnu budeme 
náklady s tímto problémem spojené 
obcím účtovat. Ve většině případů se 
nám podaří horký, nebo nevychladlý 
popel odhalit, ale v opačném případě 
a vysypáním do vozu může dojít k 
požáru. Ve městě Vsetíně jsme začali 
mimo jiné i z těchto důvodů používat 
plastové popelnice a plechové již 
vůbec nenabízíme. Problém s hořícím 
odpadem se minimalizoval, a když už 
plastová popelnice shoří, tak jsou škody 
mnohonásobně nižší než při poškození 
popelářského vozu. Místostarosta
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Každoročně dochází v prosinci ke 
změně jízdních řádů. Hlavní změnou 
ve Zlínském kraji však bude zavedení 
nového tarifního systému. Starostové 
obcí však doposud nemají v této situaci 
poněkud jasno. Zjištění faktického 

stavu bylo mimo jiné náplní schůzky 
zástupců Krajského předsednictva 
Sdružení místních samospráv České 
republiky (SMS ČR) – Mgr. Elišky 
Olšákové, Mgr. Tomáše Chmely a 
Josefa Zichy, s náměstkem hejtmana 
pro dopravu, Ing, Pavlem Botkem. 
Náměstek Botek se zavázal, že všem 
obcím budou co nejdříve zaslány platné 
jízdní řády a do každé domácnosti by 
měly být doručeny přehledné letáčky 
se základními informacemi. SMS ČR 
Zlínského kraje iniciovalo schůzku 
mezi Správou železniční dopravní cesty 
(SŽDC), Zlínským krajem a starosty, 
kteří na svém území mají železniční 
stanice v majetku SŽDC, která se 
uskutečnila v úterý 26. listopadu 2019.

CENÍK
Díky novému tarifnímu systému 
cestující výrazně ušetří. Ceník jízdného 
bude určovat Zlínský kraj a bude 
nastaven jednotně pro autobusovou a 
železniční dopravu - k pevné nástupní 
sazbě 9 korun se připočte za každý 
kilometr na trase koruna. Například 
za cestu dlouhou 20 kilometrů zaplatí 
cestující 29 korun. Jelikož v rámci kraje 
nebude zaveden integrovaný systém 
dopravy, budou si muset cestující 

kupovat jízdenky zvlášť u autobusů i u 
vlaků.  Ceník je stanoven na úrovni IN25 
- oproti současným cenám základního 
jízdného u Českých drah budou ceny 
v rámci nového tarifu Zlínského kraje 
nižší o celou čtvrtinu. 

AUTOBUSY
Veřejná osobní linková doprava bude 
zajištěna následujícími dopravci:
• KRODOS BUS a.s. – provozující 

veřejnou osobní linkovou dopravu v 
provozní oblasti Kroměříž 

• ČSAD BUS Uherské Hradiště 
a.s. - provozující veřejnou osobní 
linkovou dopravu v provozní oblasti 
Uherské Hradiště 

• ARRIVA MORAVA a.s. - provozující 
veřejnou osobní linkovou dopravu 
červenými autobusy v provozní 
oblasti Valašské Klobouky 

• ČSAD Vsetín a.s. - provozující 
veřejnou osobní linkovou dopravu 
v provozních oblastech Valašské 
Meziříčí, Vsetín a Zlín 

Původně chtěl kraj od prosince spustit 
plnohodnotný krajský integrovaný 
systém (IDS), kvůli zablokované 
soutěži na provozovatele autobusů u 
antimonopolního úřadu má ale tento 
plán zpoždění. Z tohoto důvodu jízdní 
řády autobusové dopravy nebudou 
měněny.
V autobusové dopravě bude krajský 
tarif platit u všech linek a zároveň také 
u spojů za hranice kraje, kterých je kraj 
objednavatelem. V autobusové dopravě 
nebudou k dispozici časové jízdenky 

a ani přestupné jízdenky, tzn., že u 
přestupů si cestující bude muset koupit 
stále dvě jízdenky jako doposud.
V autobusech bohužel nebude možné 
platit platebními kartami, elektronické 
peněženky budou moci být stále 
využívány, tzn. o nahrané peníze na 
kartách cestující nepřijdou a budou 
je moci dále využívat. Výjimka je u 
dopravce ARRIVA MORAVA, který 
bude zajišťovat dopravu červenými 
autobusy v oblasti Valašské Klobouky. 
Z důvodu modernějšího odbavovacího 
zařízení u autobusového dopravce bude 
třeba pořídit si ještě jednu odbavovací 
elektronickou peněženku (plastovou 
kartu). Pokud budou cestující používat 
jen a pouze autobusy ARRIVy, stačí 
jim pouze tato karta. Pokud budou 
přestupovat na autobusy jiných 
dopravců (ČSAD Vsetín, ČSAD BUS 
Uherské Hradiště, KRODOS BUS), 
budou muset mít karty dvě. Prodej 
karet bude zabezpečovat ARRIVA na 
infocentrech měst (např. Slavičín, V. 
Klobouky a Luhačovice a na nádražích, 
kde má ARRIVA pokladnu, tj. Horní 
Lideč, Brumov-Bylnice a Luhačovice). 
Karta by měla být za zálohu 100 Kč 
(zahájení prodeje asi od 9. 12. 2019)

VLAKY
Veřejná osobní železniční doprava 
bude ve Valašské Polance zajištěna: 
• ARRIVA vlaky s.r.o. - provozující 

veřejnou železniční dopravu na tratích 
280, 281, 282, 283, 300, 340, 341 
(vlak ARRIVA EXPRESS z Nitry do 
Prahy není součástí krajského tarifu)

• České dráhy, a.s. - provozující 
veřejnou železniční dopravu 
na tratích 280, 281, 300, 303, 
305, 323, 330, 331, 340, 341

Tarif v rámci kraje bude platný ve 
všech osobních a spěšných vlacích v 
kraji a třech vybraných tratích (č. 303 
do stanice Kojetín, č. 330 do stanice 
Moravský Písek a č. 340 do stanice 
Veselí nad Moravou). Zde bude jedno 
zda cestující využijí služeb Českých 
drah nebo ARRIVY – jízdenka bude 
přestupná a platná u obou dopravců. 

