
V březnu  letošního  roku  jsme  žádali 
Ministerstvo financí ČR o 70% dotaci 
na kompletní modernizaci odborných 
učeben  II.  stupně  naší  ZŠ.  Dne  3. 

6.  2019  jsme  obdrželi  písemnou 
odpověď Ministerstva financí ČR, že 
naše žádost o dotaci, přestože splnila 

veškeré  požadované  náležitosti, 
zůstala  tzv.  „pod  čarou“  a  nebylo 
jí  vyhověno  z důvodu  nedostatku 
finančních  prostředků  připravených 
pro tento grant.
Počátkem  srpna  však  kontaktoval 
pracovník  Ministerstva  financí  ČR 
telefonicky  starostu  obce  s dotazem, 
zda-li  bychom  o  tuto  dotaci  měli 
ještě zájem, protože mnoho žadatelů 
o  dotaci  z onoho  grantu,  kteří  byli 
před námi, dotaci odmítlo a tudíž jsme 

se v onom pořadí dostali na řadu i my 
s naší žádostí. Podmínkou však bylo, 
abychom realizaci projektu dokončili, 
a  hlavně  dotaci  proinvestovali,  do  
konce tohoto roku. Vzhledem k tomu, 
že  odborné  učebny  naší  ZŠ  jsou 
opravdu  v ubohém  stavu,  nabízenou 
dotaci ve výši 3,3 mil. Kč jsme přijali 
a  okamžitě  zorganizovali  výběrová 
řízení na provedení nejen stavebních 
prací,  ale  také  na  dodávku  nábytku. 
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V  minulém  zpravodaji  jsme  Vás 
informovali o tom, že Sdružení obcí  
Hornolidečska  obdrželo  rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Stát- 
ního  fondu  dopravní  infrastruktury 
pro  rok  2019  na  akci  „I.  etapa 
cyklostezky  Bečva-Vlára-Váh  na  
území  obcí  Hornolidečska“,  kterým 
na tuto stavbu přispěje státní rozpočet 
85%  dotací  ve  výši  58  271  458,- 
Kč  z  celkových  uznatelných 
rozpočtových nákladů. 
V  projektové  dokumentaci  je 
tato  stavba  označena  I/B  a  vede 
od obecního úřadu Ústí až do Lužné 
po kulturní dům. Již v loňském roce 
jsme  informovali  veřejnost  o  tom, 
že  obec  Ústí  obdrželo  na  výstavbu 
lávky přes řeku Bečvu dotaci od EU 
z grantu přeshraniční spolupráce ČR 
– SR, ve výši 22 529 tis. Kč, přičemž 
stavba  lávky  v Ústí  je  v  projektové 
dokumentaci  označena  I/A  a  vede 
z  odbočení  cyklostezky  Bečva  až 
po  obecní  úřad  Ústí.  Na  základě 
výsledku vývěrového  řízení  na  zho- 

tovitele  stavby  byla  vybrána  pro 
realizaci  staveb  I/A  i  stavby  I/B 
firma  pod  názvem:  Sdružení  firem 
PSC:  (PORR,  SWIETELSKY 
a  COLAS),  vedoucí  sdružení  je  fy. 
PORR,  která  tyto  stavby  vybuduje 
za  106  mil.  Kč  vč.  DPH.  Smlouva 
o dílo byla podepsána dne 29.8.2019 

a  na  základě  toho  došlo  dne  11.  9. 
2019  k  jednání  všech  zúčastněných 
stran na realizaci projektu, na kterém 
bylo protokolárně předáno a převzato 
staveniště  a  tím  vlastně  zahájena 
stavba,  která  má  být  dokončena 
koncem roku 2020. 
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Cyklostezka přes obec by měla být hotova do konce roku 2020

Projekt modernizace odborných učeben na ZŠ nakonec dotaci získal



Klub  důchodců  z  naší  Valašské  Polanky 
naplánoval  letos  na  podzim  ještě  jeden 
hezký  zájezd.  Protože  se  program  tvoří 
za  pochodu,  doplňujeme  informace,  které 
na plakátku, který vidíte vlevo, nejsou uvedeny.  
Autobus  o  kapacitě  32  míst  bude  ráno  nabírat 
účastníky  na  všech  zastávkách  v  obci  –  při 
přihlašování uveďte, kde chcete nastoupit. 
Po  návštěvě  Svatého  Hostýna  se  pojedeme 
podívat  do města Holešova,  kde  je  domluvená 
prohlídka Šachovy synagogy, která je národním 
historickým unikátem a určitě také stojí za vidění.
Přihlásit  se  na  tuto  akci  a  zaplatit  100,-  Kč 
zálohu můžete  na  obecním úřadě u  paní Marie 
Martinkové.
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Klub důchodců pořádá zájezd

Projekt modernizace odborných učeben na ZŠ nakonec dotaci získal
Pokračování ze strany 1
Ukázalo  se,  že  uprostřed  stavební 
sezóny  sehnat  stavební  firmu 
i firmu vyrábějící nábytek do škol je 
problém, protože do zorganizovaných 
výběrových  řízení  se  přihlásila 
vždy  jen  jedna  jediná firma a  to pro 
stavební práce firma TM Stav Vsetín, 
s.r.o.,  která  za  požadované  práce 
nabídla  cenu    3 165 191,-  Kč  a  pro 
dodávku  nábytku  firma  KDZ  spol. 
s r.o.  Vizovice,  která  dodá  potřebný 
nábytek za 2 334 884,- Kč.
Za  tyto  náklady  bude  provedena 
modernizace  kabinetů  a  učeben  pro 
výuku  předmětů  fyziky  a  chemie, 
přírodopisu,  zeměpisu  a  cvičné  ku- 
chyně.  Součástí  dodávky  stavebních  
prací  bude  rovněž  instalace 
schodišťové  plošiny  ve  schodišti  
hlavní  třípodlažní  budovy  učebno- 
vého  pavilonu  pro  5.  až  9.  ročník 

ZŠ  Valašská  Polanka  pro  případné 
imobilní žáky a návštěvníky školy.
Z celkové ceny ve výši 5,5 mil. Kč tak 
bude  muset  obec  Valašská  Polanka 
z obecní  pokladny  zaplatit  min.  2,2 

mil. Kč. Jsme však přesvědčeni o tom, 
že jedná-li se o investici do vzdělání 
našich dětí, že je to investice správná.       

