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Rozpočet obce pro tento rok je navržen 
jako přebytkový, protože z příjmů 
letošního roku je naplánováno 
uhradit i letošní splátky jistin a úroků 
z přijatých úvěrů obce. Celkové 
příjmy obce od státu z rozpočtového 
určení daní v roce 2019 plánujeme 

na úrovni roku 2018, když predikce 
vývoje státní ekonomiky je dle 
MF ČR mírně optimistická. 
Plánujeme také, že v letošním roce 
příjmy z prodeje pilařské kulatiny 
nepokryjí výdaje spojené s lesním 
hospodářstvím. Cena kůrovcového 

dřeva je velmi nízká a výdaje na 
zajištění likvidace kůrovcové kalamity, 
vč. zajištění běžných pěstebních 
prací v obecních lesích budou díky 
tomu vyšší než v předcházejících 
letech. Výdaje obce na jednotlivých 
kapitolách respektují běžné tzv. 
mandatorní výdaje obce v kontextu 
s plánovanými investicemi. 
Výdaje obce i v tomto roce ovlivňují 
splátky velkých investic realizovaných 
v předcházejících letech. Od prosince 
2015 bylo zahájeno 15-ti leté splácení 
15 milionového úvěru s úrokovou 
sazbou 1,64% (úroková sazba fixována 
po celou dobu splácení úvěru), 
který jsme v roce 2013 pořídili na 
zateplení základní školy, na výstavbu 
Revitalizace návsi v okolí kulturního 
domu, na výstavbu dešťové kanalizace 
do stavebních obvodů Suláčov a 
Podevsí II a na opravu komunikací po 
dokončení stavby splaškové kanalizace 
v obci v rámci projektu ČŘB II. 

Pokračování na straně 2
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Koncert pro varhany
V neděli 28. dubna ve 14,30 se 
v našem kostele sv. Jana Křtitele 
ve Valašské Polance uskuteční 
benefiční koncert. Výtěžek tohoto 
koncertu bude určen na opravu 
polanských varhan. Varhany 
z našeho kostela totiž letos po 
dlouhé době čeká velká generální 
oprava, která je nezbytná. Další 
podrobnosti o této plánované akci 
se dozvíte před samotným konáním 
plakátů a webových stránek obce a 
farnosti. 

Programové prohlášení zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Valašská 
Polanka, vzešlé z voleb 
uskutečněných v říjnu 2018, 
zpracovalo svůj plán práce pro 
nadcházející volební období 2019-
2022, ve kterém se jednotliví 
členové zastupitelstva obce dohodli 
na prioritách plnění volebního 
programu na jednotlivých úsecích 
činnosti obce takto:
A. Plán realizace investic
1/ Kompletně dokončíme realizaci 
projektu „Hospodářského 

objektu obce v Traktorce“ 
a provedeme jeho kolaudaci
2/ Provedeme také dodatečné 
zlepšení stávajícího odhlučnění  tříd  
Základní umělecké školy umístěných 
v mimoškolním pavilonu Základní 
školy Val.Polanka čp.366.
3/ Vybudujeme nové chodníky 
s novým veřejným osvětlením a 
autobusovými zastávkami na nové 
okružní křižovatce silnic I/57 a I/49 
s napojením na stávající chodníky.