Pokračování na straně 4
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Kde najdu nové jízdní řády a 
informace k novému tarifu?
Nové jízdní řády jsou zveřejněny na webu 
www.id-zk.cz, případně na www.idos.cz. 
Přepravní podmínky, včetně ceníku 
jízdného a dovozného,
najdete rovněž na webu www.id-zk.cz.
Kde si můžu koupit jízdenku na vlak, 
když na nádraží není pokladna?
V případě, že na nádraží není možné 
zakoupit si jízdenku, můžete tak učinit 
přímo ve vlaku u průvodčího, a to bez 
přirážky.
Je možné zakoupit jízdenky na cestu 
vlakem v tarifu Zlínského kraje přes 
internet?
I když jsme se v tomto snažili vyjít 
cestujícím maximálně vstříc, systém 
dopravců nám to bohužel technicky 
neumožňuje. Nicméně na řešení neustále 
pracujeme. Po spuštění integrované 
dopravy ve Zlínském kraji bude umožněn 
i prodej jízdních dokladů prostřednictvím 
e-shopu a mobilní aplikace.
Budou platit slevové IN karty po 
zavedení nového tarifu? Jak to bude 
fungovat při cestě osobním nebo 
spěšným vlakem, kdy počátek cesty 
je ve Zlínském kraji a konec cesty v 
Olomouckém kraji?
Po 15. prosinci 2019 nebudou na 
vnitrokrajských linkách platit karty 

IN 25 a IN 50, tyto karty budou platit 
jen na mezikrajských linkách, tedy 
když pojedete ze Zlínského kraje třeba 
do Olomouckého či dalších krajů. 
Mezikrajskou jízdenku si u Českých 
drah můžete koupit i on-line. Na 
vnitrokrajských linkách nebudete kartu 
IN 25 potřebovat, neboť základní 
jízdné v tarifu Zlínského kraje bude o 
25 % levnější oproti současnému tarifu 
Českých drah. Dosáhnete tedy na stejnou 
cenu jako nyní. Pokud karty IN 25 a IN 
50 nevyužijete na mezikrajských linkách, 
můžete je od 16. prosince 2019 vrátit na 
přepážce Českých drah, kde vám bude 
vrácena poměrná část ceny.
Bude krajský tarif platit také při cestě 
rychlíkem uvnitř Zlínského kraje?
Ano, bude, a dále také ve Valašském 
expresu Praha – Vsetín – Žilina.
Co pravidelní cestující, kteří využívají 
časové jízdenky? Jaká bude situace 
pro ně?
Nový tarif Zlínského kraje umožňuje 
zakoupit si buď 7denní, nebo 30denní 
časovou jízdenku pro cestování vlakem. 
Časová jízdenka na delší časové období 
(např. tři měsíce) bude zavedena se 
spuštěním plného integrovaného 
systému. Více na webu www.id-zk.cz.
Ve kterých vlacích bude možnost 
připojení k WI-FI?

Ve všech vlacích dopravce Arriva, tj. i 
na linkách Valašské Meziříčí – Bylnice, 
Velké Karlovice – Vsetín. České dráhy 
WI-FI připojení nabídnou na linkách 
Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov 
pod Radhoštěm (soupravy „RegioShark“) 
a Břeclav – Přerov.
Bude se moct ve vlacích Arriva platit 
kartou?
Ano, ve vlacích Arriva budete moci 
platit i platební kartou.
Stačí na slevu pro důchodce občanský 
průkaz, nebo si musím vyřídit 
nějakou průkazku – případně kde?
Seniorům nad 65 let postačí, tak jako 
doposud, pro uznání slevy občanský 
průkaz.
Bude platit v novém tarifu sleva 
ZTP?
Ano, tak jako doposud bude sleva 
pro držitele karty ZTP platit i v tarifu 
Zlínského kraje.
Když budu chtít cestovat vlakem z 
Huslenek do Brna, kolik budu
potřebovat jízdenek?
Stačí dvě. První si koupíte ve vlaku 
Arriva přímo u průvodčího a dojedete s 
ní do Vsetína. Pro druhou část cesty až 
do Brna si zakoupíte jízdenku u Českých 
drah. Jelikož jde o mezikrajskou 
trasu, pojedete za tarif Českých drah a 
jízdenku si můžete koupit on-line.
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Ve vlakové dopravě nebudou nově 
cestujícím ve vlacích ČD na území 
Zlínského kraje již platit karty IN25 
či IN 50. Na cestách mimo Zlínský 
kraj budou však tyto karty, stejně jako 
karty IN 100 a IN Business platné 
beze změn. Karty IN25 a IN 50 budou 
moci cestující na pokladnách ČD vrátit 
nebo je mohou využívat mimo hranice 
kraje.
Pro cesty ve vyšších třídách Českých 
drah (rychlíky, expresy, InterCity aj.) 
nebo při cestách mimo hranice kraje 
budou nadále platit pouze jízdenky 
Českých drah dle svého tarifu. Tzn. 
pokud cestující pojede mimo hranice 
kraje, bude mu prodána jízdenka 
buď do posledního zastávky na trati 
na území Zlínského kraje, nebo do 
místa, kde bude cestující přestupovat 
na navazující spoj. Jízdenky na 

vlak se budou prodávat přímo na 
nádražích. Kde pokladna nebude či 
bude zavřená, si cestující koupí lístek 
přímo u průvodčího (bez doplatku). 
Jízdenky na vlak se přestanou 
prodávat v obcích Halenkov, Jablůnka, 
Kunovice-Loučka, Lhotka nad Bečvou, 
Osíčko, Valašská Polanka a na zastávce 
Zlín-Malenovice. Dalších šest pokladen 
ČD zavřou proto, že je na některých 
tratích vystřídá ARRIVA. Krajské 
jízdenky bude ARRIVA prodávat ve 
stanicích Vsetín, Horní Lideč, Bylnice, 
Luhačovice, Uherský Brod, Kunovice 
a Uherské Hradiště.Cestování se 
společnostmi RegioJet či Leo Express 
a ARRIVA EXPRESS (ve směru Nitra 
– Praha) se tarify Zlínského kraje nijak 
nedotknou.Pro lidi, kteří jezdí vlakem 
často, budou v rámci krajského tarifu 
k dispozici 7denní a 30denní časové 
jízdenky.

Povinné čipování psů
Od nového roku platí zákonné 
ustanovení, že veterinář smí 
provést očkování proti vzteklině 
jenom u psů s identifikačním 
čipem. Znamená to, že každý 
majitel musí pro svého psa toto 
„očipování“ zajistit.  
Jak jsme zjišťovali, bohužel je 
velmi složité zajistit čipování psů 
při klasickém svodu-očkování. 
Samotný úkon je krátký, ale jeho 
zúřadování je časově náročnější. 
Předkládáme vám proto nabídku 
MVDr. Zgarby, který na základě 
vaší telefonické žádosti a po 
dohodě s vámi přijede k vám 
domů, kde aplikaci čipu vašemu 
zvířeti provede. V současné době 
se cena za tento úkon pohybuje 
max. do 500,- Kč. Kontakt: MVDr. 
René Zgarba, tel. 603 360 329.

Nejčastější dotazy tákající se změn v dopravě ve Zlínském kraji
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Základní škola má za sebou povedené akce
Jak už bylo napsáno na jiném místě 
tohoto zpravodaje, rekonstrukce 
odborných učeben na naší škole 
je úspěšně za námi. Pro žáky jsou 
připraveny čtyři moderní učebny 
přírodopisu, zeměpisu, fyziky s 
chemií a cvičné kuchyňky. Ve čtvrtek 
9.1. 2020 od 14:30 do 16:30 pořádáme 
v rámci konzultačních hodin „Den 
otevřených dveří odborných učeben“, 

na který Vás všechny co nejsrdečněji 
zvu. V tuto dobu si všechny nové třídy 
budete moct projít a podívat se, jak 
vše vypadá. 