Starosta

Pozvánka na obecní hody
Naše obec si Vás opět po roce dovoluje pozvat 
na obecní hody. Tato akce se uskuteční v sobotu 
19.10.  2019.  Akce  proběhne  tradičně,  hrát 
bude už od brzkých ranních hodin Polančanka, 
na  chuť  bude  připravený  guláš,  kyselica, 
nebude  chybět  ani  klasická  udírna  s  žebry. 
Kromě  dobrého  jídla  se  můžete  přijít  podívat 
na  ukázku  práce  záchranné  služby.  Vystoupí 
také  soubor Polančánek a mladý Polančan. Pro 
děti  je připraveno vystoupení klauna. Na neděli 
20. 9. v 16.00 je pak připraven koncert na nové 
varhany. Těšíme se na Vás.        Místostarosta
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Pokračování ze strany 1
Současně  s  prováděním  výběrového 
řízení na zhotovitele stavby jsme v I. 
pololetí  tohoto  roku  zorganizovali 
také výběrové  řízení na zajištění  tzv. 
technického  dozoru  investora  (TDI) 
a  koordinátora  bezpečnosti  práce 
(BOZP).  Pro  zajištění  těchto  služeb 

vzešla  z  tendru  vítězná  nabídka, 
kterou  podala  firma:  INFRAM  a.s., 
Praha,  pobočka  Brno,  která  tyto 
služby  zajistí  za  1  925  tis.  Kč  vč. 
DPH. Příkazní smlouva na provádění 
těchto  prací  byla  podepsána  dne 
12.  8.  2019  a  k  zahájení  jejího 

plnění  došlo  právě  oním  předáním 
a převzetím staveniště, které proběhlo 
dne  11.  9.  2019. Na  realizaci  staveb 
I/A  i  I/B  obdrželo  Sdružení  obcí 
Hornolidečska,  jako  investora 
projektu  stavby  celé  cyklostezky 
BVV  dotaci  i  od  Zlínského  kraje 
a to ve výši 11 mil. Kč, čímž Zlínský 

kraj vyjádřil podporu tomuto našemu 
projektu,  který  dostává  mezinárodní 
rozměr.   Pro zajištění profinancování 
této  stavby  uzavřelo  Sdružení  obcí 
Hornolidečska  s  bankou  Česká 
spořitelna  a.s.  úvěrovou  smlouvu 
na  11  mil.  Kč,  když  čerpání  úvěru 

je  smlouvou  ošetřeno  do  konce 
příštího  roku,  splatnost  úvěru  je 
5  let  a  úroková  sazba  zafixovaná 
po  celou  dobu  splatnosti  úvěru  je 
stanovena  na  2,24%.  Pro  pořádek  je 
nutné ještě zmínit, že autorský dozor 
na  těchto  stavbách  bude  vykonávat 
projekční  firma MCO Olomouc  a.s., 

pobočka  Ostrava,  která  pro  SOH 
zajistila stavební povolení a zhotovila 
tendrovou  i  realizační  projektovou 
dokumentaci  a  administraci  celého 
projektu  budou  zajišťovat  naši 
manažeři  z  MAS  Hornolidečska. 

Josef Daněk, předseda SOH

Cyklostezka přes naši obec by měla být hotova do konce roku 2020

Nové hřiště pro školku bude hotovo ještě letos
Poté,  kdy  jsme  dne  19.6.2019  
obdrželi avízo o tom, že Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR vyhovělo naší 
žádosti o dotaci na výstavbu nového 
dětského  hřiště,  jsme  vypsali 
výběrové  řízení  na  dodavatele 
herních  prvků  a  stavebních  prací 

souvisejících  s pořízením  tohoto 
hřiště.  Vítězem  tendru  se  stala 
firma  s názvem:  Hřiště  8  D  s.r.o. 
z Brna,  která  nacenila  své  práce 
potřebné k realizaci tohoto projektu 
na  845 414,-  Kč.Smlouva  o  dílo 
byla  podepsána  dne  31.7.  2019 
a  k předání  a  převzetí  staveniště 

došlo dne 8. 8. 2019. Hřiště by mělo 
být  dle  smlouvy  o  dílo  dokončeno 
a předáno obci koncem října tohoto 
roku. 
Vzhledem  k tomu,  že  součástí 
těchto  prací  jsou  také  terénní 
úpravy  a  instalace  dopadových 

zón,  do  kterých  bude  zaseta  tráva, 
nepředpokládáme, že bychom hřiště 
zprovoznili ještě v letošním roce, ale 
až v jarních měsících příštího  roku, 
kdy už by měla zasetá tráva prorůst 
do  zatravňovacích  panelů  tak,  aby 
nebyli  uživatelé  dětského  hřiště 
po dešti od bláta.                     Starosta

Pomník umučených
V  sobotu  21.  září  2019  byl  v  lesí- 
ku  na  pomezí  obcí  Ratiboř 
a  Hošťálková  odhalen  pomník  vě- 
novaný  smutné  události  závěru 
II.  světové  války,  kdy  byli  při 
represích  německé  armády  proti 
pasekářům  z  Vařákových  pasek 
zastřeleni  čtyři  z  nich  –  Růžena 
Šopová, František Vařák, Jan Polčák 
a  František  Žák.  Právě  na  místě, 
kam  byli  jako  rukojmí  odvlečeni 
a  popraveni,    jsou  umístěny  čtyři 
kříže,  informační  panel    a  pamětní 
kámen s připomenutím této tragédie.  
Odhalení  pomníku  se  zúčastnili 
zástupci Ratiboře, Hošťálkové, Lač- 
nova,  Pozděchova  a  Valašské  Po- 
lanky, obcí které jsou s touto událostí 
spjaty. 
V  Polance  jak  známo,  byli  zatčení  
pasekáři  vyšetřováni  a  zde  také 
na přímluvu farské kuchařky A. Lud- 
wigové, faráře P. J. Absolona a sta- 
rosty  Mička,  byla  většina  z  nich  
propuštěna.  Po  proslovech 
zástupců obcí, připomněl historická 
fakta  i  zástupce  Okresního 
archívu  ve  Vsetíně  Mgr.  Zdeněk 
Pomkla.  Toto  pietní  místo  je 
součástí  projektu  Naučná  stezka 
Zapomenuté osudy a i vy jej můžete 
kdykoliv  navštívit.  Místostarosta
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V obci dokončeny také další drobné opravy
V průběhu  letních  prázdnin  bylo  ve  
Valašské  Polance  provedeno  také  
několik  drobných  oprav.  Stavební 
firma Žůrek s.r.o. provedla výstavbu 
nového  schodiště  zpřístupňujícího 
ve svahu se nacházející bytové domy 
čp. 1, 4 a 5 s občanskou vybaveností 

