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K řádnému předání hotového díla 
provedených oprav objektu šaten 
a sociálních zařízení TJ Sokol 
vybudovaného v areálu tanečního kola 
došlo 15. 6. 2018.
Prováděla je stavební firma JASY 
Vsetín, s.r.o. nákladem ve výši: 928.135,- 
Kč vč. DPH, když celkové náklady 
stavby vč. zajištění výběrového řízení 
na zhotovitele stavby, provedení TDI, 
AD a zhotovení potřebné projektové 
dokumentace vyšlo na celkových  1050 
tis. Kč. Součástí stavebních prací bylo 
provedení nové vodorovné i svislé 
izolace ve sprchách, nové rozvody 
vody, osazení druhého boileru pro 
zkapacitnění teplé vody ohřívané 
plynem, částečně nová elektroinstalace, 
vytvoření místnosti sloužící pro 
rozhodčí jako jejich  šatna s vlastním 
soc. zařízením, demontáž původní a 
instalace nové vzduchotechniky vč. 

digestoře v kuchyni, nové obklady a 
dlažby ve sprchách i v šatně pro rozhodčí, 
kompletně nové vnitřní malby v celém 
objektu. Provedena byla také částečná 

oprava fasády sanačními omítkami a 
nový nátěr fasádních omítek i dřevěných 
obkladů, včetně montáže nových 
střešních okapů a svodů.                   Starosta

www.valasskapolanka.cz

Rekontrukce objektu šaten na tanečním kole je hotova

Oprava mostu se blíží
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
sdělilo vedení obce Valašská 
Polanka, že na letošní rok 
2018 plánují v letních měsících 
provedení opravy mostních závěrů 
silničního mostu přes řeku Senici 
v Dolansku a v návaznosti na 
to pak provedení odfrézování 
obrusné vrstvy vozovky silnice I/57 
v průtahu celou obcí a položení 
nového, tzv. „tichého“ koberce. 
Přesné termíny realizace těchto 
prací nám budou údajně dány včas  
k dispozici, každopádně je jisté to, 
že dopravní situace v obci bude přes 
léto trochu složitější.   Starosta

Kompostéry budou
Od SFŽP ČR  jsme se dozvěděli, 
že nám byla přiznána dotace  
na pořízení kompostérů pro 
domácnosti našich občanů. 
Jejich dodávka se ale plánuje 
až na konec prázdnin, jelikož se 
poněkud protáhla doba potřebná 
pro vysoutěžení dodavatele 
kompostérů. Těch bude dodáno 
obcím celkem 2.770 ks v úhrnné 
hodnotě  přes 10 mil. Kč vč. DPH a 
z toho 600 ks pro naši obec. Jakmile 
budou kompostéry dodány, budeme 
o tom veřejnost včas informovat 
a zorganizujeme akci na jejich 
předání občanům.             Starosta 

Nová ústředna rozhlasu
Obec v letošním roce pořídila novou 
ústřednu obecního rozhlasu. Ta je 
kompatibilní s novými operačními 
systémy i aplikacemi užívanými 
obcí i IZS Zlínského kraje. Přestože 
nová, chvíli trvalo, než se vychytala 
jednotlivá nastavení tak, aby vše 
fungovalo správně a všichni jsme měli 
kvalitní příjem všech zpráv v rozhlase 
vysílaných. Nyní je již ústředna plně 
v provozu - vč. signálu pro domácí 
přijímače OR a my vám děkujeme 
za trpělivost při jejím „dolaďování“. 
A kdyby se přece jenom objevil 
nedostatek, prosíme, informujte nás o 
něm.                                         Radnice



Dne 28. 3. 2018 proběhl tzv. 
první výrobní výbor, který svolala 
projekční firma Dopravoprojekt 
Ostrava a.s. ve věci projednání 
předprojektové přípravy náhrady 
mostu vybudovaného v r.1929, který 
je v havarijním stavebním stavu.
Na tomto jednání bylo projednáno 

technické řešení stavebních úprav 
týkajících se tohoto mostu a 
dále vyvolaných úprav silnice a 

chodníků navazujících na římsu 
mostu. Součástí tohoto jednání 
bylo také projednání přeložek zde 
se nacházejících inženýrských sítí, 
mezi které patří také odstranění 
vedení obecního veřejného osvětlení 
z mostu. Tyto práce související s 
přeložkou veřejného osvětlení jsou 

naplánovány a schváleny v rozpočtu 
obce již na letošní rok. Bylo zde 
konstatováno, že ke zbourání mostu 

a návrhu jeho nové výstavby bylo 
přistoupeno po poradě s majitelem 
mostu a komunikace na nádraží, 
kterým je ŘSZK p.o., přistoupeno 
proto, že pouhou opravou stávajícího 
mostu by nemohlo být dosaženo 
nejen zvýšení únosnosti mostu, ale 
ani jeho rozšíření a přizpůsobení 
současným požadavkům na 
dopravně bezpečností řešení tohoto 
typu staveb. Od plánované opravy 
stávajícího mostu bylo upuštěno také 
proto, že životnost nového mostu 
je plánována na dalších 100 let, 
kdežto pouhou opravou stávajícího 
by bylo za vyšší náklady, než za 
nový, dosaženo kratší životnosti 
současného mostu.
-Plánované provedení stavby r. 2021
-Oprava mostu bude provedena jeho 
zbouráním a výstavbou nového, 
když nový most bude mít větší šířku 
i nosnost.
-Součástí zpracov. dokumentace 
je i provizorní most, který bude 
po dobu výstavby nového mostu 
vybudovaný z parkoviště vedle 
mostu                         Starosta
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Ředitelství silnic plánuje opravu mostu na vlakové nádraží

Ceny energií zdražují
Nákup energií na komoditní burze Kladno pro členské obce SOH  a jejich 
příspěvkové organizace a také pro město Vsetín proběhl 12.6. 2018. Ceny 
jsou vysoutěženy pro následující roky 2019 a 2020. Dodavatelé zůstávají 
stejní jako v letošním roce, tedy u elektřiny Centropol Energy, a.s. a u plynu 
Pražská plynárenská, a.s. Ceny se podle předpokladu zvýšily, ale s tím se 
počítalo.Výsledky jsou následující: 
Elektřina NN - Průměrná cena: 1 155 Kč/MWh (minule to bylo 965 Kč/
MWh). To je navýšení ceny o + 19,7 %. Dodavatel: Centropol Energy, a.s.
Plyn MO - Cena: 555 Kč/MWh (minule to bylo 458 Kč/MWh). To je 
navýšení ceny o 21,2 %. Dodavatel: Pražská plynárenská, a.s.