Školní karneval
Pod taktovkou našich deváťáků a 
jejich třídního učitele Aleše Černotíka 
se v pátek 22. listopadu konala 
maškarní veselice na téma Walt 
Disney. Úvodní část se odehrávala 
v naší školní jídelně, kde byl pro 
děti připraven doprovodný program. 
Z jídelny pak skupinky odcházely 
do prostor školy k plnění různých 
zábavných úkolů. Po absolvování této 
části odvedli průvodci a průvodkyně 
děti zpět do školní jídelny, ve které 
se děti mohly těšit na závěrečnou 
bohatou tombolu. Velké díky patří 
organizátorům z devítky, byli super.

Předvánoční tvoření
Další novinkou letošního školního 
roku bylo "Předvánoční tvoření 
pro všechny, kteří milují Vánoce". 
Toto odpoledne připravila paní 

učitelka Irena Filgasová se svými 
lektorkami Hanou Mišunovou a 
Hanou Kročilovou. Velmi nás potěšil 
obrovský zájem o tuto akci. Děti si 
domů odnášely nazdobené perníčky, 
vyrobené vánoční ozdoby a anděly 
z březových polínek. Všichni si také 
mohli vyluštit bezvadný vánoční kvíz. 
Bylo to velmi povedené, takže za rok 
zase na viděnou.

Exkurze Osvětim - Auschwitz
Poprvé v historii naší školy se 
žáci našich 8. a 9. tříd vydali na 
poznávací zájezd do vyhlazovacího 
koncentračního tábora Auschwitz-
Birkenau, poblíž polského města 
Osvětim. Provázel nás zkušený 
historik PhDr. Pavel Kočí z Muzea 
Kroměřížska. 
Byli jsme rozděleni na dvě poloviny 
a zkušení polští průvodci s vynikající 
češtinou nás ve 3 hodinovém 
programu seznámili s poměry, které 
na tomto bohem zapomenutém místě 
v průběhu 2. světové války panovaly.

Závěrečné předtaneční - Věneček
I letos jsme podzimní školní program 
uzavírali tradičním tanečním 
Věnečkem, který organizovaly Jitka 
Sedláčková a Iveta Kozubíková. Devět  
párů celý večer předvádělo skvělé 
výkony a všichni rodiče i prarodiče se 
výborně bavili. Velké díky tanečníkům 
za odvahu a lektorkám za organizaci, 
přípravu a jejich volný čas. 

Petr Filgas, ředitel školy 

Vánoční bohoslužby 

Štědrý den úterý 24.12.
Dětská „půlnoční“ mše ve 14:30 
Půlnoční mše ve 22:00
Hod Boží - středa 25.12
Mše sv. v 7:45 a 9:30, v 9:00 
– kulturní dům Lužná
Sv. Štěpán ve čtvrtek 26.12. 
Mše sv. v 7:45 a 9:30

Stavba cyklostezky 
zahájena

Nyní probíhá kácení dřevin, 
vytyčování trasy geodety, přeložka 
stávajících sítí a další příprava 
stavby. Ihned jak to klimatické 
podmínky dovolí, bude realizace 
stavby po novém roku pokračovat. 
Stavba cyklostezky bude dokončena 
do konce roku 2020 s tím, že na 
jaro 2021 bude slavnostně zahájen 
provoz cyklostezky. Sdružení obcí 
Hornolidečska požádalo o dotaci 
na stavbu odbočení cyklostezky 
z Polanky po rybník na Trubiskách 
v Prlově a to u SFDI ČR i z grantu 
přeshraniční spolupráce EU - 
INTEREG ČR – SR. Zatím však 
není znám výsledek našich žádostí. 
SOH pokračuje na zpracování 
projektové dokumentace pro územní 
řízení a stavební povolení na II.etapu  
cyklostezky Bečva – Vlára – Váh pro 
obce Lidečko, H. Lideč a Val. Příkazy. 
Termín vydání stavebního povolení 
na tuto stavbu plánujeme na léto roku 
2020. O dotaci budeme žádat v říjnu 
2020. Daněk Josef, předseda SOH

Fotografická soutěž
Kulturní komise při OÚ ve Val. 
Polance vyhlašuje fotografickou 
soutěž pro amatérské i 
profesionální fotografy z naší obce.
Vybrané fotografie budou použity 
do kalendáře obce pro rok 2021 
k výročí 660. založení obce.
Podrobnosti k soutěži budou na webu 
k dispozici v druhé půli ledna 2020.
Na slavnostním vyhlášení soutěže na 
podzim 2020, bude z přihlášených 
fotografií jedna vylosována a 
autor získá kompaktní fotoaparát.

Martin Šeliga



Ráda bych jménem všech 
v budoucnu hospitalizovaných dětí 
na Dětském oddělení Vsetínské 
nemocnice a. s. poděkovala Vám i 
všem občanům  Valašské Polanky za 
darování výtěžku z hodového blešího 
trhu, které pořádala Vaše obec. 
Jsme Vám velice vděční, že 
myslíte na nemocné děti Vsetínska 

a okolí, ač byste tuto částku jistě 
mohli využít pro potřeby obce. 
V hodnotě daru (6 650 Kč) 
pořídíme dětem stolní hry, 
knihy ke Kouzelnému čtení 
(Albi tužka),  výtvarné a tvořivé 
pomůcky. Děkujeme mnohokrát. 
Se srdečným a upřímným pozdravem 

Bc. Eva Kovářová
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Fotografie z letošního setkání s důchodci 2019

Poděkování ze vsetínské nemocniceZpráva z matriky
Je obecně známo, že zástupci 
obce chodí (samozřejmě po 
předchozí dohodě) blahopřát 
manželským párům ve Valašské 
Polance k jejich významným 
jubileím – zlaté, či další výroční 
svatbě. I v době zvýšené ochrany 
osobnosti (GDPR) se nám to 
jeví jako samozřejmé sousedské 
gesto a rádi bychom v této praxi 
pokračovali i nadále. Na přání 
rodiny může proběhnout také 
krátký připomínkový obřad té 
které svatby. V této souvislosti 
se objevil problém, že ne všichni 
manželé mají svatbu zapsanou 
v polanské matrice a tím pádem 
o jejich společném ANO nemáme 
informaci. Chceme proto poprosit 
vás, kdo o takovém případu 
víte – manželé, příbuzní - a byli 
byste návštěvou z obce potěšeni, 
abyste potřebné údaje oznámili 
na obecním úřadě – nejlépe paní 
matrikářce. Bude nám potěšením 
sdílet s vámi vaši radost.