situovanou  podél  silnice  I/57. 
Provedla  také  opravu  kanalizačního 
poklopu  v komunikaci  u  základní 
školy a dále zhotovení bednění včetně 
betonáže mostního pilíře při provádění 
oprav  lávky  poškozené  přívalovými 
dešti  v potoku  Pozděchůvka. 
V návaznosti na vybetonování tohoto 
mostního  pilíře  pak  zaměstnanci 
obce  ve  spolupráci  s panem  Kolín- 
kem  provedli  dokončení  oprav 
celé  lávky  a  provedli  také  opravy 
poničeného propustku v komunikaci 
nad  RD  čp.29  a  opravu  povrchu 
dalších  komunikací  poškozených 

vydatnými  srážkami  včetně 
opravy  druhého  mostku  na  potoce 
Pozděchůvka  k RD  čp.184,  vč. 
opravy  zde  se  nacházejícího  brodu 
zpevněného  silničními  panely. 
V průběhu  prvního  pololetí  tohoto 
roku bylo do jednotlivých domácností 

rozvezeno  555 ks  domácích 
kompostérů,  které  byly  do  užívání 
našim občanům poskytnuty  zdarma. 
V současné  době  je  možné  těm  
domácnostem,  které  si  požádaly 
pouze  o  1 ks  domácího  kompostéru, 
a  nebo  také  majitelům  novostaveb, 
ještě  kompostéry  dodat  (maxi- 
málně    dva  kusy  do  jedné  do- 
mácnosti),  požádají-li  o  ně.  Tyto 
zbylé  kompostéry  (čtyřicet  pět 
kusů  ks)  budou  poskytovány 
občanům  až  do  vyčerpání  zásob. 

Starosta

Přeložka osvětlení
Projekt  řešil  přemístění  stávajícího 
kabelového  vedení  veřejného 
osvětlení (VO) z břehu potoka Senice, 
kde  docházelo  k  jeho  podemílání 
a k vyvracení původních sloupů VO, 
na  vhodnější  stranu  komunikace 
a současně s tím bylo instalováno 8 ks 
nových  stožárů  veřejného  osvětlení 
podél  chodníku  pro  pěší.  V  rámci 
tohoto  projektu  byla  provedena 
také  modernizace  stávajících 
osvětlovacích  těles  veřejného 
osvětlení  podél  silnice  I.  třídy, 
která  již  byla  zastaralá,  ve  špatném 
technickém  stavu  a  tedy  i  málo 
účinná  a  ekonomicky  neefektivní.  
Tato  stará  svítidla  byla  nahrazena 
novými,  výkonnějšími  a  současně 
úspornějšími  a  to  v  rozsahu  52 ks 
na  původních  sloupech  VO  a  8 ks 
na  nově  vybudovaných  sloupech 
veřejného osvětlení. Realizací tohoto 
projektu  se  zvýšila  bezpečnost 
chodců,  cyklistů  i  automobilové 
dopravy při nezanedbatelném zvýšení 
ekonomické  efektivity  provozu.  
Tento  projekt  byl  spolufinancován 
EU.  Termín  realizace:  duben  – 
červen  2019.  Celkové  náklady 
projektu: 1 171 828,- Kč. Způsobilé 
výdaje  projektu:  1    091  363,- 
Kč.  Dotační  titul:  Integrovaný 
regionální  operační  program  - 
výzva  č.  53  -  integrované  projekty 
CLLD – udržitelná doprava. Zdroje 
financování: Příspěvek Evropské unie 
1 036 794,85 Kč. Finanční prostředky 
z  rozpočtu  obce  54  568,15 Kč. 

Starosta

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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4. 
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Nový školní rok je již v plném proudu
Jako  každoročně  nám  všem  léto 
velmi  rychle  uteklo  a  opět  nastala 
chvíle  začátku  nového  školního 
roku.  Dovolte  mi,  abych Vás  krátce 
seznámil  s  nejvýznamějšími  akcemi, 
které  nás  letošní  podzim  na  naší 
základní škole čekají.

Modernizace odborných učeben
Jak už bylo zmíněno na  jiném místě 
tohoto  zpravodaje,  letošní  rok  jsme 
zahájili  velmi  radostnou  zprávou. 
Ve  spolupráci  s  obcí  se  nakonec 
podařilo získat dotaci na modernizaci 
odborných učeben a cvičné kuchyňky, 
které už byly ve velmi špatném stavu 
a    nový  kabát  skutečně  potřebovaly. 
Byť nás budou opravy provázet téměř 
celým podzimem, se stavební firmou 
jsme domluveni,  že  těžší  a  hlučnější 
práce bude provádět odpoledne, nebo 
o víkendu a výuka by tak neměla být 
příliš narušena. Pevně věříme, že vše 
proběhne dle plánu a my si na Vánoce 
nadělíme krásné a moderní učebny.

Dovybavení školní dílny
V  rámci  dotačního  programu 
"Podpora  vybavení  dílen",  který 
byl  letos  v  srpnu  vyhlášen,  jsme  se 
rozhodli  zažádat  o  150  000,-    Kč 

na obnovu vybavení naší dřevodílny.  
K  novým  pracovním  stolům,  které 
již  máme  z  roku  2017,  nám  snad 
přibude  další  nové  vybavení  a  dílna 
tak  bude  kompletně  modernizovaná 
a připravena pro naše šikovné žáky.

 Mléko do škol
Se  začátkem  nového  školního  roku 
jsme se nově zapojili také do dalšího 
projektu.  K  ovoci,  které  naši  žáci 
každý měsíc dostávali už loni, přibyla 
také  tato  podobná  akce,  kdy  děti 
jednou měsíčně obdrží mléka, či sýry. 
To vše samozřejmě zdarma.

Další akce a projekty
Kromě  již  zmíněných  akcí 
pokračujeme  ve  spoustě  dalších 
aktivit.  Připravujeme  nové  webové 
stránky  školy,  zahájili  jsme  tradiční 
podzimní taneční pro žáky 9. ročníku 
a  v  rámci  projektu  Šablony  II 
například  nabízíme  dětem  možnost 
individuálního doučování, či návštěvu 
nových  zajímavých  kroužků. 
Čeká  nás  toho  nyní  skutečně 
hodně,  ale  já  doufám,  že  vše  klapne 
a  my  se  opět  posuneme  o  kousek 
dál.  Mějte  hezké  podzimní  dny.    