Pokračování na straně 6
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Stejně jako v předcházejících letech, 
i v tomto roce, zašleme Mikroregionu 
Vsetínsko investiční příspěvek ve 
výši 2,52 mil. Kč na úhradu nákladů 
souvisejících s výstavbou splaškové 
kanalizace v obci, která byla 
zkolaudována v listopadu 2015. 
Od dubna loňského roku bylo zahájeno 
15-ti leté splácení 7 milionového 
úvěru s úrokovou sazbou 1,49% 
(úroková sazba fixována po celou 
dobu splácení úvěru) pořízeného 
na výdaje spojené se stavebními 
úpravami mimoškolního pavilonu 
ZŠ, kterými se vytvořila nová, vyšší 
kapacita MŠ pro až 56 dětí!
§2212: V letošním roce neplánujeme 
žádné zásadnější opravy komunikací 
mimo jejich běžnou údržbu a 
odstraňování havarijních stavů. 
Co však bude mít vliv na celkové 
výdaje na této kapitole je průběh 
letošní zimy, na základě kterého 
zde bude účtována vyšší částka, než 
v předcházejících několika letech, 
za zimní údržbu komunikací. Letos 
opravíme schodiště pod bytovkami 
za prodejnou Jednota.
§2229: Provedeme obnovu 
vodorovného dopravního značení na 
návsi před KD a také na parkovišti u 
základní školy.
§2292: Také v letošním roce 
přispějeme Zlínskému kraji (ZK) 
na zajištění dopravní obslužnosti 
autobusovou i železniční dopravou 
v naší obci. Naše obec v letošním roce 
zašle ZK 143 tis, Kč což je v přepočtu 
na jednoho občana 100 Kč. 
§2321: Ještě i v letošním roce 
předpokládáme vyplacení dotací těm 
občanům, kteří jsou nenapojitelní na 
splaškovou kanalizaci v obci, sami si 
udělali nové domovní ČOV či septiky 
a požádají obec o dotaci, kterou 
vyhlásila. Vzniknou nám zde rovněž 
náklady na úhradu poplatků za vklady 
do katastru nemovitostí související 
s podepsanými Smlouvami o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě, kterou 
je splašková kanalizace vybudovaná 
v rámci projektu ČŘB II. etapa na 
soukromých pozemcích. 

§3111 a §3113: I v letošním roce 
bude na provozní náklady našich 
škol zaslán příspěvek obce ve výši 
10 tis. Kč/žáka. (47 dětí v MŠ a 233 
dětí v ZŠ). K celkovým nákladům na 
provoz našich škol musíme připočíst 
i náklady na pojištění budov a na 
zhotovení projektové dokumentace 
na opravu elektroinstalace ve všech 
budovách základní školy. Stále není 
rozhodnuto na MMR ČR o tom, zda-li 
bude kladně vyhověno žádosti ZŠ o 
dotaci z grantu IROP na modernizaci 
odborných učeben na II.stupni  ZŠ.
§3341: Zde plánujeme mimo běžný 
servis místního rozhlasu další nákup 
domácích rozhlasových přijímačů 
pro ty občany, kteří rozhlas neslyší.
§3392: Vyšší provozní náklady 

kulturního domu v letošním roce 
ovlivní výdaje na výměnu radiátorů 
ústředního topení v přízemí, vč. 
osazení termoregulačních ventilů 
a také výdaje za pořízení nových 
vstupních dveří do restaurace U Nás 
a za zadní provozní dveře do sálu.
§3412: na šatnách a soc. zařízení 
TJ Sokol, vč. areálu tanečního kola 
plánujeme v letošním roce hradit 
pouze provozní náklady a běžnou 
údržbu objektů stejně tak jako na 
§3613 – nebytové hospodářství. 
V letošním roce by mělo být vydáno 
vodoprávní povolení na novou studnu 
u fotbalového hřiště a na automatické  
zavlažování fotbalového hřiště a 

proto nyní vyhlížíme, zda-li bude 
vypsán grant, do kterého bychom 
požádali o dotaci na realizaci tohoto 
projektu.
§3635: územní plánování: v letošním 
roce plánujeme dokončit a schválit 
nový územní plán obce a zaplatit 
za projekční práce s tím spojené. 
Pokračovat budeme rovněž ve 
spolupráci s Pozemkovým úřadem ČR 
na realizaci projektu pozemkových 
úprav v naší obci.
§3639: mimo běžné výdaje na 
zhotovení geometrických plánů a na 
majetkoprávní záležitostí obce zde 
plánujeme zpracovat PD na přeložku 
kabelů CETIN pro cyklostezku
§3721 až 3726: počítáme zde s výdaji 
na zajištění likvidace odpadů v naší 
obci, když součástí těchto výdajů je 
také realizace projektu nákupu 600 
ks kompostérů, které nám byly již 
dodány a které budou jednotlivým 
domácnostem v obci zaměstnanci 
obce v jarních měsících rozvezeny. 
§3745: péče o veřejnou zeleň v sobě 
zahrnuje údržbu travních porostů 
a ostatní zeleně na veřejných 
prostranstvích a podél místních 
komunikací.
§5213 a 5512: jedná se o finanční 
prostředky potřebné na případné 
krizové řízení obce při mimořádných 
událostech a na zajištění provozu 
Výjezdní Jednotky Požární Ochrany 
obce. Na vybavení členů výjezdní 
jednotky PO obce jsme požádali 
Zlínský kraj o dotaci ve výši 90 tis. 
Kč. Dotace nám byla schválena a 
díky tomu pro naše hasiče v letošním 
roce nakoupíme : požární ventilátor, 
požární žebřík a 6 zásah. obleků, vč. 
rukavic a bot.
§6112 a 6171: zde plánujeme výdaje 
souvisejících se správou a vedením 
obce, vč. financování sociálního 
fondu zaměstnanců obce. Nejde tedy 
jen o provozní náklady OÚ, ale také o 
výdaje spojené s činností a provozem 
komisí a výborů  zastupitelstva obce, 
vč. zastupitelstva obce.
§6310: Roční splátka úroků z úvěrů
§8124: Roční splátka jistin z přijatých 
úvěrů.        Pokračování na straně 4
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Předpokládané PŘÍJMY obce v r. 2019
1/ Daňové příjmy obce(RUD)   21.202,-
z toho např. (v tisících):
- daň z nemovitosti:                        900,-
- poplatek za odpady:                     560,-
- poplatek za psy:               30,-
2/ Dotace na výkon státní správy a                      
transfery                                        1066,-
3/ Nedaňové příjmy obce:            1962,-
 z toho např.: 
- nájem ZS + služby:                      220,-
- nájem neb. hospod. + služby:      210,-
- nájem byty:                            460,-
- nájem KD:                 300,-