Komunální volby
President ČR vyhlásil termín pro 
volby do zastupitelstev obcí, které 
se budou konat ve dnech 5. a 6. 10. 2018. 
Pro nadcházející volební období se 
v naší obci nic nemění, to znamená, 
že se bude volit 9-ti členné 
zastupitelstvo obce. Do 31.7.2018 
– musí být podány kandidátní 
listiny na registrační úřad (ORP 
Vsetín). Volební místnost bude opět 
v obřadní síni OÚ Val. Polanka 
čp.270. Jako každé komunální 
volby bude v příštím Zpravodaji 
obce,  který vyjde v polovině 
září 2018, umožněna zdarma 
předvolební inzerce pro všechny 
volební strany, které se zúčastní 
voleb do zastupitelstva obce 
Valašská Polanka a to ve velikosti 
formátu A5 naležato. Termín dodání 
podkladů k inzerci je stanoven na 
31.8.2018 a podklady musí být 
dodány v elektronické podobě na 
e-mail: info@valasskapolanka.cz

V Polance probíhají opravy komunikací
V těchto dnech probíhá ve Valašské Polance realizace oprav komunikací, 
které byly při schvalování rozpočtu obce na tento rok zastupitelstvem 
obce k opravě živičným kobercem vybrány.
Jedná se o komunikaci na Závodí v rozsahu od mostu u Kolínů až po 
lávku přes řeku Senici u Čátků, dále se jedná o opravu hlavního průtahu 
komunikace za kostelem ve stavební obvodu Vápenky, a také o opravu 
komunikace u Kašparů. 
Opravu komunikací provádí fy.TM Stav Vsetín, s.r.o., která zvítězila 
v tendru na tuto zakázku s cenou ve výši: 1 556 412,- Kč vč. DPH. 
Druhým v pořadí byla cenová nabídka fy. STRABAG a.s., s nabídkovou 
cenou za 1 651 168,- Kč a třetím v pořadí pak firma OPEN RE – ECO 
s cenou 1 773 486 Kč vč.DPH.
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Projektové dokumentace na cyklostezku hotovy Kolaudace zastávek
V loňském roce dokončené 
BUS zastávky v Dolansku 
byly v uplynulém období 
zkolaudovány. Kolaudace tohoto 
typu staveb probíhá několikrát a 
to podle toho, kolik stavebních 
povolení na ni bylo vydáno.
27.3.2018 - byl vydán kolaudační 
souhlas na stavbu: Napojení 
místní komunikace na silnici I/57
3.4.2018 - byl vydán kolau-
dační souhlas na stavbu: Dva 
chodníky pro pěší (na každé 
straně silnice vždy samostat-
ně chodník vč. cyklostezky)
9.4.2018 - byl vydán kolaudační sou-
hlas pro objekt Autobusových zálivů
11.5.2018 - byl vydán kolaudační 
souhlas na stavbu: Přeložka slou-
pu sdělovacího vedení CETIN
V současné době probíhá majet-
koprávní vyrovnání s pozemky, na 
kterých byly stavby vybudovány 
a to hlavně s ŘSD ČR tak, aby 
byly všechny provedené stavby 
na pozemcích obce. Po splnění 
této podmínky poskytovatelem 
dotace na tuto stavbu, kterou nám 
poskytl SFDI ČR ve výši 1,5 mil. 
Kč je možné provést nejpozději 
do konce tohoto roku závěrečné 
vyúčtování akce poskytovateli 
dotace tak, aby nám byla dotace 
v konečném důsledku potvrze-
na a nemuseli jsme ji vracet.

Starosta

V měsíci květnu 2018 dokončila 
projekční firma MCO Olomouc 
a.s. práce na zhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
na I. etapu stavby Cyklostezky 
Bečva – Vlára – Váh na území 
obcí Hornolidečska, která se týká 
obcí: Ústí, Leskovce, Val.Polanky, 
Prlova a Lužné. Předpokládáme, 
že stavební povolení bude vydáno 
v letošních podzimních měsících 
tak, aby bylo možné počátkem 
příštího roku požádat Státní fond 
dopravní infrastruktury ČR o dotaci 
na realizaci této akce. Otázkou je, 
jak velká bude alokace finančních 
prostředků tohoto státního fondu 
k rozdělení pro celou Českou 
republiku, kolik bude podáno 
žádostí a které z nich budou 
vybrány k realizaci. Bude-li nám 
dotace přidělena, plánujeme zahájit 
výstavbu tohoto veřejností velmi 
očekávaného projektu v roce 2019. 
Na příští rok již bylo požádáno o 
dotaci na realizaci projektu první 
části cyklostezky BVV, kterou 
je přemostění řeky Bečvy v Ústí 

lávkou v trase naší cyklostezky pro 
přímé napojení cyklostezky BVV 
na cyklostezku Bečva ze Vsetína do 
Velkých Kralovic. O dotaci požádala 
obec Ústí z grantu tzv. Přeshraniční 
spolupráce ČR – SR, když partnerem 
obce Ústí na tomto projektu je obec 
Horné Srnie, která má rovněž zájem 
vybudovat lávku v trase pro tuto 
cyklostezku, ovšem přes řeku Váh 
v této obci. Předpokládané náklady 
v každé z těchto obcí činí 1 mil. 
EUR. Bude-li těmto obcím dotace 
z EU přidělena, budou tyto stavby 
realizovány v letech 2019-2020.
Projekční práce pokračují také na 
II.etapě cyklostezky BVV pro obce 
Lidečko, Horní Lideč a Valašské 
Příkazy. Na tuto zakázku byla pro 
zhotovení potřebné PD vybrána 
firma Dopravně inženýrská kancelář 
s.r.o., Hradec Králové, která se 
smluvně zavázala zajistit pro II.etapu 
CBVV územní rozhodnutí v tomto 
roce a stavební povolení v roce 2019 
tak, aby bylo možné v následujících 
letech rovněž žádat o dotace na její 
realizaci.                         Starosta

Dům sociálních služeb
Stavební povolení na výstavbu Domu 
sociálních služeb Hornolidečska, který 
má vzniknout přestavbou staré obecní 
školy, dnes mateřské školy, bylo 
vydáno 20.6. 2018. Její provoz bude 
v průběhu prázdnin přestěhován do 
mimoškolního pavilonu ZŠ. Stavebními 
úpravami takto vyprázdněného 
objektu by měla vzniknout kapacita 20 
pobytových lůžek pro seniory, 5 lůžek pro 
odlehčovací službu a 12 míst pro denní 
stacionář. S tímto stavebním povolením 
požádáme o dotaci na výstavbu 
tohoto zařízení a to jak z národních tak 
i z evropských fondů. Zatím však žádný 
takový dotační titul vypsaný nebyl. 
Stane-li se tak (očekáváme, že se tak stane 
po té, kdy získá nová vláda ČR důvěru 
v Poslanecké sněmovně PČR), budeme 
žádat o dotaci na dílo, které má stát cca 
50 mil. Kč a které budou financovat 
obce Hornolidečska spolu se 
Zlínským krajem a poskytovatelem 
dotace, který takový grant vypíše.