Petr Filgas, ředitel školy 

Psi dostanou čipy 

S předstihem upozorňujeme všechny 
vlastníky a chovatele psů, že podle 
zákona č.166/1999 Sb. o veterinární 
péči  a  o  změně  některých 
souvisejících  zákonů  s  účinností 
od  1.  ledna  2020,  musí  být  každý 
pes označen elektronickým čipem. 
Povinně by se měli čipovat všichni 
psi, nejdříve však ve věku kolem půl 
roku, v době prvního očkování proti 
vzteklině. 
Svého  psa  můžete  nechat  čipovat 
již  letos, není  třeba čekat na žádné 
konkrétní datum. Povinné očkování 
psa proti vzteklině je od tohoto data 
platné,  pouze  pokud  je  pes  takto 
označen. 
Sankce  za  nedodržení  se  pohybují 
od  20  do  100  tisíc Kč  v  závislosti 
na  druhu  provinění.  Výjimkou 
je  pouze  pes,  který  je  označen 
čitelným  tetováním  provedeným 
před 3. červencem 2011. 
Výhody  čipování:  snadnější 
vycestování  se  psem  do  zahraničí 
(ve  většině  evropských  států 
již  povinné  čipování  psů  platí), 
zaběhnutý  pes  se  rychleji  vrátí 
k majiteli, při odcizení psa se snáze 
prokáže  jeho  vlastnictví,  lepší 
průkaznost  identity  psa,  snadnější 
monitoring  chovu  psů,  lepší 
dohledatelnost  majitele  v  případě 
nutnosti  postihu  za  týrání  zvířat, 
umožnění  kontroly psů při  prodeji. 
Pořizovací  cena  jednoho  čipu  se 
pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč. 
Dále si veterináři účtují za aplikaci 
čipu  cca  300  –  550 Kč.  Životnost 
čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip 
je  přibližně  milimetr  široké 
a centimetr dlouhé zařízení, které je 
naprogramováno  čitelným  kódem, 
který je jedinečný a neopakovatelný. 
Čip  je  možno  aplikovat  zvířeti 
v jakémkoliv věku. 
Po označení psa mikročipem dopo- 
ručujeme  zaregistrovat  se 
v Národním registru majitelů zvířat 
www.narodniregistr.cz/o-nas.php. 
Teprve  po  zaregistrování  plní 
mikročip  funkci  prostředku 
k vyhledávání a nalezení vašeho psa 
v případě zaběhnutí.

Varhany pro kostel v naší obci vyrobila 
a v roce 1935 dodala firma Bratři Riegrové 
z  Krnova.    V  květnu    letošního  roku 
byla  zahájena  jejich  generální  oprava.  
Práce  prováděla  firma  Varhanářství 
Richard  Stehlík  a  syn  z  Rohatce.
Celý  nástroj  byl  kompletně  rozebrán 
a následovalo čištění, úpravy  jednotlivých 
dílů,  výměny  nevyhovujících  částí, 
impregnace,  zpětná  montáž,  ladění 
a celá řada dalších specifických operací 
a  úkonů.  Tyto  práce    probíhaly  dílem 
v  kostele  a  z  částí  ve  varhanářské 
dílně.  Odborné  natěračské  práce 
provedl pan Zdeněk Strnka z Brumova.  
Podstatné bylo i přesunutí celého nástroje. 
To umožnilo uskutečnit další  související 
záměr a sice zpřístupnit kůr z věže kostela. 
O  tyto  stavební  práce  se  postarali 
brigádníci  z  řad  farníků.    Zrušilo  se  
staré  železné  schodiště  a  zabednil 

nepotřebný  otvor,  vyboural  se  nový 
vchod v průčelní stěně kostela. Provedly 
se    také  nové  rozvody  elektřiny, 
vymalovala  se  dotčená  část  kostela, 
doplnila  a  natřela  dřevěná  podlaha.  
Přesto, že předběžný rozpočet opravy byl 
stanoven na 600 tisíc korun a skutečnost 
se  vyšplhala  na  900.000  je  i    finanční 
stránka  celé  akce  velmi  příznivá. 
Velkou  část  oprav  zaplatili  sponzoři 
–  manželé  Liškovi  z  Lužné  věnovali 
400.000 Kč  a  dalších  200.000 Kč 
bezúročně zapůjčili,  přišla i řada dalších 
drobnějších  dárců  a    zbývající  část  se 
dodavateli    uhradila,  či  bude  věřiteli 
splácet z pravidelných měsíčních sbírek.  
V  současné  době  se  již  nástroj 
používá  k  liturgii.  V  neděli  20.9. 
se  koná  slavnostní  koncert  na  tyto 
varhany, na který vás všechny zveme. 

Mistostarosta

 V polanském kostele hrají nové varhany



O  odpovědném  přístupu  k  přírodě 
kolem  nás,  ochraně  planety  Země 
i o nevytváření zbytečných odpadů 
už  slyšel  nebo  četl  snad  každý 
z nás. Dnes a denně na nás z médií 
i  sociálních  sítí  útočí  spousty 
článků,  fotek  a  videí  ukazujících 
škody,  které  člověk  nerozumným 
chováním přírodě způsobuje. 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen 
módní pojmy, jsou nedílnou součástí 
uvědomělého způsobu života. 
Třídění  odpadů  je  pro  lidi,  kteří 
myslí  na  budoucnost  planety 
i  svých  dětí,  již  zcela  přirozenou 
součástí  života.  A  nejedná  se 
jen  o  papír,  sklo  a  plasty,  které 

odnášíme do barevných kontejnerů. 
Vytřídit  můžete  například  i  textil, 
kovy  a  v  neposlední  řadě  také 
elektrozařízení. 
Vysloužilá  elektrozařízení  patří 
na  místo  zpětného  odběru,  jen 
tak  se  mohou  dostat  k  ekologické 
recyklaci. Například u vysloužilých 
světelných  zdrojů  můžeme  díky 
recyklaci  využít  více  než  90 % 
materiálů, ze kterých jsou vyrobené. 
Druhotné  suroviny,  jakými 
jsou  kovy,  plasty,  sklo  či  rtuť, 
poslouží k další výrobě, a bude tak 
možné  omezit  spotřebu  surovin 
z  přírodních  zdrojů.  Pečlivým 
tříděním a sběrem se navíc zabrání 
znečištění  přírody,  ke  kterému 
by mohlo  dojít,  pokud  by  se  látky 
z nerecyklovaných zařízení dostaly 
do půdy, či do podzemních vod. 
I  obyvatelé  Valašské  Polanky 
mohou  nefunkční  elektrozařízení 
zdarma  odevzdávat  ve  sběrném 