Členové sociální komise

Pronájem koupaliště
Nabízíme pronájem koupaliště, 
bufetu a sportovního areálu v obci 
Valašská Senice. Jedná se o oplocený 
areál a s ním spojené budovy ležící na 
pozemcích p.č. st. 468 (budova č.p. 
181), p.č. st. 511 (budova technického 
vybavení), p.č. st. 562, p.č. st. 510 
(technická budova), p.č.705/2 (vodní 
plocha), p.č. 705/1, p.č. 703, p.č. 
700/3, p.č. 732, p.č. 700/4 v celkové 
rozloze 9.244 m2. V areálu se nachází 
zkolaudované budovy jako bufet 
a hygienické zázemí sportovního 
areálu, kolektory pro ohřev bazénové 
vody, technické zařízení pro ohřev a 
úpravnu bazénové vody, velký a malý 
bazén a víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem. 
O podrobnosti a informace o 
pronájmu a areálu koupaliště se 
zájemci mohou hlásit na obecním 
úřadě ve Valašské Senici, na emailu 
obec@valasskasenice.cz nebo na 
telefonním čísle 603 511 978. 

Pavel Novosád, starosta obce

„Ten vánoční čas, dočkali jsme zas“, 
jak se zpívá v jedné vánoční písni. 
Dětský folklorní soubor Polančánek 
a folklorní soubor Polančan děkují 
Obecnímu úřadu ve Valašské Polance 
za podporu, rodičům za pomoc a 
trpělivost, dětem za píli a nadšení 

a všem milovníkům folkloru za 
přízeň a slova chvály. Přejeme Vám 
požehnané vánoční svátky naplněné 
pokojem a radostí z příchodu 
Spasitele. V novém roce štěstí, zdraví 
a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů! Milena Marečková

Polančan a Polančánek přejí hezké Vánoce



Sportovní komise obce pro Vás 
připravila do konce tohoto roku 
ještě dvě akce. První z nich je 
bruslení na zimním stadionu 
Na Lapači ve Vsetíně, které se 
uskuteční v sobotu 21. prosince 
2019 od 11.15 - 12.30. Kdo rád 
bruslí, má ideální příležitost se 
přijít před Vánocemi vyřádit..

Druhou akcí pořádanou ještě v 
tomto roce je tradiční Vánoční 
turnaj ve stolním tenise, který se 
letos uskuteční 30. prosince 2019 
v kulturním domě ve Valašské 
Polance.Mládež začíná svůj turnaj 
od 9:00, dospělí pak startují od
13:00, registrace vždy 
30 minut před začátkem. 
Hned první den nového roku 
1.1. 2020 máte možnost vyrazit 
na novoroční cyklovyjížďku od 
kulturního domu ve Valašské 
Polance, sraz na vyjížďku je 
v 10.30, čeká Vás pohodová 
nenáročná jízda na maximálně 20 
km. 
Dalšími akcemi v novém roce 
pak budou běžecký závod Okolo 
Parhůna ve spolupráci s panem 
Miroslavem Smýkalem. Tato akce 
se uskuteční 25. dubna 2020 a 
následuje klasický jarní turistický 
zájezd 2.května 2019. Tentokrát 
s trasou Bílá - Bílý kříž - Grúň. 
Těšíme se na Vaši účast.
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Informace o nezaměstnanosti z Úřadu práce

Okres
Počet nezaměstnaných Volná 

pracovní 
místa

Počet 
uchazečů 
na 1 VPM

Podíl 
nezaměst. 
osob [%]celkem z toho 

ženy
Kroměříž 1 676 897 1 421 1,2 2,21
Uh. Hradiště 2 037 1 135 2 825 0,7 1,93
Vsetín 2 523 1 214 3 954 0,6 2,46
Zlín 2 524 1 305 4 897 0,5 1,86
Zlínský kraj 8 760 4 551 13 097 0,7 2,09
ČR 196 518 105 393 337 453 0,6 2,59

Ve Valašské Polance je nezaměstnanost 1,75 %

Ceny vodného a stočného od 1.1. 2020 

Vodné 43,50 
(bez DPH) 

50,03 
(vč.15% DPH-do 30.4.2020)

47,85 
(vč.10% DPH-od 1.5.2020)

Stočné 33,30 
(bez DPH) 

38,29 
(vč.15% DPH-do 30.4.2020)

36,63
(vč.10% DPH-od 1.5.2020)

Vodné 
+ 
Stočné

76,80 
(bez DPH)

88,32 
(vč.15% DPH-do 30.4.2020)

84,48 
(vč.10% DPH-od 1.5.2020)

K 31.12.2019 není třeba sdělovat stavy vodoměrů. Stavy budou 
stanoveny technickým propočtem.                                    

Benefiční koncert 
Ženský pěvecký sbor DIVIUM 
WALLACHIAN CHOIR  působí 
v našem regionu již několik let a je 
mnohým z Vás dobře známý. Mezi 
jejich úspěchy patří např. vánoční 
koncerty se zpěvačkou Bárou 
Basikovou, nebo reprezentace naší 
republiky v evropském parlamentu 
ve Štrasburku. 
Letošním vánočním koncertem se 
rozhodly tyto zpěvačky podpořit 
Charitu Vsetín a její službu Domácí 
zdravotní péče, kterou Charita 
Vsetín poskytuje svým klientům 
nepřetržitě sedm dnů v týdnu, kdy 
zdravotní sestry pečují o pacienty 
přímo v jejich domácím prostředí. 
Na koncertě zazní jak hudební 
díla starých mistrů, tak i známé 
písně moderních autorů a nebudou 
samozřejmě chybět ani vánoční 
koledy. 
Benefice se uskuteční v Kostele 
Svaté Kateřiny v Lidečku, dne 
29. prosince 2019, v 15:00 hodin.  
Veškerý výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude věnován Charitě 
Vsetín. Přijďte se zaposlouchat do 
krásných melodií a zároveň podpořit 
v čase vánočním dobrou věc.
Za podporu při organizaci děkujeme 
Obecnímu úřadu Lidečko a 
Římskokatolické farnosti Lidečko. 
Eva Šafaříková  –  Charita Vsetín

Agentura ochrany 
přírody

Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky, regionální 
pracoviště Správa Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy  sděluje, že pro 
území Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy je v souvislosti s řešením 
škod, způsobených  velkými 
šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností 
vyjíždět na místní šetření, zřízeno 
pohotovostní  telefonní číslo 731 
568 413. V případě, že Vám budou 
způsobeny škody šelmami, na toto 
telefonní číslo je možné volat od 
8.00 do 16.30 hodin nejen v běžné 
pracovní dny, ale také o víkendu.  
Děkuji za spolupráci.