Valná hromada VaK
Dne 7.6.2018 proběhla řádná valná 
hromada společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín a.s., na které byla, 
mimo jiné, schválena účetní závěrka 
této vodárenské společnosti za rok 
2017. Jednání této valné hromady, 
jejíž akcionářem s počtem akcií: 
7 401 ks je i naše obec, se zúčastnil 
starosta obce.
Aktiva celkem:                      1 236 791 
V tom: Stálá aktiva      1 036 392
Oběžná aktiva         199 917
Ostatní aktiva                 482

Pasiva celkem:                     1 236 791
V tom: Vlastní kapitál     1 089 032
Cizí zdroje          147 505
ostatní pasiva                254
Výnosy celkem      398 161
Náklady celke       387 636
Hospodářský výs. před zdan.10 525

Valná hromada VaK Vsetín a.s., 
neschválila výplatu dividend za rok 
2017.



Ke konci ledna tohoto roku byly 
dokončeny stavební úpravy II.NP 
mimoškolního pavilonu ZŠ, ve 
kterém vznikly dvě nové třídy MŠ 
Val. Polanka a dvě nové učebny pro 
místní pobočku ZUŠ Vsetín. Dne 9. 
4. 2018 byl vydán kolaudační souhlas 
pro novou mateřskou školku a zahájen 
zkušební provoz v učebnách místní 
pobočky ZUŠ Vsetín, v rámci kterého 
se musí stanovit, které hudební 
nástroje se mohou v učebnách 
vyučovat, aby se nepřekračovaly 
hlukové limity v bytech umístěných 
nad těmito učebnami.
Základní schválená kapacita nové 
MŠ je 48 dětí (2 třídy x 24 dětí). 
V současné době se ale ukazuje, že 
tato kapacita nestačí zájmu rodičů a to 
mluvíme pouze o rodičích z Valašské 
Polanky. 
I  z okolních obcí je zájem o naši MŠ 
velký, hlavně z Prlova a Seninky, 
ovšem děti z těchto obcí je možné 

přijmout do naší MŠ až po té, kdy 
budou kladně vyřízeny všechny 
žádosti rodičů o umístění dětí z naší 
obce. Přijetím dalšího úvěru obcí pro 
tento účel po vybudování splaškové 
kanalizace a realizací této investice 
do nové MŠ jsme dosáhli  navýšení 
kapacity naší staré MŠ z původních 
37 dětí na současných 48 dětí. K tomu 
byla v souladu s ustanovením § 23 
odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zřizovatelem MŠ, tedy 
naší obcí, schválena trvalá výjimka 
z nejvyššího povoleného počtu dětí 
v každé třídě mateřské školy až 
o +4 děti na celkových 56 dětí. A 
také k tomuto navýšení kapacity na 
maximální možnou výši s účinností 
od 1. 9. 2018 došlo na žádost paní 
ředitelky naší MŠ proto, aby dokázala 
uspokojit všechny žádosti rodičů dětí 

žijících v naší obci o umístění. Toto 
konečné zvýšení kapacity nové MŠ 
z původních 37 dětí až na současných 
56 dětí, to je o + 19 dětí se tak nyní 
ukázalo investicí pro rozvoj obce 
nanejvýš potřebnou! Provoz nové 
MŠ v této navýšené kapacitě bude 
zahájen již pro nadcházející školní 
rok 2018 – 2019 a to s účinností od 
1.9.2018. Pro zajištění provozu MŠ 
s tímto vyšším počtem dětí dojde 
rovněž k přijetí další učitelky do MŠ. 
K přestěhování vybavení staré školky 
do nových prostor mimoškolního 
pavilonu ZŠ dojde v průběhu letních 
prázdnin. Nové prostory MŠ, ale i 
nové učebny místní pobočky ZUŠ 
Vsetín, které byly současně s novými 
prostorami naší nové MŠ vybudovány  
si mohou zájemci prohlédnout v neděli 
dne 19.8.2018 v rámci slavnostního 
otevření, které bude zahájeno ve 13,00 
hodin u příležitosti pořádání letošních 
Starovalašských dožínek.     Starosta
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Mateřská školka od září v novém a s větší kapacitou pro děti

 Pochod kolem Polanky letos uzavře kapela Schelinger memory band
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Na projektu Čistá řeka Bečva II probíhají dokončovací práce 
Majetek Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko (SOMV), jehož je i naše 
obec členem, pořízený v rámci 
projektu Čistá řeka Bečva II, provozuje 
na základě uzavřené provozní 
smlouvy společnost Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s. V návaznosti 
na nově vybudovaný majetek SOMV 
aktualizovalo Plán financování 
obnovy kanalizací SOMV na období 
2018 – 2027, na základě kterého 
vytváří rezervu finančních prostředků 
na obnovu vodohospodářského 
majetku. Z dobrovolných příspěvků 
měst a obcí SOMV splácelo 
investiční úvěr na projekt Čistá řeka 
Bečva II (datum konečné splatnosti 
úvěru je 30. 4. 2025). V roce 2017 
pokračovalo připojování obyvatel a 
občanské vybavenosti na kanalizaci 
vybudovanou v rámci projektu Čistá 
řeka Bečva II. Celkově bylo k 31. 12. 
2017 dosaženo 88,12% připojenosti 
na vybudovanou kanalizaci. Přehled 
po jednotlivých městech a obcích 
je uveden v tabulce na této stránce 
Zpravodaje.
Plnění plánu v počtu zprovozněných 
kanalizačních přípojek v naší obci 
téměř na 105% je důsledkem toho, 
že se v naší obci na splaškovou 
kanalizaci napojilo mnoho nových 
RD v nových stavebních obvodech 
(Suláčov, Podevsí, Závodí), když 
původně se s nimi před 7-mi lety 
v žádosti o dotaci nepočítalo a také 
proto, že se v naší obci zvýšil počet 
obyvatel z původně nahlášených  
1328 obyvatel při podání žádosti o 
dotaci na současných 1403 obyvatel. 
V rámci projektu Čistá řeka Bečva 
II je zajišťován také svoz odpadních 
vod fekálními vozy od obyvatel, 
kteří nemají možnost se připojit na 
kanalizaci, a to za stejných podmínek 
jako v případě odvádění odpadních 
vod kanalizační stokou.
V současné době probíhá odstraňování 
reklamovaných vad díla, kterými jsou 
hlavně opravy komunikací v místech 
výkopů pro položení kanalizace, které 
si díky nedostatečnému hutnění zásypů 
tzv.“sedly“. Nyní jsme ve třetím roce 
po realizaci díla od kolaudace a ještě 

další 2 roky je možné, dle smlouvy 
o dílo, reklamovat závady na tomto 
dokončeném díle. Součástí plnění 
záručních podmínek bude rovněž 
provedení druhé kamerové zkoušky 
celého vybudovaného kanalizačního 
potrubí, která má zjistit stav 
kanalizačního potrubí a jeho těsnost 
před tím, než uplyne 5-ti letá záruční 
doba.
SFŽP ČR spolu s EU stále ještě 
neprovedli závěrečné vyúčtování 
akce ČŘB II, na základě kterého by se 
jasně definovalo, které náklady byly 
tzv. uznatelné, to je, že na ně dotaci 
obdržíme a které uznatelné nebyly a 
dotované tedy nebudou. Od toho se 
pak bude odvíjet následná aktualizace 
výše  dobrovolných příspěvků obcí 
MV, které se na stavbě podílely. Tyto 
příspěvky obcí slouží na splácení 
úvěru pořízeného pro všechny obce 
investorem stavby Mikroregionem 
Vsetínsko.
V poslední době je z OÚ postupně 
rozesílán dopis majitelům pozemků 