dvoře  Fy  Sběratelství,  do  sběrné 
nádoby  na  obecním  úřadě    nebo 
v  elektro  obchodě  při  nákupu 
zařízení nových. 
Společnost  EKOLAMP  se  od  roku 
2005  stará  o  vše,  co  již  nesvítí. 
Od  ledna  2019  se  navíc  stará 
o  ekologickou  likvidaci  i  dalších 
elektrozařízení.  Tuto  službu  nabízí 
městům a obcím zcela zdarma. 
Nefunkční  světelný  zdroj,  či  jiné 
elektrozařízení  můžete  odevzdat 
na  více  než  4400  sběrných  míst, 
která společnost EKOLAMP po celé 
České  republice  zřídila,  a  to  bez 
ohledu  na  místo  trvalého  bydliště. 
Sběrná  místa  jsou  vybavena 
vhodnými  sběrnými  nádobami, 
ve  kterých  jsou  elektrozařízení 
bezpečně  uložena  do  doby  jejich 
přepravy k recyklaci. 

Mapu sběrných míst a více informací 
najdete na www.ekolamp.cz. 

Strana 6

Recyklace - módní záležitost, nebo správná věc pro naši budoucnost?

Klubovna pro rodiče s malými dětmi
Vážení rodiče, chtěli bychom vás opět 
pozvat  do  klubovny  v  1.  patře  Domu 
služeb ve Valašské Polance (nad poštou), 
kterou  provozujeme  již  třetím  rokem. 
Herna  je  přizpůsobena  nejmenším 
dětem  a  je  možné  si  zde  uvařit  čaj 
nebo  kávu.  Klubovna  je  k  dispozici 
denně  od  8:00  do  17:00.  Prostory 
jsou  vhodné  pro  pravidelné  setkávání 
skupinek  rodičů  s  dětmi  a  pro  další 

podobné aktivity, jako jsou rukodělné či 
hudební  kroužky,  besedy  a  přednášky. 
V  pondělí  dopoledne  tu  probíhá 
cvičení  Pilates,  ostatní  dny  jsou  zatím 
volné.  Pokud máte zájem o využívání 
klubovny,  pak  nás  kontaktujte: 
s tonozka-polanka@seznam.cz , 
případně  oslovte  někoho  ze  členů 
spolku. Těší  se na vás Vaše Stonožka. 

Eva Ptáčková 

Novinky z knihovny
Naše knihovna si pro Vás připravila
několik novinek:
-  Od  1.7.2019  je  knihovnicí  Eva 
Kolínková
-  Zastupitelstvo  obce  zrušilo  roční 
registrační poplatek 
-  Je  platný  nový  Knihovní  řád 
a Ceník (poplatky za knihy ztracené 
a poškozené, za upomínky)
-  Ke  dni  uzávěrky  Zpravodaje 
probíhá revize knížek
-  Vyřazené  knihy  budou  dostupné, 
dáme včas vědět kdy a kde
-  Web  knihovny  je  k  dispozici 
http://knihovna.valasskapolanka.cz/ 
(kontakt, seznam knížek)
- Ukážu, jak si hlídat půjčené knížky 
v mobilu
- Ukážu,  jak na Hlášením  rozhlasu 
(aplikace, e-mail, SMS)
-  Ukážu,  jak  hledat  v  digitální 
matrice, jak založit rodokmen
-  Můžete  si  donést  krabici  fotek 
a udělat album (pomůžu)
-  Přijďte  jen  tak  –  jak  půjdete  ze 
školy, na poštu, do Cykloservisu…
Vaše  knihovnice Eva Kolínková



Zlínský  kraj  uspěl  u  předsedy 
antimonopolního úřadu s rozkladem proti 
zrušení veřejné  soutěže na autobusové 
dopravce.  Přesto  musí  pokračovat 
v  přípravě  záložního  řešení,  aby  měl 
kdo vozit lidi od prosince. Rozhodnutí 
totiž  zatím  není  pravomocné.  Když 
se  proti  výsledkům  veřejné  soutěže 
na autobusové dopravce odvolala firma 
BusLine, vedení Zlínského kraje říkalo, 
že  tendr  připravilo  dobře  a  precizně. 
Svůj názor nezměnilo ani letos v dubnu, 
kdy  antimonopolní  úřad  soutěž  kvůli 
údajným  pochybením  zrušil  a  stojí 
si  na  svém  i  teď,  když  kraj  uspěl 
s  rozkladem  u  Petra  Rafaje,  předsedy 
Úřadu  pro  ochranu  hospodářské 
soutěže (ÚOHS), který zase zrušil první 
rozhodnutí.  Úřad  vyhověl  námitkám 
zadavatele  a  neuznal  žádný  z  důvodů, 
kvůli  kterým  byl  postup  zadavatele 
v prvním stupni označen za nezákonný. 
Tím  pádem  jsou  výsledky  soutěže 
platné,  ale  zatím  ne  pravomocně. 
ÚOHS  bude  o  tendru  rozhodovat 
znovu. Výsledek  je  tak stále otevřený. 
Nicméně kraj živí naději, že postupoval 
správně  a  nebude  muset  vypisovat 
novou  soutěž.  I  když  předseda  úřadu 
uznal námitky, kraj žije stále v nejistotě 
a musí připravit dvojí řešení, což bude 
stát peníze občanů kraje.
Zlínský kraj má smlouvu s autobuso- 
vými  dopravci  do  poloviny  letošního 
prosince.  Když  byla  soutěž  zrušena, 
začal  chystat  záložní  řešení.  Oslovil 
čtyři  autobusové  dopravce  (Krodos 
Bus, ČSAD Uherské Hradiště, ČSAD 
Vsetín  a  Arriva  Morava),  s  nimiž 
se  chce  dohodnout  na  podmínkách 
v  rámci  takzvaného  jednacího  řízení 
bez uveřejnění.
Nicméně  ve  hře  jsou  opět  i  výsledky 
veřejné  soutěže.  Podle  Čunka  by 
bylo možné, aby se podle nich začalo 
jezdit  od  prosince  s  tím,  že  by  se 
kraj  s  dopravci  domluvil  na  tom,  že 
by  moderní  nízkopodlažní  autobusy 
s klimatizací a wi-fi nakoupili později. 
„Je možné, že by jezdili podle nových 
jízdních  řádů,  ale  ne  s  novými 
autobusy,“ upřesnil.
Bude  ale  záležet  na  tom,  kdy  a  jak 
antimonopolní úřad o soutěži rozhodne. 