 Mgr. František Jaskula 

Sportovní komise Vás zve na své akce
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Zásahy hasičů v letošním roce
Jednotka hasičů naší obce vyjela 
v letošním roce k těmto případům:
 14.2.2019 - požár lesa mezi Valašskou 
Polankou a Prlovem
19.2.2019 - požár komínu (sazí) ve 
Val. Polance
30.3.2019 - požár lesa Hovězí
19.4.2019 - požár železničních pražců 
Valašská Polanka
12.5.2019 - pátraní po pohřešované 
osobě Vsetín - Vesník
22.5.2019 - povodeň Val. Polanka
28.5.2019 - požár budovy Hovězí
1.7.2019 – odstranění stromu Valašská 
Polanka
19.8.2019 - dopravní nehoda mezi 
Valašskou Polankou a Prlovem
23.8.2019 - požár budovy Seninka
9.9.2019 - požár trafostanice 
Pozděchov
30.10.2019 - požár dopravního 
prostředku Seninka
Pravidelně jsou prováděna školení 
odborností, odborná příprava v okrsku 
a jednodenní odborná příprava celé 
jednotky na stanici HZS Vsetín.

Mladí hasiči
Družstva Mladých hasičů se i letos 
zapojila do Okresní ligy hasičů, 
kterou pořádá OSH Vsetín. Kolektiv 
mladších žáků se umístil na konečném 
13. místě. Kolektiv starších žáků 
se umístil na 3. místě. Poděkování 
patří všem vedoucím mládeže za 
obětovaný čas a i našim soutěžícím za 
reprezentaci sboru a potažmo i obce 
Valašská Polanka.

Hasiči varují před riziky 
V dnešní době sváteční, bychom si 
měli uvědomit všechna rizika, která 
jsou s používáním otevřeného ohně 
doma spojená. Domovy jsou dnes 
doslova přeplněny vysoce hořlavými 
materiály. Koberce, čalounění, záclony 
– to vše je dnes vyrobeno z umělých 
vláken, která snadno hoří. Požáry v 
bytech se vlivem blízkosti hořlavých 
materiálů rychle šíří a mohou způsobit 
značné materiální škody. V příčinách 
„vánočních“ požárů vedou ty, 
které způsobily svíčky, nejčastěji 

na adventních věncích. K takovému 
požáru dojde velmi snadno - na malý 
věneček z chvojí se umístí svíce a po 
jejich zapálení se na ně zapomene. 
Svíčky pak při dohořívání zapálí 
chvojí, od kterého se vznítí nábytek 
a zařízení bytu. Pozor by si měli 
dávat zvláště majitelé domácích 
mazlíčků, především koček. Hasičští 
vyšetřovatelé se setkávají s případy, 
kdy příčinou požáru byl adventní 
věnec, který ze stolu shodila kočka.  
Kočka skočila na stůl, stáhla z něj 
ubrus i s hořícím věncem, a následně 
došlo k požáru bytu.
Rizikové jsou z pohledu hasičů 
také věnce, které si lidé dělají sami 
doma.  Každoročně řeší hasiči požáry 
adventních věnců, na kterých byl 
například špatně přilepený držák na 
svíčku, nebo bylo moc chvojí kolem 
svíček, které od plamínku svíčky 
chytlo.
Pamatujte, že hořící svíčka je 
otevřený oheň a jako s takovou by se 
s ní mělo zacházet. Každý rok dochází 
během vánočních svátků k  požárům 
od hořících svíček, zejména těch 
umístěných na adventních věncích. Ty 
po sobě mnohdy zanechají v obydlích 
spoušť a lidé při nich někdy utrpí i 
vážná zranění.

 
Užitečné rady, které je dobré 

dodržovat
• Velkou pozornost věnujte už tomu, 

jaký adventní věnec vlastně kupujete. 
Věnec by neměl být vyroben z  
vysoce hořlavého materiálu – např. 
pilin, hoblin apod. Na trhu se objevují 
adventní věnce, které jsou vyrobeny 
například ze suchých  dřevěných 
pilin, na nichž jsou bez jakýchkoliv 
podkladových misek přilepené 
svíčky. Pokud pak svíce dohoří až 
k základně, může lehce způsobit 
požár, problém nastane i tehdy, pokud 
se svíčka ulomí.

• Správně vybírejte i svíčky na věnec.  
Klasické svíčky (určené např. do 
svícnů) nejsou pro adventní věnce 
příliš vhodné, neboť brzy prohoří 
a mohou věnec či okolí zapálit. 
(Existují speciální adventní svíčky 

ošetřené speciální voskovou vrstvou, 
které hoří dlouho).

• Uvědomte si, že zapálenou svíčku 
nelze položit kamkoli a na cokoli. 
V každém případě by svíčka měla 
být umístěna na stabilní nehořlavé 
podložce bránící přímému kontaktu 
hořící svíčky s podkladem (např. 
chvojím adventního věnce). V této 
souvislosti stojí za upozornění, že 
adventní věnce bez ochranných 
podložek pod svíčkami mohou sloužit 
jen jako dekorace a v žádném případě 
bychom je neměli zapalovat. Riziko, 
že nám věnec vzplane, je velké.

• Svíčky umísťujte v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých materiálů, 
rozhodně je nedávejte k oknům do 
průvanu, blízko záclon, do těsné 
blízkosti sedaček či jiných textilií, ani 
na poličku nebo skříň, neboť oheň se 
rychle přenese na nábytek a zařízení 
bytu.

• Vždy zajistěte, aby měla hořící 
svíčka stabilitu a nehrozilo její 
převrácení.

• Uvědomte si, že věnce jsou po 
nějaké době již zcela vyschlé a snadno 
chytnou.

• Rizikovým faktorem jsou i děti nebo 
zvířata, které mohou hořící svíčku 
převrhnout. Zapálené svíčky, ať již 
umístěné na adventních věncích nebo 
jinde, nesmíte nechat během jejich 
hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, 
když opouštíte domov nebo jdete 
spát. Jsou zaznamenány i případy, 
kdy si majitel bytu odskočil zakouřit 
na balkón a hořící svíčka mezitím 
způsobila požár. 

 
Co dělat v případě požáru?

Pokud přes všechna bezpečnostní 
opatření přece jen dojde k požáru, 
je třeba zachovat chladnou hlavu. 
Můžete se pokusit požár zlikvidovat 
vlastními silami. V takovém případě 
je nutné reagovat rychle, zamezit 
přístupu vzduchu a menší požár 
v zárodku uhasit improvizovanými 
prostředky, např. udusit botou, 
pokrývkami nebo jinými silnějšími 
textiliemi bez umělých vláken nebo 
vodou.   Pokračování na straně 9

Hasiči varují před riziky spojenými s vánočními svátky
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Pokračování ze strany 8
Pozor však na elektrické přístroje 
či věci napojené do elektřiny. 
V žádném případě nepřeceňujte 
své síly.  Lidské zdraví je vždy 
cennější než majetek a rozhodně 
se nepokoušejte případný požár 
uhasit za každou cenu sami. Pokud 
zjistíte, že požár sami nemůžete 
uhasit, zavolejte hasiče pomocí 
linky 150 nebo 112. Ti na 
místo dorazí za několik minut.