dotčených výstavbou splaškové 
kanalizace v rámci projektu ČŘB II, ve 
kterém byli požádáni o návštěvu OÚ, 
při které je nutné podepsat Smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
tak, jako se k tomu majitelé pozemků 
zavázali při podpisu Smlouvy o 
právu provést stavbu splaškové 
kanalizace a smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
(služebnosti), na základě které 
bylo následně vydáno stavební 
povolení a potažmo i kolaudační 
souhlas. Pozvánky rozesíláme 
postupně podle toho, jak nám 
je k podpisu předkládá kancelář 
investora stavby Mikroregion 
Vsetínsko, která po jejich 
podpisu zároveň zajišťuje vklad 
do katastru nemovitostí včetně 
úhrady poplatku za tento vklad. 
Prosím majitele pozemků, kteří již 
žádost o návštěvu OÚ a podpis této 
smlouvy obdrželi, aby tak učinili 
co nejdříve a nezapomněli si sebou 
vzít občanský průkaz. Starosta
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Informace o 
nezaměstnanosti

V tomto měsíci celkový počet 
uchazečů o zaměstnání klesl 
ve Zlínském kraji o 7,8 % 
na 10 672, počet hlášených volných 
pracovních míst vzrostl o 11,8 % na 
10 685 a podíl nezaměstnaných osob 
klesl na 2,51 %. K 31. 5. 2018 evidoval 
Úřad práce České republiky celkem 
10 672 uchazečů o zaměstnání. Jejich 
počet byl o 909 nižší než na konci 
předchozího měsíce, ve srovnání se 
stejným obdobím minulého roku je 
nižší o 4 158 osob. Z tohoto počtu 
bylo 9 487 dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. 
Bylo to o 880 méně než na konci 
předchozího měsíce. Ve srovnání se 
stejným obdobím minulého roku byl 
jejich počet nižší o 4 429. 
V průběhu měsíce května bylo nově 
zaevidováno 1 598 osob. Ve srovnání 
s minulým měsícem to bylo méně o 
175 osob a v porovnání se stejným 
obdobím předchozího roku méně o 238 
osob. Z evidence během měsíce odešlo 
celkem 2 507 uchazečů (ukončená 
evidence, vyřazení uchazeči). Bylo 
to o 667 osob méně než v předchozím 
měsíci a o 676 osob méně než ve 
stejném měsíci minulého roku. 
Do zaměstnání z nich ve sledovaném 
měsíci nastoupilo 1 609, tj. o 696 
méně než v předchozím měsíci a 
o 520 méně než v květnu minulého 
roku, 383 uchazečů o zaměstnání 
bylo umístěno prostřednictvím úřadu 
práce, tj. o 9 více než v předchozím 
měsíci a o 142 méně než ve stejném 
období minulého roku, 562 uchazečů 
bylo vyřazeno bez umístění.

Obec            Uchazeči                %

Ústí                    11                    2,65

Leskovec            9                     1,74
Seninka              8                     3,85
Val. Pol.             28                    2,46
Lužná                 8                     1,74
Pozděchov         11                    2,79
Prlov                   8                     1,97
Lidečko              43                   3,14
Horní lideč         29                   2,95
Fr. Lhota            45                   4,05

Pozor na podvodníky
V poslední době se stále častěji 
setkáváme s případy, kdy se někteří 
jedinci vydávají za zaměstnance 
skupiny ČEZ. Lstivým způsobem  
klienty obelhávají s cílem získat 
vlastní prospěch. 
Jako distributor elektrické energie 
nevybírá ČEZ žádnou hotovost, 
nepotřebuje od klientů na místě 
předkládat žádné doklady. Do 
objektů, či nemovitostí vstupují 
naši zaměstnanci jen k účelům 
definovaným v energetickém zákoně 
např. z důvodu oprav a revizí našeho 
zařízení, odečtu elektroměrů. Naši 
zaměstnanci mají u sebe vždy 
služební průkaz s fotografií a jeho 
identitu lze ověřit na bezplatné 
poruchové lince 800 850 860.

Informace o výskytu chráněných šelem
Úvodem bychom chtěli zdůraznit, že 
ze strany ochrany přírody i veřejnosti 
patří velké díky občanům, kteří v 
Beskydech chovají ovce, kozy a 
další hospodářská zvířata, protože 
udržováním luk a pastvin přispívají 
k zachování malebné beskydské 
krajiny. Kromě podpory chovu 
hospodářských zvířat podporuje náš 
stát také přítomnost velkých šelem 
(rysa ostrovida, vlka obecného, 
a medvěda hnědého) pro jejich 
vzácnost a pro jejich zásadní význam 
při udržování přírodní rovnováhy.
Touto informací bychom rádi přispěli 
ke snížení konfliktů, které chráněné 
šelmy, zejména vlci, mohou působit 
tím, že napadají hospodářská zvířata - 
v našich podmínkách především ovce, 
kozy a malá telata.
1. V Beskydech se rysové, medvědi 
a vlci trvale vyskytují už několik 
desetiletí a při ochraně stád je tedy 
nutné počítat s jejich celoroční 
přítomností. V současné době je 
potvrzen aktuální výskyt tříčlenné 
vlčí smečky v prostoru Javorníků a 
Vsetínských vrchů.
2. Škody, které velké šelmy působí 
na hospodářských zvířatech, se hradí 
podle zákona o poskytování náhrad 
škod zůsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy.

3. Po nálezu hospodářských zvířat 
usmrcených, nebo zraněných šelmou, 
je třeba událost nahlásit do 48 hodin 
od zjištění škody na CHKO Beskydy 
(607837854, 571654293). Správa 
provede šetření a poskytne chovateli 
instrukce. Mrtvá zvířata je nutné kvůli 
šetření nechat na místě útoku a pokud 
možno zajistit pobytové znaky šelem 
(stopy, trus, chlupy) před zničením. 
Škoda se hradí za dospělá i mladá 
hospodářská zvířata, bez ohledu na to, 
zda mají ušní značky.
4. Šelmy se na místo úspěšného 
útoku vracejí, proto je třeba zajistit 
zbylá zvířata - doporučuje se je na 
noc zavírat do chléva, nebo dvojité 
ohrady v blízkosti domu. Je možno si 
od správy CHKO Beskydy, nebo od 
hnutí Duha vypůjčit elektrický síťový 
ohradník, který zvířata zabezpečí 
lépe, než dřevěná ohrada.
5. Závěrem je třeba apelovat na 
prevenci škod - její přínos je 
jednoznačný jak pro chovatele, tak 
pro šelmy, které se pak nebudou 
zaměřovat na hospodářská zvířata 
jako na nejdostupnější kořist. Nejlepší 
ochranou stáda je trvalá přítomnost 
velkého pasteveckého psa, případně 
účinnější zabezpečení ovcí v nočních 
hodinách, kdy šelmy obvykle 
útočí.Mgr. František Jaskula 