A  pokud  by  podání  od  BusLine 
nakonec  odmítl,  mohla  by  se  firma 
obrátit  na  soud,  což  by  znamenalo 
novou velkou potíž.

„Musíme  čekat  na  další  usnesení 
a  současně  se připravovat na nouzový 
režim,  který  nemusí  nastat,“  podotkl  
Čunek.  „Je  to  komplikace.  Chci, 
abychom  v  kraji  lépe  jezdili  a  fungo- 
vala  tady  integrovaná  doprava. 
Pracujeme  na  tom  dva  roky,  a  pak  to 
možná  celé  padne.  Prostředí,  kde  si 
každá  firma může  přes  antimonopolní 
úřad  plnit  svůj  podnikatelský  záměr 
třeba  hrozbou,  že  soutěž  bude 
zrušena,  je  špatné,“  doplnil.  Naráží 
tím  na  společnost  BusLine,  která  se 
do  tendru ani nepřihlásila,  ale napadla 
ho  kvůli  údajným  diskriminačním 
a netransparentním podmínkám. Firma 
BusLine  již  dříve  prostřednictvím  své 
mluvčí  vzkázala,  že  se  k  rozhodnutí 
ÚOHS nebude vyjadřovat, protože není 
pravomocné.
Předseda ÚOHS má na věc jiný názor 
než  úředníci.  Antimonopolní  úřad  jí 
dal nejprve za pravdu ve třech bodech. 
Za  chybu  označil  to,  že  kraj  umožnil 
dopravcům  využít  tutéž  referenční 
veřejnou  zakázku  ve  více  částech 
zadávacího řízení, ale najeté kilometry 
směli použít pouze jednou.
„Takto  nastavené  technické  kvalifi- 
kační  předpoklady  v  tomto  případě 
nejsou  nepřiměřené  ani  diskriminační 
a  neomezují  podstatně  hospodářskou 

soutěž,“ odůvodnil rozhodnutí předsedy 
úřadu Švanda.
Pochybením  mělo  být  i  to,  že  kraj 
po  dopravcích  chtěl  odbavování  pro- 

střednictvím  systému  Kordis,  jenž 
funguje  v  Jihomoravském  kraji. 
V zakázce však napsal, že odbavovací 
technika  tohoto  systému  není  jejím 
předmětem.  „Zadávací  podmínku  tý- 
kající  se  požadavků  na  odbavovací 
techniku  předseda  úřadu  shledal 
určitou  a  srozumitelnou  a  neztotožnil 
se  s  výrokem  prvostupňového  roz- 
hodnutí, že se jednalo o vnitřní rozpor 
v  zadávací  dokumentaci,“  popsal 
Švanda.
Kraj se měl provinit i tím, že požadoval 
homologaci  autobusů  podle  platných 
právních předpisů, ale současně uvedl, 
že  technické  řešení  musí  splňovat 
parametry,  které  vyplývají  z  neplatné 
unijní směrnice. To Rafaj nepovažoval 
za natolik velký lapsus, že by měl vést 
ke zrušení soutěže. 
V  zadání  autobusového  tendru  byl  
kraj rozdělený do šesti oblastí. Arriva  
vyhrála ve Zlíně, Krodos Bus v Kro- 
měříži,  ČSAD  Uherské  Hradiště 
v  Uherském  Hradišti  a  Valašských 
Kloboukách,  Transdev  Morava 
s  TQM  ve  Vsetíně  a  Valašském 
Meziříčí.  V  žádné  oblasti  neuspěla 
společnost  ČSAD  Vsetín  miliardáře 
Zdeňka  Zemka,  která  dnes  v  kraji 
zajišťuje zhruba polovinu autobusové 
dopravy.
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I  letos  se  mladým  hasičům  sezóna 
povedla.  Starší  žáci  sezónu  zahájili 
vítězstvím  v  obvodovém  i  okresním 
kole  hry  Plamen.  Spolu  s  Oznicí 
a Prostřední Bečvou reprezentovali náš 
okres  na Krajské  soutěži  v Uherském 
Hradišti, kde se umístili na krásném 7. 
místě.  Ve  složení  Kateřina  Daňková, 
Ondřej Kašpar, Tadeáš Kozubík, Daniel 

Mikuš, Martin Kovář, Dan Knebl a Jan 
Mareček  pokračovali  v  úspěšném 
tažení v pohárových soutěžích, kde se 
pravidelně umísťovali na medailových 

pozicích.  A  to  jim  zajistilo  celkové 
3. místo  v Okresní  lize. Mimo  svých 
ligových soutěží se starší žáci zúčastnili 
spousty  dalších  ve  zlínské  lize,  kde 
reprezentovali náš sbor. Např. Prlov – 
1. místo, Ublo - 2. místo, Zborovice – 
noční soutěž 1. místo, Roštění – 4. místo. 
Máme také šikovné mladší žáky, kteří 
vybojovali 3. místo v obvodovém kole 

hry Plamen. V pohárových soutěžích se 
většinou  umísťovali  v  první  polovině 
výsledkové listiny. Jejich závěr sezóny 
ukazuje, že jsou sehraným týmem. Ze 

soutěže v Leskovci přivezli poháry za 1. 
a 5. místo, ve Veselé a v Prlově byli 4. 
Mladí hasiči závodili také v disciplíně 
Běh na 60m s překážkami. Za zmínku 
stojí  4. místo Alenky Lettangové  a  7. 
místo Štěpána Trňáka v Oznici. Dále 4. 
místo Dana Knebla a 7. místo Štěpána 
Ondřišíka v Janové. 
Trojici závodů zařazených do celkového 
hodnocení  poháru  TRADIX  CUPU 
2019 završili naši závodníci v Hutisku-
Solanci, kde Štěpán Ondřišík vybojoval 
3. místo v kategorii mladší žáci a Dan 
Knebl taktéž 3. místo v kategorii starší 
žáci. 
Ukončením  sezóny  2019  a  začátkem 
nové  sezóny  2020  je  tradičně  Závod 
hasičské  všestrannosti,  který  se 
letos  uskutečnil  21.  9.  v  obci  Hovězí 
a účastnilo se 72 hlídek z celého okresu. 
My  jsme  na  start  postavili  hlídku 
starších žáků, která umístila na 4. místě. 
Z mladších žáků jsme na start postavili 
hned 3 pětičlenné hlídky. Své vědomosti 
a  dovednosti  potvrdili  krásným  2. 
místem, dále 9. a 29. místem z celkem 
36ti hlídek mladších žáků. Gratulujeme 
našim  mladým  hasičům  a  děkujeme 
za výbornou reprezentaci našeho sboru 
i obce Valašská Polanka.  