Zábavní pyrotechnika
Zábavní pyrotechniku kupujeme 
pouze takovou, která je na český 
trh uváděna legálně, má návod 
výrobce na použití v českém jazyce 
a certifikační značku. Pyrotechniku 
navlhlou či s otevřeným obalem 
nikdy nekupujeme. Prodej 
pyrotechniky upravuje vyhláška 
Českého báňského úřadu, 
která stanovuje, komu a jak lze 
zábavnou pyro prodávat: 1. Ve 
stánkovém prodeji lze nabízet jen 
lehkou pyrotechniku, zařazenou 
do první třídy nebezpečnosti. 

2. Předměty druhé třídy lze prodávat 
jen osobám starším 18 let. Tato 
pyrotechnika se nesmí používat v 
uzavřených prostorách a v blízkosti 
kostelů, nemocnic, dětských 
zařízení, domovů důchodců, škol, 
při sport. akcích atd. 3. Předměty 
III. třídy jsou určeny pouze lidem s 
kvalifikací odpalovače ohňostrojů. 
S pyrotechnikou je nutné 
manipulovat zásadně na volném 
prostranství, minimálně 100 metrů 
od obydlí, tak aby nemohlo dojít 
např. k vniknutí světlice do oken, 
zapálení střechy domů, aut nebo 
keřů. Se zábavní pyrotechnikou 
nesmí manipulovat děti bez 
dozoru dospělých. Petr Juhaňák

Hasiči varují před možnými riziky

PF 2020
Sbor dobrovolných hasičů ve 

Valašské Polance 
přeje všem spoluobčanům krásné 
a klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spojenosti 

v roce 2020.

Knihovna informuje
Abychom zlepšili služby čtenářům, 
upravili jsme provozní dobu. 
Od 1.11.2019 můžete knihovnu 
navštívit vždy v úterý 12-15 hodin 
a čtvrtek 9-11:30, 12-17 hod. 
Po 5 letech proběhla revize, 
vyřazeno 1848 opotřebených 
knih. Většina byla pro velké 
opotřebení zlikvidována, část je 
k dispozici na poličkách po vstupu 
do domu služeb. V roce 2019 
byly 3x zakoupeny nové knižní 
soubory pro dospělé i pro děti.  
Dvakrát proběhl výměnný soubor 
ze vsetínské Masarykovy veřejné 
knihovny (MVK), tzn. 260 knih, 
které nemusíme koupit, ale z MVK 
jen zdarma půjčit.  K půjčení jsou 
namluvené knížky a pohádky na CD 
(např. Babička, Bylinkové pohádky, 
Chaloupka na vršku, detektivky, 
romány), dále stolní hry, dětské 
knížky typu leporela, kuchařky 
atd. Kontakt:734 892 208 email:
knihovna@valasskapolanka.cz,  
web: knihovna.valasskapolanka.cz. 
Na závěr pozvánka: Ve čtvrtek 2. 1. 
2020 od 13 hodin pobesedování 
o tom, „Jak jsme prožili vánoce“. 
Přivítám i starší generaci, která nám 
může leccos povyprávět, pustíme 
pohádku, zazpíváme – zkusme 
prožít odpoledne v teple obyváku 
naší společné KNIHOVNY. 

Eva Kolínková, knihovnice

Živý betlém bude
Všichni jste srdečně zváni na 

tradiční Živý Betlém v pondělí 
23.12. v 16,00 na tanečním kole.

Sháníte brigádu?
Firma DELTA servis přijmeme 
brigádníky na odklízení sněhu 
v prostorách vlakového nádraží 
těchto zastávek: V. Karlovice, 
Halenkov, Hovězí, Huslenky zast., 
Jablůnka, Janová, Leskovec, 
Ústí u Vsetína, Valašská 
Polanka, Vsetín, Halenkov zast., 
Huslenky zast. ODMĚNA: 115 
Kč / hod. Zájemci volejte na tel.: 
774647303

Vítání občánků v roce 2019
Tak jako každý rok, i letos jsme 
vítali naše nově narozené občánky. 
První vítání se uskutečnilo v neděli 
10. dubna 2019 v sále kulturního 
domu s těmito dětmi: Hana 
Vašutová, Jolana Filáková, Ema 
Maršálková, Victoria Kovářová, 
Magdaléna Kozubíková, Simona 
Trčková, Rosalie Humlová, Jakub 
Staník a Anna Ptáčková. 
Druhé vítání nových občánků 
proběhlo v neděli 10. listopadu 
2019, kdy jsme přivítali tyto děti: 
Taťána Psotová, Anna Povalačová, 
Jiří Cedidla, Daniel Šťastný, Matěj 
Kolínek, Evelína Juřicová, Alžběta 
Psotová a Anděla Filgasová.
Program vítání občánků byl 
tradiční. Po představení dětí a 
slavnostním projevu předsedkyně 
komise pro občanské záležitosti 
paní Marušky Sádlíková, vystoupily 
děti ze základní umělecké školy, 
které si připravily pod vedením 

paní učitelky Zdeňky Machačové 
pásmo písniček na flétny. Poté 
se rodiče dětí zapsali do pamětní 
knihy. Maminky si odnesly kytičku 
a Pamětní knížku děťátka a pro 
děti byl také připravený dáreček. 
Chlapci dostali tradiční „tatrovku“ 
a holčičky panenku.  
Poděkování za krásné kulturní 
zpestření patří žákům Základní 
umělecké školy Valašská Polanka 
a jejich paní učitelce Zdeňce 
Machačové, za asistenci paní Anně 
Lukášové a za pořízení fotografií 
panu Radku Sádlíkovi.  Dík patří také 
všem babičkám, dědečkům, tetičkám, 
strýčkům a vlastně všem členům rodin, 
kteří si udělali čas a přišli s rodiči a 
jejich dětmi na vítání a prožili s námi 
hezké odpoledne. A závěrem vám 
s radostí oznamuju, že od posledního 
vítání občánků se nám ve Valašské 
Polance narodily už další tři děti. 
Jen tak dál! Marie Martinková
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Finanční pomoc na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích za období 
od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Kdo může být žadatelem:
- vlastník lesa nebo jiná osoba s právy 
a povinnostmi vlastníka lesa podle § 
58 odst. lesního zákona ke dni příjmu 
žádosti (např. nájemce, pachtýř, 
vypůjčitel)
- pouze vlastníci nestátních lesů 
mimo území národních parků a jejich 
ochranných pásem a mimo vojenských 
újezdů
Výše příspěvku:
- součin objemu jehličnatého dříví z 
nahodilé těžby v porostní skupině za 
čtvrtletí a sazby příspěvku pro toto 
čtvrtletí
Čtvrtletí      Sazba v Kč/m3
4. Q 2017            26
1. Q 2018           152
2. Q 2018           256
3. Q 2018           375
4. Q 2018           510
Doložení objemu jehličnatého dříví v 
daném čtvrtletí:
- účetním nebo daňovým dokladem o 
provedení těžby nebo soustřeďování 
dříví – v případě provedení 
dodavatelem
- pracovním lístkem (výrobní, mzdový 
nebo výrobně mzdový lístek) – v případě 
provedení těžby nebo soustřeďování 
dříví vlastními zaměstnanci
- účetním nebo daňovým dokladem o 
prodeji dříví nebo smlouvou o prodeji 
dříví – v případě prodeje dříví
Pozn: Pokud v předložených účetních 
nebo daňových dokladech ani v 
souvisejících výrobních dokladech
(v pracovních lístcích, v odvozních 
lístcích) nejsou uvedeny objemové 
jednotky, přepočítají se peněžní 
jednotky (za prodej, těžbu nebo 
soustřeďování dříví) na objem dříví (z 
ceny bez daně z přidané hodnoty, pokud 
je v dokladu vylišena) pomocí těchto 
sazeb: 1 452Kč/m3 pro prodej dříví 
v roce 2017, 1205 Kč/m3 pro prodej 
dříví v roce 2018, 187 Kč/m3 pro těžbu 
dříví, 252 Kč/m3 pro soustřeďování 
dříví. Pro převod prostorových metrů 
na plnometry se použije převodní číslo 
0,64.