Dotace výjezdní jednotce
V letošním roce jsme podepsali 
smlouvu o přidělení dotace od 
Zlínského kraje na doplnění 
vybavení naší výjezdní jednotky 
požární ochrany a to na nákup 
vybavení pro naše hasiče. 
Nakoupili jsme motorovou 
pilu, 2 ks proudnice a 2 ks 
kompletních dýchacích přístrojů 
v úhrnné hodnotě: 103.134,- Kč. 
Z této částky obdržíme, po jejím 
vyúčtování zaslanému ZK, 70% 
dotaci ve výši : 72.000,- Kč



Mnoho polančanů se na radnici 
v minulosti obrátilo s požadavkem 
vyřešit situaci s všudypřítomnými 
psími exkrementy. Po té, co 
se radnice snažila majitele psů 
upozornit na povinnost exkrementy 
odstranit – a jen málo z nich si to 
vzalo k srdci, rozhodli se zastupitelé 
udělat další krok k nápravě tohoto 
nešvaru. V průběhu prázdnin budou 
po naší obci rozmístěny schránky 
se sáčky na tento biologický 
materiál. Každý si tak bude moci 
donést domů to, co jeho pes po 
procházce na dědině zanechal a 
doma to pak zlikvidovat například 
v kompostérech, které by měly naše 
domácnosti obdržet v tomto roce.
Více o tom píše server http:
//www.kompostuj.cz. Výkaly 
většiny domácích zvířat lze za 
určitých podmínek kompostovat. Je 

to organický materiál podléhající 
biologickému rozkladu, je však 
třeba dodržovat určitá pravidla. Psí 
výkaly jsou výkaly masožravých 
živočichů a mohou na sebe vázat 
patogenní organismy, které přenášejí 
nemoci i na člověka. Vzhledem k 
tomu, že výkaly mohou obsahovat 
různé původce chorob či vajíčka 
parazitů, je nutné zajistit při 
kompostování takovýchto materiálů 
teplotu nad 65°C po dobu nejméně 
6 dnů. Psí výkaly lze v určitém 
množství (max. 10 výkalů) 
zapravovat do hloubky cca 15 - 20 
cm pod povrch buď do kompostu v 
domácím kompostéru nebo přímo 
do půdy a lehce vždy zasypat 
vápnem. Psí výkaly nelze dávat do 
speciálních sběrných popelnic na 
bioodpad, které jsou určeny jen pro 
rostlinné zbytky.
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Po obci budou rozmístěny sáčky na psí exkrementy Blahopřání maminkám
Den matek jsme tradičně slavili 
druhou květnovou neděli. Celá plejáda 
vystoupení dětí od mateřské školy 
po studentky udělalo radost všem 
maminkám a babičkám přítomným 
v sále kulturního domu.
Samozřejmě se nešlo nezasmát 
– a někdy i s malou slzičkou v oku- 
když vystupovali maláči a velkáči 
z mateřinky. Velmi zajímavé taneční 
choreografie představily jednotlivé 
skupinky polanských tanečnic, těch 
které letos získávaly jedno ocenění za 
druhým a to nejenom v regionu, ale 
i na celostátní soutěži v Praze.  Ke 
kvalitou stále rostoucímu  hudebnímu 
vystoupení žáků pobočky ZuŠ se  letos 
přidaly i mladé nadějné zpěvačky se 
známými populárními skladbami. To 
vše dohromady vytvořilo nádhernou, 
poklidnou atmosféru nedělního 
odpoledne – Svátku maminek.

Dožínky se blíží
V pondělní večery se v našem 
kulturním domě už od května pilně 
nacvičují polanské dožínky. Tak jako 
minule i letos přišlo zpívat a tancovat 
mnoho nových tváří a to nejenom 
věku studentského, ale i věku 
žákovského. Po přezpívání všech 
dožínkových písniček se pak zejména 
ti noví s velkým zápalem učí valašskú 
z Polánky, Raušníčka, Hospodářský 
a další tance k dožínkovému veselí 
neodmyslitelně patřící.  Už teď se 
tedy s námi můžete těšit na neděli 
19. srpna, kdy si naši nádhernou 
tradici připomeneme v kostele, na 
poli i na tanečním kole. V souvislosti 
s dožínkami se na radnici lidi 
ptají, jak to bude s automobily 
odstavenými v blízkosti dožínkového 
pole. Zastupitelstvo obce před 
rokem rozhodlo o ukončení nájemní 
smlouvy s panem Kubicou a to 
k 31.6. 2018. K tomuto datu by 
měl  pan Kubica všechny vozidla 
odstěhovat. Po obou stranách 
komunikace k mostu přes Senici 
chce obec následně provést náhradní 
výsadbu (alej bříz) za jabloně skácené 
u silnice za benzinkou. 
                                 KuK a Polančan

V pátek 25. května letošního roku se 
opět konala mezinárodní akce NOC 
KOSTELŮ. V polanském kostele 
se tentokrát nesla v duchu afrických 
misií. Navštívili nás zástupci 
Charity z Olomouce a „misionáři“ 
ze slováckých Sudoměřic, aby nám 
slovem i fotografiemi seznámili 
se svým pobytem v africké 
Zambii. Velmi poutavé vyprávění 
končilo malou besedou. Milým 
překvapením bylo vystoupení 
komorního seskupení pěveckého 

sboru Polanka – jakýsi předkoncert 
jejich „velkého koncertu“ 
následující neděle. Návštěvníci 
pak ještě mohli zhlédnout krátké 
dokumenty o trapistickém klášteře 
v Novém Dvoru u Plzně a o městě 
Jeruzalémě. Výtěžek dobrovolného 
příspěvku z naší Noci kostelů  
byl věnován na vypravení 
humanitárního kontejneru do 
Zambie. Tuto akci organizují 
pracovníci Charity v Olomouci 
s farníky ze Sudoměřic.

Noc kostelů v duchu afrických misií
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Mladí hasiči se zúčastnili 
Okresního kola hry Plamen

Družstva Mladých hasičů začaly 
soutěžní sezonu dobrými výsledky. 
Na obvodním kole v Jarcové, které 
se konalo 5. 5. 2018, se mladší žáci 
umístili na 2. místě a starší žáci 
umístili na 3. místě a při započítání 
výsledků z podzimího branného 
závodu postoupili do Okresního 
kola. Okresní kolo se konalo 19. 5. 
2018 v Horní Lidči a naše družstvo 
se umístilo na 3. místě z celkového 
počtu 14 družstev a postoupilo do 
Krajského kola. Soutěž se uskutečnila 
9. 6. 2018 v Otrokovicích a naši 
soutěžící se umístili na 11. místě. 
Tímto děkujeme kolektivu starších 
žáků za reprezentaci nejen našeho 
sboru, ale i obce Valašská Polanka.