Monika Mikušová

Mladí hasiči z Polanky navázali na úspěchy z loňského roku

Soustředění mladých hasičů v Liptále
Každoročně se mladí hasiči na konci 
prázdnin  připravují  na  další 
účinkování  v  Okresní  lize  mladých 
hasičů a první soutěží je branný závod. 
I  letos na šest dní zavítali do Liptálu 
na chatu U krmelce, kde pod vedením 
Radima  Psoty  a  Moniky  Mikušové, 
nacvičovali  disciplíny  pro  podzimní 
závod hasičské všestrannosti.

Recyklujte s hasiči
Hasiči  stále  pokračují  se  sběrem vy- 
sloužilých  elektrospotřebičů.  Tento- 
krát  budou  spotřebiče  vybírat  při 
svozu nebezpečného odpadu, který se 
uskuteční 5. října 2019. 

Jarmark s hasiči ve zbrojnici
Hasiči  zvou  všechny  na  posezení 
v  prostorách  hasičské  zbrojnice. 
Připraveno bude pro všechny zájemce 

tradiční  pohoštění  jako  v  předešlých 
letech,  které  se  bude  prodávat. 
K  dobrému  jídlu  a  pití  Vám  zahrají 
harmonikáři. Srdečně všechny zveme 
od 8:00 hodin do prostor zbrojnice.

Topení v domcích již začíná
Hasiči upozorňují všechny spoluobčany, 
aby si řádně uskladnili palivo v kotelnách 
a připravili topidla tak, aby nedocházelo 
k požárům kotelen a komínů. Je potřeba 
řádně vyčistit spalinové cesty a samotný 
kotel.  Samozřejmostí  jsou  revize 
plynových kotlů, a také kotlů na pevná 
paliva. V  blízkosti  kotlů  se  neskladují 
žádné hořlavé  látky ani papír  a dřevo. 
Všem přejeme, aby si užili tepla pouze 
z radiátorů a krbů, ne z požáru.
A pár rad na závěr: Co mohu zkontrolovat 
sám?
•	Je kouřovod řádně upevněn?

•	Není plášť spotřebiče nebo kouřovod 
propálený?

•	Fungují uzávěry komínových dvířek?
•	Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky 
u kotle?

•	Je dimenzování pojistek v případě 
elektrických spotřebičů dostatečné?

•	Je komín na povrchu celistvý, 
bez viditelných spár, netěsností 
a omítnutý?

•	Je zařízení domácnosti v dostatečném 
odstupu od komína a tepel. zdroje?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně  odstraňte  veškerý  hořlavý 
materiál z blízkosti komínového tělesa. 
Zavolejte  na  linku  150  nebo  112. 
Požár v komíně nikdy nehaste vodou, 
mohlo  by  dojít  k  jeho  popraskání 
nebo  i  výbuchu.  Petr Juhaňák

Hasiči opět připravují na hody posezení ve zbrojnici
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V  polanském  Sokolu  byly  přes  léto 
poměrně  příjemné  starosti.  První 
tým  se  po  postupových  oslavách 
připravoval  na  svou  premiéru  v  I.A 
třídě.  Klidné  léto  tentokrát  prožili 
také Tygři v Lužné. Po dvou letech se 
nám  podařilo  obnovit  dorosteneckou 
kategorii, bohužel jsme však nemohli 
pro  nedostatečný  počet  přihlásit 
starší  žáky.  Naše  základna  se  však 
nadále  opírá  o  početné  zastoupení 
v  kategoriích  mladších  žáků 
a  přípravky.  Touto  cestou  bychom 
chtěli poděkovat všem našim parterům 
a fanouškům za vytrvalou podporu. 

A-tým 
Po  oslavách  postupu  do  vytoužené 
I.A třídy se v mužském kádru udály 
dvě  změny.  Konec  kariéry  oznámil 
po dlouhých  letech Petr Filgas,  jenž 
tak  ukončil  své  působení  v A-týmu 
s pohárem nad hlavou. Nyní rozdává 
fotbalovou radost v B-týmu v Lužné. 
Naopak  návrat  do  dresu  Valašské 
Polanky  ohlásil  Šimon  Kovalčík. 
Tento  talentovaný  mladík  prošel 
mládežnickou akademii ve Slovácku 
a jeho přínos pro mužstvo byl patrný 
již od začátku sezony. 
Muži  se  zatím  prezentují  ve  vyšší 
soutěži  více  než  dobře.  Nováček 
ovládl první zápas sezony na domácí 
půdě, když rozstřílel Hrachovec        6:1 
a bodoval  i na půdě Val. Příkaz, kde 
vyhrál  v  penaltovém  rozstřelu.  Pak 
sice následovaly dvě porážky, nejprve 
s  rezervou  Val.  Meziříčí  na  domácí 
půdě 2:3 a o týden později v Podlesí 
1:3, ovšem následující čtyři utkání už 
svěřenci  trenéra  Kučerňáka  slavili. 
Nejprve  zvládli  penaltové  rozuzlení 
proti  Kateřinicím  4:3,  aby  pak 
zvítězily v derby na půdě Horní Lidče 
3:1.  Další  atraktivní  utkání  odehráli 
Polančané s Viganticemi a opět slavili 
tři body po výhře               4:3. Zatím 
nejčerstvějším  bodovým  přírůstkem 
je vítězství z horké půdy Juřinky 2:1. 
Muži do konce podzimní části sehrají 
v domácím prostředí ještě dva duely. 
V  neděli  6.října  vyzvou  Valašské 
Klobouky  a  v  posledním  domácím 
utkání  se  představí  27.října  proti 

Vlachovicím. Pro fotbalové fanoušky 
však  Sokol  pravidelně  vypravuje 
autobus  i na hřiště soupeřů. Pro více 
informací sledujte naše stránky www.
sokolvalpolanka.cz 