Podmínka poskytnutí dotace:
- v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 
6 lesního ve spojení s příslušným 
opatřením obecné povahy) řádně 
obnovit lesní porosty na holinách 
vzniklých nahodilou těžbou 
jehličnatého dříví, na kterou byl 
poskytnut finanční příspěvek
Jak podat žádost:
- žádost se sestavuje v modulu 
pro žadatele (odkaz je umístěn na 
internetové stránce Ministerstva 
zemědělství na adrese EAGRI.CZ/
PRISPEVKY-KUROVEC),
- pro vlastníky lesů, kteří chtějí do 
modulu pro žadatele vkládat data 
hromadně exportem z vlastního 
výrobního/provozního SW, je k 

dispozici šablona XSD,
- příjem žádostí probíhá od 29. 11. 
2019 do 28. 2. 2020
- žádost sestavenou v modulu je nutné 
vytisknout a nechat potvrdit odborným 
lesním hospodářem
- podepsanou žádost je možné podat 
na příslušný krajský úřad, v jehož 
územní působnosti leží katastrální 
území, ve kterém byla nahodilá 
těžba jehličnatého dříví provedena:
- osobně,
- písemně,
- datovou zprávou do datové schránky,
- podává se pouze jedna souhrnná 
žádost za IV. 2017 a rok 2018
Kde zjistit další informace k 
pravidlům dotace a podrobný návod
- na webové stránce Ministerstva 

zemědělství www.mze.cz, rozcestník 
eAgri – Lesy, záložka Dotace v lesním 
hospodářství a myslivosti, odkaz 
Finanční příspěvky na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity,
- na emailové adrese prispevky-kurove
c@mze.cz, na telefonní lince 222 815 
031 (úterý-pátek od 8 do 12 hodin),
- na příslušném krajském úřadě, 
odboru životního prostředí,
- u svého odbor. lesního hospodáře
- s technickými problémy při práci s 
modulem pro žadatele se obracejte na 
helpdesk@mze.cz.
- pro drobné vlastníky lesů zařízené v 
lesní hospodářské osnově, kteří nejsou 
účetní jednotkou, zpracoval SVOL 
podrobný návod k ručnímu vyplnění 

žádosti v modulu pro žadatele – k 
dispozici na www.svol.cz. Navzdory 
naší snaze se však nepodařilo zajistit, aby 
o tento finanční příspěvek mohli žádat 
drobní vlastníci, pokud v uvedeném 
období provedli těžbu i soustřeďování 
dříví svépomocí a vytěžené dříví se jim 
nepodařilo prodat - nemají potřebné 
doklady pro prokázání objemu těžby 
podle schválených zásad. SVOL 
vybojoval finanční pomoc pro nestátní 
vlastníky lesů po složitých jednáních. 
Využijte proto možnosti získání 
příspěvku v maximální možné míře a 
podejte žádost o finanční příspěvek na 
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
co nejdříve. Upozorněte na možnost 
získání příspěvku rodinné příslušníky, 
přátele, známé a další vlastníky lesů.

Informace pro vlastníky lesa - finanční pomoc
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Polanský Sokol může hodnotit rok 2019 
pozitivně. Historicky poprvé se A-týmu 
podařilo vyhrát I.B třídu, na zlatý triumf 
dosáhli také starší žáci. Nadále pokračuje 
sympatická spolupráce se soudním 
klubem z Lužné. O podporu fotbalu mají 
stále zájem naší sponzoři i obec, stejně 
tak jsme se mohli opřít o mimořádnou 
podporu našich fanoušků. 

A-tým 
Svěřencům trenéra Kučerňáka se 
podařilo předvést jako nováčkovi 
úžasnou podzimní jízdu, která skončila na 
čele tabulky. Polančané vedou I.A třídu s 
tříbodovým náskokem na druhou rezervu 
Valašského Meziříčí. Po dvou porážkách 
se tým v 6. kole nadechl k jízdě, která 
čítá devět zápasů v řadě. Během října se 
dokonce Valašská Polanka prezentovala 
skvělou defenzívou, neinkasovala 
ve třech po sobě jdoucích zápasech. 
Tým se může opřít o zkušenosti bratrů 
Trčkových. Další bratrská dvojice 
Davida a Filipa Mačka dokazuje, že 
dozrává v tahouny polanského mužstva. 
Obrana se může maximálně spolehnout 
na výkony Ondřeje Adámka, jenž rok 
od roku roste ve vynikajícího fotbalistu. 
Střelba branek se rozdělila mezi celý 
tým, mužem zlomových okamžiků se 
v mnoha případech stal Jiří Novák, jenž 
sice na hřišti už nestráví tolik minut 
jako dřív, ale má čuch na rozhodující 
trefy. Daří se také mladíkům, Rostislav 
Zrník v brance tým několikrát podržel, 
hezky se dívá také na hru Šimona 
Kovalčíka. Po podzimu můžeme být 
spokojeni, ale jsme v půli cesty a na jaře 
uděláme maximum pro to, abychom I.A 
třídu vyhráli. Bude to však dlouhá cesta, 
na níž se neobejdeme bez tvrdé dřiny a 
pokory. 

B-tým 
Tygři mají za sebou také povedený 
podzim. Prohráli pouze ve dvou 
případech, když v pokutových kopech 
podlehli Leskovci a na domácí půdě 
nestačili na Střelnou. Výsledkem 
je aktuální 3. místo, ovšem čelo je 
opravdu vyrovnané. Vedoucí Loučka 
má pouze jednobodový náskok před 
trojici pronásledovatelů z Choryně, 

Val. Polanky a Leskovce. Tygři se 
spoléhají na výkony kapitána Pavla 
Matyáše a nestárnoucího Jana Filgase. 
V rámci možností se v týmu rozehrávají 
také hráči A-týmu, v rámci podpory 
dokonce za B-tým nastoupil v jednom 
utkání také David Maček. Určitě se 
nabízí myšlenka, zda by B-tým chtěl 
postoupit do okresního přeboru, to 
ovšem není prvořadým cílem. Hráči 
se chtějí nadále bavit fotbalem a držet 
se v klidných vodách tabulky, což se 
zatím daří na výbornou. Sympatická 
atmosféra panuje i na zápasech v Lužné, 
které se ve většině případu odehrávají 
v nedělním dopoledni. 