Pohárové soutěže SDH Valašská 
Polanka

Dne 10. června proběhl již 13. ročník 
Pohárových soutěží mladých hasičů 
a dospělých. Dopolední soutěže 
Mladých hasičů, se v letošním ročníku 
zúčastnilo celkem 41 kolektivů. 
V kategorii starší žáci změřilo své síly 
17 družstev a na 1. místě se umístilo 
družstvo z Prostřední Bečvy, 2. místo 
Valašská Polanka, 3. místo Leskovec. 
Mladších žáků se přihlásilo 24 
družstev a zvítězili hasiči z Hutiska 
– Solance „A“, 2. místo Hovězí 
„“A“, 3. místo Val.Meziříčí - Lhota. 
Naši mladí hasiči se umístili na 4. 
místě a 21. místě. Odpolední soutěž 
dospělých začínala později až v 15:00 
hodin a přihlásilo se 16 družstev mužů. 
Tuto kategorii vyhrálo DHZ Hoštiná, 
druhé místo patřilo DHZ Lúky a 
třetí místo Nevšové. V kategorii žen 
bylo na startovní listině 7 družstev 
a zvítězily ženy z Nedašovy Lhoty, 
druhou příčku obsadil Popov a třetí 
Vlachovice. Veteráni měli startovní 
listinu obsazenu jen třemi týmy a 
zvítězili hasiči z Vlčovic A, druhé 
místo Pozděchov, třetí tým Vlčovic B 
měl bohužel neplatný pokus.
Hezké prázdninové dny a dovolenou 
přejí všem spoluobčanům hasiči 

z Valašské Polanky.

Hasiči informují
Den Země

Letošní Den Země proběhl v klasickém 
duchu - pobyt venku v krásném 
okolí naší školy, spousta stanovišť 
a týmové soutěžení. Zábavné úkoly 
si jako vždy pro děti připravili jejich 
učitelé ve spolupráci s vychovateli 
školní družiny i klubu a samozřejmě 
s pro nás už nepostradatelným panem 
Muchou.
A tak jsme poznávali zvířata i 
rostliny, testovali své znalosti z 

recyklování, zdravovědy, topografie 
nebo dopravní výchovy, vyzkoušeli 
si svou zručnost při skládání puzzle 
nebo sportovních aktivitách. Oblíbené 
stanoviště druhého stupně - střelba 
ze vzduchovky - bylo letos ještě 
zpestřeno panem Jeřábkem, který děti 
překvapil maskáčovými uniformami, 
barety i barvami na obličej. Poprvé 
se také našeho Dne Země zúčastnily 
i děti ze ZŠ Leskovec. K bodům 
získaným na stanovištích si pak 
všechna družstva připočetla ještě další 
za letošní zvláštní úkol, který zněl: 
„Napiš Zemi přání k narozeninám!“. 
Většina přání byla nad očekávání nás 
učitelů - kromě zdraví, čisté vody a 
nezničené přírody byla zaznamenána 
i přání velmi originální, jako např. 
„Ať se pořád otáčíš!“ nebo „Ať se 
globálně neotepluješ!“

Farmářský den
Další zajímavou akcí pro děti i 
rodiče, kterou naše škola připravila 

ve spolupráci s Agrární komorou 
a občanským sdružením Líska, 
byl školní Farmářský den. Šlo o 
projektový den zaměřený na valašský 
region, naše tradiční produkty, dobré 
a zdravé jídlo a podporu regionálních 
výrobců. A nešlo jen o jeden konkrétní 
den - během května a začátkem 
června si přímo ve třídách učitelé 
pro děti připravili zajímavé hodiny 
a aktivity vztahující se k daným 
tématům. Zajímaly nás například 

farmářské produkty, zelenina a ovoce 
(1. třída), život na Valašsku, kroje a 
tradice (2. a 3. třída), bylinky a zdravé 
pomazánky (4. a 9. třída), domácí 
zvířata (7. třída), tvoření z keramiky 
a recyklovaných materiálů (keramika 
a školní klub)….Z některých aktivit 
vznikly také stánky, kde děti své 
výrobky předvedly nejen svým 
spolužákům, ale také rodičům a 
ostatním návštěvníkům.  Dopolední 
program byl určen dětem - všechna 
stanoviště shlédli nejen naši žáci, 
ale také děti ze ZŠ Leskovec a 
Pozděchov. Odpoledne byla zahrada 
otevřená také ostatním návštěvníkům, 
kteří kromě stánků s tradičními 
brambůrky, zdobením perníčků, 
šitými valašskými panenkami nebo 
vyřezávanými hračkami mohli 
vidět také milé vystoupení dětí z 
Polančánku nebo si zakousnout 
špekáček. Děkujeme všem, kteří 
přišli, a doufáme, že jste si náš první 
školní Farmářský den užili.

Na základní škole proběhly dvě povedené jarní akce
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Základní umělecká škola v nových prostorách nezahálí
Zdá se mi, že včera jsem začala vypisovat 
nacionále a plánované úkoly do čistých 
listů školní agendy, a dnes pomalu 
dopisuji poslední úkoly a hodnocení. 
Školní rok to byl hektický, nabitý akcemi 
a my všichni doufáme, že jsme naši 

pobočku vždy reprezentovali se ctí.  V 
naší ZUŠácké hymně zpíváme „ koncert 
stíhá přehrávku, nedají nám přestávku“ a 
při celkovém resumé akcí jsem byla sama 
překvapená, kolik jsme toho stihli. Ve 
školním roce jsem s žáky připravili řadu 
akcí nejen na pobočce, ale reprezentovali 
jsme školu i za hranicemi obce. 
Říjen: 2 třídní přehrávky, vernisáž 
výstavy ve Vsetíně
Listopad: 2 třídní přehrávky, Vítání 
občánků, Adventní koncert Dolní sbor 
Vsetín, Beseda s důchodci
Prosinec: Vánoční koncerty ve Valašské 
Polance a v Lidečku
Leden: Školní kolo soutěže ve hře na 
dechové nástroje
Únor: Okresní kolo soutěže 
ve hře na zobcovou flétnu
Březen: okresní kolo ve hře na 
klarinet, krajské kola soutěže ve 

hře na zobcovou flétnu, krajské 
kolo soutěže ve hře na klarinet, 
Koncert pro MŠ, Benefiční koncert
Duben: 2 třídní přehrávky, vystoupení 
pro seniory učitele ve Vsetíně
Květen: 2 třídní přehrávky, Svátek matek 