B-tým 
Na  rozdíl  od  loňského  roku  se 
v  Lužné  neřešily  existenční 
problémy  a  rezervní  tým  se  mohl 
přes  léto  maximálně  soustředit 
na přípravu pro další ročník v rámci 
III.  třídy okresu Vsetín. Ukázalo se, 
že  Tygři  vstoupili  do  nové  sezony 
v maximální pohodě a zatím bodovali 
ve všech šesti utkání. Hned na úvod 
potěšili  domácí  příznivce  skalpem 
Jarcové  (2:1).  Následující  týden  si 
kluci zastříleli v Lačnově (5:2) a poté 
opět  v  domácím  prostředí  slavili 
vítězství proti Policemi (3:2). Mrzet 
může  nepovedený  druhý  poločas 
z derby v Leskovci, kde Tygři vedli 
2:0, ale utkání dospělo do penalt, kde 
se štěstí přiklonilo na stranu rivala. 
Chuť si dravci z Lužné napravili hned 
v  následujícím  utkání  proti  Bynině 
(2:1)  a  jejich  formu  naposledy 
odnesl  tým  Kladerub  (5:2).  B-tým 
bude  do  konce  podzimu  servírovat 
nedělní  předkrmy  od  10:15 
ve  stejných  dnech  jako  A-tým, 
6.října  vyzve  od  10:15  Střelnou 
a  ve  stejný  čas  27.  října  Janovou. 

Dorost 
Po dvouleté odmlce se nám podařilo 
v Sokolu obnovit klíčovou kategorii 
dorostu.  Základ  mužstva  vytvořili 
úspěšní  starší  žáci  z  loňské  sezony, 
které  doplnili  již  zkušení  Patrik 
Pilčík,  Martin  Daněk  či  Šimon 
Kovalčík,  jenž  v  rámci  možností 
pomáhá  svým  vrstevníkům.  Kluci 
zatím  stihli  odehrát  pět  utkání 
a ve třech případech slavili vítězství, 
když si v domácím prostředí vyšlápli 
na Hovězí (9:2), Juřinku (2:1) a Horní 
Lideč (11:3). Kolínkovým svěřencům 
se zatím nezdařilo pouze na hřištích 
soupeřů, v přestřelce v Podlesí padli 
naši  borci  6:7,  ve  Vidči  pak  1:3, 
ovšem  ani  v  jednom  z  utkání  nelze 
chlapcům upřít bojovnost a snaha.
Jádro  týmu  je  pořád  mladé  a  bude 
vyžadovat čas a trpělivost, než si vše 
sedne  do  puntíku.  Nicméně  věříme, 
že  se  kluci  budou  bavit  fotbalem 
a  budou  chtít  navázat  na  úspěchy 
z mladších kategorií. 

Mladší žáci 
Kategorie  mladších  žáků  patří 
ve  Valašské  Polance  mezi 
dlouhodobě úspěšné. Naše naděje to 
zatím prokázaly ve všech soutěžních 
utkáních. 

Pokračování na straně 10

Fotbalisté zahájili svou premiérovou sezónu v 1.A velmi dobře
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Pokračování ze strany 9
Výsledky  mladších  žáků  jsou 
poměrně  divoké,  jen  posuďte  sami: 
Val.  Polanka  –  Jablůnka  6:2,  Val. 
Polanka – Kateřinice 6:0, Val. Polanka 
– Hošťalková 7:3, Val. Polanka – Ústí 
10:1, Val.  Polanka  –  Fr.  Lhota  16:1. 
Je jasné, že svěřenci trenéra Černotíka 
budou i letos usilovat o mety nejvyšší. 
K tomu však určitě je třeba být nadále 
pokorný a vytrvalý v tréninku, tak jak 
tomu bylo doposud.

Starší přípravka 
Podobně  jako  jejich  starší  kolegové 
i  starší  přípravka  zatím  prochází 
podzimní  části  bez  ztráty  kytičky. 
Tým  trenéra  Gergely  je  vysoce 
produktivní,  v  dosavadních  utkáních 
pokaždé dosáhl na dvouciferný počet 
branek.  Starší  přípravka  ovládla 
duely  s  těmito  soupeři  následujícím 
poměrem:  Val.  Příkazy  23:2,  N. 
Hrozenkov/V.Karlovice 16:7, Lačnov 

15:5,  Hovězí  10:8,  Lidečko  14:11 
a Halenkov 31:1. Také starší přípravka 
určitě  dokazuje,  že  se  chce  ucházet 
v  letošním ročníku o finálový  turnaj. 
Nezbývá než držet dětem palce. 

Mladší přípravka
Našich  nejmenších  je  letos  opět 
tolik,  že  jsme  přihlásili  do  soutěže 
dva  týmy,  které  si  vedou  vyborně. 
Na dětech je vidět chuť a snaha, takže 
práce  s  nimi  je  zábavou  i  pro  nás.

Jan Tajzler ml.

Fotbalisté zahájili premiérovou sezónu v 1.A

Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. 
Tento zpravodaj je dle zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku zapsán do evidence periodického tisku pod čís-
lem MK ČR E 23115. Jdná se o periodický tisk územního samosprávného celku se sídlem ve Valašské Polance, Valašská Polanka 270, 
75611, IČO 00304361. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či 
materiály, které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v prosinci 2019

Sportovní komise 
Přes  léto  nezahálela  ani  naše 
sportovní komise. Proběhly  turnaje  
KOVAR CUP v  tenise  jednotlivců, 
a také dvojic. 
Turnaj  jednotlivců  ovládl  Martin 
Liška, který ve finále porazil Honzu 
Nahodila.  Třetí  skončil  Honza 
Filgas. 
Ve  čtyřhře  zvítězili  Radek  Zgarba 
se  synem  Radkem  před  Jonášem 
Šafaříkem a Martinem Liškou. Třetí 
pozici si vybojovali Jindra Šafařík a  
Honza Filgas.
Další  pořádanou  akcí  byl  tradiční 
duatlonek,  který  letos  oproti  jiným 
ročníkům  provázelo  krásné  počasí. 
Přes sto závodníků všech možných 
kategorií, kteří se závodu zúčastnili, 
se  mohlo  popasovat  s  výborně 
připravenými  trasami  v  okolí 
fotbalového hřiště. O dobrém zvuku 
námi  organizované  akce  svědčí 
i návštěva regionální televize, která 
ze závodů natáčela reportáž.  