Dorostenci 
Obnovená kategorie dorostenců se 
zatím hledá. Kluci jsou převážně stále 
ve věku starších žáků, které jsme však 
pro nedostatečný počet hráčů nemohli 
letos do soutěží přihlásit. Tým staví na 
zkušených borcích jako jsou Martin 
Daněk, či Patrik Pilčík. Progres jde 
vidět také na výkonech Pavla Malíka, 
jenž by měl být v budoucnu určitě 
tahounem a oporou polanského dorostu. 
V rámci možností se své vrstevníky 
snaží podpořit Šimon Kovalčík. 
Velkým tahounem a pomocí by mohlo 
být také uzdravení Robina Poláka. 
V dorostenecké kategorii nepanuje 
v okresu Vsetín příliš pozitivní 
situace. Klubů v soutěži je pouze 
11, navíc krom Valašské Polanky, 
Juřinky a Ústí, jde o sdružené celky. 
Aktuálně se naší mladíci drží na 9. 
místě tabulky se ziskem devíti bodů. 
Polančané se drží v domácím prostředí, 
kde nestačili pouze na Rajnochovice. 
Proti Valašským Příkazům se našim 
mladíkům dokonce podařilo nasázet 
11 branek. Slabinou je zatím defenzíva, 
s počtem 44 obdržených branek 
nemůže být trenérské duo Kolínek 
– Zbranek spokojeno. Věříme však, že 
kluci na sobě budou poctivě pracovat a 
čas našich mládežníků teprve přijde. 

Mladší žáci 
Kategorie mladších žáků patří 
dlouhodobě mezi úspěšné. Také letos to 
vypadá slibně. Náš tým se po podzimní 

části drží na 2. místě, ovšem je horší 
pouze o skóre, které má lepší sdružený 
celek Kateřinic a Ratiboře. Ambicí 
mladších žáků bude i letos účast na 
finálovém turnaji, kde se pokusí získat 
titul přeborníka okresu. Z odehraných 
desíti utkání nestačili svěřenci trenéra 
Černotíka pouze na již zmiňovaný 
sdružený celek Kateřinic a Ratiboře. 
Na jaře bude cílem vrátit soupeři 
porážku a znovu se držet na vítězné 
vlně. 

Přípravka 
Přípravka je rozdělená na dvě 
věkové kategorie. Starší přípravka 
už nastupuje v soutěži, kde soupeře 
příliš nešetří. Svěřenci trenéra Gergely 
vsítili v každém z utkání dvouciferný 
počet branek. Divoké jsou výsledky 
z Valašských Příkaz, kde náš tým 
zvítězil 23:2 a samozřejmě rekordní je 
triumf z Halenkova (31:1). Dramatické 
utkání se odehrálo v rámci derby 
s Lidečkem, které skončilo vítězstvím 
našeho celku 14:11. Fanoušci se tedy 
určitě při zápasech starší přípravky 
nudit nebudou. Mladší přípravku 
vedou bývalé opory polanského 
A-týmu. Pod dohledem Petra Filgase a 
Josefa Maršálka se snažíme vypěstovat 
pozitivní vztah ke sportu u nejmenších 
dětí, které už jsou schopny pohybu. 
Mladší přípravka hraje turnajovým 
systémem. Zatím zde vůbec 
nepřemýšlíme o výsledcích, jak jsme 
zmínili, cílem je děti přivést ke sportu 
a smyslu týmové práce. 
Na závěr bychom chtěli využít této 
možnosti a popřát všem veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2020. Děkujeme 
za spolupráci obci Valašská Polanka, 
partnerům TZB Technology, advokátní 
kanceláři Maršálek a Žíla i dalším 
partnerům. Nedílnou součástí našeho 
úspěchu jsou také fanoušci, kteří 
nás letos podporovali i na hřištích 
vzdálenějších soupeřů. Výkonný 
výbor si váží také práce fotbalových 
nadšenců, kteří se ve svém volném čase 
snaží zabezpečit organizaci zápasů. 
Věříme, že společně budeme úspěšní 
i v novém roce, sportu zdar a fotbalu 
zvlášť!                           Jan Tajzler ml.

Polanský fotbalový klub může hodnotit rok 2019 pozitivně
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Harmonogram svozu odpadu‐ 1. pololetí 2020 

 

Valašská Polanka – „dědina“ 
Komunální netříděný odpad  Leden   Únor   Březen   Duben   Květen   Červen 

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

6. 3. 2. 14.(úterý)  11. 8.
20. 17. 16. 27.  25. 22.

30.    
Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Plasty,  – žluté pytle 
Obalové kovy(plechovky)– žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

3.  7.  6. 
 
3. 

 
7.  5. 

Papír – modré pytle  21. 24.    26.
Sklo barevné – zelené pytle 31. 20.     5.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle  29.(středa)  27.     12.
Nebezpečný a objemný odpad    23.

xxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „Veřečné“xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

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

7. 4. 3. 14.  12. 9.
21. 18. 17. 28.  26. 23.

31.    
Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Plasty,  – žluté pytle 
Obalové kovy(plechovky)– žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

10.  7.  6. 
 
3. 

 
15.  12. 

Papír – modré pytle  24. 20.     5.
Sklo barevné – zelené pytle 31. 27.   22.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle  14. 17.    19.
Nebezpečný a objemný odpad      23.
TS Vsetín s.r.o. Vám provede odvoz odpadu  v případě, že :  
1,   sběrná nádoba na komunální odpad bude označena příslušným žetonem  
2,   igelitový pytel bude pevně uzavřen ( zavázán šnůrkou nebo přelepen lepící páskou )  
      platí jak na komunální tak i na tříděný odpad  
3,   nádoba / pytel bude na svozovém místě připravena nejpozději do 6 hod. ráno ve stanovený den svozu 
Vaši sběrnou nádobu / pytel Vám osádka  nevyveze bude‐li obsahovat : 
*   nedostatečně vychladlý popel !!! 
*    větve stromů a keřů, listí, trávu, výhraby, ovoce , stavební odpad,  nebezpečný odpad, objemný odpad ,  zeminu… 

Použité potravinové oleje 
– můžete odkládat v uzavřených obalech do označených sběrných 
nádob u prodejny COOPJednota, kulturního domu a u domu služeb. 

Ve sběrném dvoře fy Sběratelství s.r.o.  
 můžete odevzdávat odpady vyjma domovního netříděného. 

 