Valašská Polanka, Svátek matek Lužná, 
Vítání občánků, Koncert ZUŠ OPEN 
Vsetín, postupové zkoušky, zápis do ZUŠ
Červen: Závěrečný koncert Vsetín, 
Závěrečný koncert Valašská Polanka
V průběhu celého roku jsme se také 
aktivně zapojovali do plnění úkolů 
vyplývajících ze dvou projektů 
ERASMUS+. Že všechny akce je 
potřeba naplánovat, organizačně 
připravit je samozřejmé. Ale ne každý 
si možná uvědomí, že na každou akci 
je především potřeba pro žáky připravit 
program a důsledně jej secvičit. Za to, 
že se nám to na pobočce daří, patří dík 
žákům, rodičům a v neposlední řadě 
také učitelům. V průběhu školního 
roku  se nám také podařilo přestěhovat 
pobočku do nových prostor. Díky 
iniciativě a spolupráci Obecního úřadu, 
Základní školy a vedení ZUŠ máme 

vlastní zázemí, kde se nám mnohem 
lépe pracuje a hlavně spolupracuje.  V 
letošním roce se naši žáci zúčastnili 
soutěže ve hře na dechové nástroje – žáci 
z naší pobočky ve hře na zobcovou flétnu 
a ve hře na klarinet.
Výsledky okresního kola:
Zobcová flétna: 
1. místo s postupem - Nela Cedidlová 
2. místo - Tereza Mikulíková, Karolína 
Kovářová, Julie Zemánková, Anna 
Garguláková, Denisa Kovářová
Klarinet:   
1. místo s postupem - Petra Kubenková  
2. místo - Kateřina Daňková
Výsledky krajského kola:
Zobcová flétna: 
Nela Cedidlová - čestné uznání
Klarinet:
Petra Kubenková - 2. místo
A na závěr jedna ze sloka z naší ZUŠácké 
hymny s přáním nejen ZUŠákům:

Díky milí ZUŠáci, za píli a za práci,
hrajte a zpívejte,s hudbou v srdci jásejte,

prázdniny si užijte.
Za kolektiv učitelů odloučeného 
pracoviště ZUŠ Vsetín ve Valašské 
Polance Zdeňka Machačová, 
koordinátorka odloučeného pracoviště 

Dva víkendy po sobě zazněly 
v polanském kostele písně v provedení 
pěveckého sboru Polanka. Poté, co 
sbor ukončil dlouholetou spolupráci 
se sbormistrem  Jaromírem  Bazelem  
st.,  se jeho uměleckého vedení ujaly 
Pavla Adamcová a Pavlína Slezáková. 
V neděli 3. června 2018 se konal  
hlavní koncert tohoto hudebního 

tělesa a jako host vystoupila CM Malá 
Jasénka. Přítomní si mohli poslechnou 
pestrou směsici lidových, duchovních 
i klasických skladeb. Z vysoké úrovně 
předvedených skladeb měl radost také 
J. Bazel st. a dlouholetá sbormistryně 
paní Karla Kamencová, kteří seděli 
mezi ostatními čestnými hosty tohoto 
koncertu. 

Pěvecký sbor Polanka koncertoval

Taneční kroužky uspěly
Děti ze ZŠ Val. Polanka se v letošním 
roce zúčastnily několika tanečních 
soutěží. V postupové soutěži Mia 
Festival v Otrokovicích získaly všechny 
tři skupiny první místa a postoupily do 
národního finále, které se konalo letos 
v květnu v pražské Lucerně. Velký sál 
světoznámého věhlasu mohl vidět naše 
taneční skupiny a již jen tato pocta stojí 
za úsilí, které tanečníci do nácviku 
dali. V konkurenci i profesionálních 
skupin, získaly všechny skupiny 
velmi pěkné umístění. Nejmladší 
skupina Neit s choreografií Španělsko 
se umístila na 3. místě, stejné 
umístění vybojovala skupina Anat s 
choreografií Plamínky a skupina Maat 
si dokonce vytančila zlatou příčku.
Děkuji dětem za jejich úsilí při 
nácviku. Poděkování patří také všem 
rodičům, kteří podporují děti v jejich 
aktivitách a pomáhají i při organizaci 
jednotlivých vystoupení a na soutěžích
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Oznámení o pořádání akce "Zděchovský krpál 2018"
Obec Zděchov pořádá sportovní akci: 
bike trail závod „Zděchovský krpál 
2018“, která proběhne v oblasti:
Trať: Zděchov (sportovní areál) 
- Hajdovy Paseky – údolí Mísné 
– Šerklava – Radošov – sedlo pod Filkou 
- Luženky – Zděchov (sportovní areál - 
viz. přiložená orientační mapa závodu.
Definice: bike trail závod na horských 
kolech – 28 km
Počet závodníků: max. 150 (maximální 
kapacita, počítáme 100)
Závod je koncipován s ohledem na 
ochranu životního prostředí, tedy 
maximální limit závodníků, trať je 
vedena většinou po značené tur. stezce 
(dostatečná i pro běžný turistický ruch), 
z větší části po stávajících zpevněných 
lesních cestách.
Start a zázemí závodu bude u koupaliště 

ve Zděchově. Příjezd závodníků bude 
osobními auty po silnici Huslenky 
- Zděchov. Parkování je na parkovišti 

u koupaliště ve Zděchově. Po závodě 
proběhne úklidová akce tratě.

S pozdravem  Ing. Tomáš Kocourek

Sportovní komise informuje
Jarní výšlap na Javorník

První turistickou akcí tohoto roku byl výšlap na Javorník. 
Nejprve se všichni vydali z Frenštátu pod Radhoštěm, kolem 
skokanských můstků, až ke stezce v oblacích. Odtud potom 
na rozhlednu Javorník, kdy hlavně poslední dva kilometry 
byly se značným stoupáním. Z rozhledny se pak skupina 
vydala dolů do Rožnova pod Radhoštěm, kde výlet končil. 
Počasí super, i když trochu větrné, výhledy krásné, nálada 
výborná, prostě pohodový den v přírodě.

Letní biatlon
Druhý ročník této nové akce opět pozlobilo počasí, těsně před 
začátkem se spustil pravý jarní déšť. I přes tuto skutečnost se 
ale na startu sešlo dvacet závodníků všech kategorií, kteří si 
běh a střelbu na pravé biatlonové terče chtěli vyzkoušet a 
ani trocha deště je neodradila. Jak se říká, do třetice všeho 
dobrého, snad už nám příští rok bude počasí konečně přát.

Polanský žabák
Tato skokanská soutěž pro děti je dlouhodobě jednou z 
nejúspěšnějších a nejnavštěvovanějších akcí celého roku a ani 
letošek nebyl vyjímkou. Přes padesát dětí se na sportovišti u 
školy utkalo ve skoku dalekém, vysokém a trojskoku z místa. 
Kdo nakonec vyhrál není až tak podstatné, důležité bylo, že 
si děti udělaly čas, neseděly doma a zaskákat si přišly.  
My se už teď tešíme na další ročník.

Kovar cup v tenise
Právě v těchto dnech je na tenisovém kurtu v Paradonu 
rozehrán turnaj ve čtyřhře - Kovar cup. V průběhu léta se také 
rozběhne Kovar cup ve dvouhře. Kdo máte čas a chuť přiďte 
tenisty povzbudit.
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Mladší přípravka
Jak už jsme zde psali několikrát, 
tato kategorie nám dělá nesmírnou 
radost. Pod vedením Jardy Gergely 
a dalších trenérů se každé pondělí 
schází na hřišti přes třicet malých 
dětí. V minulých dnech odehrála 
mladší přípravka finálový turnaj 
ve Valašských Příkazech, kde v 
konkurenci 31 týmů z celého okresu 
skončila na vynikajícím 3. místě. 

Starší přípravka
O něco starší děti vede Ondřej 
Zbranek s Alešem Černotíkem a i jim 
se v konkurenci dalších okresních 
týmů daří na výbornou. V okresním 
finále skončili na výborném 4. místě 
a jsou velkým příslibem pro starší 
kategorie. 

Mladší žáci
Tato kategorie sdružená s Lužnou 
hraje své zápasy právě v sousední 
vesnici. Průběh jara ukazoval, že 
mužstvo má svoji kvalitu, byť se 
občas ukázal mírný výsledkový 
výpadek. Že je mužstvo výborně 
připraveno na vrchol sezóny ukázalo 
okresní finále, ve kterém naši 

mladší žáci pod vedením Davida 
Adámka a Radima Filgase porazili 
všechny soupeře a stali se okresními 
přeborníky. Gratulujeme.

Starší žáci
Starší žáci pod vedením dlouholetého 
a obětavého trenéra Jardy Zemánka 
odehráli výborný rok. Ze své skupiny 
postoupili do nadstavbové finálové 
celookresní části a v ní skončili na 
výborném 4. místě. z celkových 
patnácti účastníků celého okresního 
přeboru. 

B tým
Béčko se jarní částí protrápilo. 
Zranění a pracovní povinnosti 

způsobily, že každý týden bylo 
nutné skládat jinou sestavu a to se 
samozřejmě projevilo i na horších 
výsledcích. V konečné tabulce 
obsadili borci z béčka .........místo

A tým
Áčko před začátkem jarní části 
pomýšlelo na postup a udělalo pro 
to svým zodpovědným přístupem 
v zimní přípravě maximum. Po 
začátku jarníí části se však našemu 
týma nalepila smůla na paty a když 
se k tomu přidalo i spoustu zranění, 
výsledky nebyly dobré. I tak to ale 
kluci nevzdali a vybojovali hezké 
třetí místo. Nutno ale říct, že toto 
umístění je pro Polanku zklamáním 
a sezóna je tak hodnocena jako 
nepovedená. Trenér Roman 
Kučerňák u mužstva zústane i v příští 
sezóně a my pevně věříme, že se opět 
popereme o nejvyšší mety. 

TJ Sokol Valašská Polanka děkuje 
všem svým fanouškům za přízeň 
v letošní sezóně a přeje jim hezké 
a pohodové léto. Na zápasech 
mládeže, nebo mužů se těšíme na 
brzkou viděnou. 

Dne 12. 5. se zúčastnila výprava 
z Valašské Polanky Mistrovství 
České Republiky federace WUAP, 
které se konalo v Praze. Dominik 
Kovalčík startoval dopoledne 
v kategorii Dorostenců do 90kg, 
kde si vylepšil své osobní rekordy 
v dřepu – 270kg, v benchpressu 
překonal národní rekord výkonem 
165kg a mrtvým tahem 245kg si 
pojistil první místo ve své kategorii 
a 4. místo v absolutním pořadí 
dorostenců a juniorů bez rozdílu 
váhy a věku. Později odpoledne 
startoval také Lukáš Matušinec 
v kategorii Open -110kg, kde se 
mu podařilo zapsat dřep s 280kg, 
benchpress 170kg a vytvořit si 
nový osobní rekord na mrtvém tahu 
výkonem 317,5kg. Součet 767,5kg 
byl totožný s druhým v pořadí, ale o 
vítězi rozhodla nižší tělesná váha – o 

celých 600g a tak Lukáš po loňském 
titulu juniorského mistra republiky 
obhájil titul v kategorii Open. Další 
závody se konají 30. 6. a jedná se 
o Mistrovství ČR federace GPC, 

které se budou konat v Domažlicích. 
Děkujeme za podporu obci Valašská 
Polanka, p. Machačovi. Kdyby Vás 
naše výkony zaujaly, budeme rádi za 
jakoukoliv podporu – děkujeme! 

Fotbalistům Polanky se nakonec postup do vyšší soutěže nezdařil

Siláci z Valašské Polanky jsou na soutěžích opět velmi úspěšní



Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - čtrnácti stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. 
Tento zpravodaj je dle zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku zapsán do evidence periodického tisku pod 
číslem MK ČR E 23115. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či 
materiály, které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v září 2018
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Harmonogram svozu odpadu ‐ 2. pololetí 2018 

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

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

9. 6. 3. 1.  12. 10.
23. 20. 17. 15.  26. 25.(úterý)

29.   
Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září  Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

4. 1. 
29. 

26. 31.  28. ‐‐‐
(hned po 

novém roce) 

Papír – modré pytle  17.   9. 
Sklo barevné – zelené pytle  13. 21.   16.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 24. 19.    14.
Nebezpečný a objemný odpad  22. září  

xxxxxxxxxxxx  Valašská Polanka – „Veřečné“ xxxxxxxx 
Komunální netříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

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

10. 7. 4. 2.  13. 11.
24. 21. 18. 16.  27. 26.(středa)

30.   
Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

27. 24. 21. 19.  16. 14.

Papír – modré pytle  10.   2. 
Sklo barevné – zelené pytle  10. 5.  30.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 13. 14.   23.
Nebezpečný a objemný odpad    22. září  
TS Vsetín s.r.o. Vám provede odvoz odpadu  v případě, že :  
1,   sběrná nádoba na komunální odpad bude označena příslušným žetonem  
2,   igelitový pytel bude pevně uzavřen ( zavázán šnůrkou nebo přelepen lepící páskou )  
      platí jak na komunální tak i na tříděný odpad  
3,   nádoba / pytel bude na svozovém místě připravena nejpozději do 6 hod. ráno ve stanovený den svozu 
Vaši sběrnou nádobu / pytel Vám osádka  nevyveze bude‐li obsahovat  : 
*   nedostatečně vychladlý popel 
*   větve stromů a keřů, listí, trávu, výhraby, jablka,… ( větší množství ) 
*   stavební odpad ( beton, cihly, omítku, sádrokarton,… ) 
*   nebezpečný odpad ( lepenku, azbest, asfalt, obaly od barev, motorových olejů, elektrozařízení, … ) 
*   objemný odpad ( koberce, linolea, nábytek, wc‐mísy, …. ) 
*   zeminu, kamení, posypový materiál 
V případě nevyvezení odpadu toto upozornění zanechá posádka svozové techniky v místě svozu a informaci o této 
situaci oznámí na vedení obce. Po odstranění nežádoucího odpadu Vám bude nádoba vysypána při dalším svozovém 
termínu. 

I nadále můžete využívat služeb firmy Sběratelství s.r.o.  
a odevzdávat zde odpady kromě domovního netříděného. 

 