CELKEM                  24 230,- Kč

Předpokládané VÝDAJE obce v r. 2019
1/Výdaje dle jedn. kapitol:  24 230,- Kč

Rozpočet obce pro rok 2019 je navržen jako přebytkový
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3631 Veřejné osvětlení 350

3632 Pohřebnictví 100 150

3635 Územní plánování 90

3636 Územní rozvoj digitální mapy ZK 6

3639 Komunální služby a územní rozvoj              50 300

3721 Svoz a sběr nebezpečných odpadů 100

3722 Svoz a sběr komunálních odpadů 20 700

3723 Sběr a svoz ost.odpadů 200

3725 Využívání a znešk. kom. odpadu 180 0

3726 Využívání a znešk. ostat. odpadů 100

3729 Ostatní nakládání s odpady 2 0

3745 Péče o veřejnou zeleň 700

4356 Denní stac. a centra denních služeb 160

5212 Ochrana obyvatelstva 22

5213 Krizová opatření 50

5512 Požární ochrana 500

6112 Místní zastupitelské orgány 2200

6171 Činnost místní správy+soc. fond 9 3200

6310 Výdaje z fin. oper. (úroky z úvěru) 2 300

6402 Finanční vypořádání minulých let 28

6330 Převody vlastním rozpočt. účtům 0

6399 Odvod DPH 100

6409 Ostatní čin. - veřejná fin pod.  dary 370

Celkem - provoz 1962 19728

Parag. Položk. Investiční výdaje - závazný ukaz.  

3412 6121 Výstavba dětského hřiště 100

3341 6349 INV příspěvek SOH na VVS 126

2321 6349 INV Přísp. MV na fin. ČŘ Bečva II 2520

4350 6349 INV Přís. SOH na PD pro DSSH 107

3631 6121 Přeložka VO a výměna světel VO 
podél I/57 (MASH)

150

2221 6121 Zhotovení PD pro točnu BUS u ZŠ 170

3631 6121 Prodloužení VO do SO Podevsí II 50

2219 6349 INV přísp. SOH na I.etapu CBVV 38

Celkem 3261

Celkem 22989 22989

0

Paragraf Položka Financování

8115 Zapojení zůst. na BÚ ke konci roku 0

8124 Úhrada splátky dlouhodobých 
přijatých půjčených prostředků

-1241

pol. § Členské příspěvky

5179 6409 Členský příspěvek SMS ČR 6

5179 6409 Členský příspěvek SPOV 4

5329 6409 Členský přísp. Mikroreg.Vsetínsko 3

5329 6409 Členský příspěvek SOH 214

5179 6409 Členský příspěvek MASH 1

5909 6409 Vratka přeplatku z ročního 
zúčtování daně z příjmů FO

15

Příjmy Výdaje

Parag. Polož. Popis tis.Kč tis.Kč

1111 DPFO placená plátci 4900

1112 DPFO placená poplatníky 100

1113 DPFO vybíraná srážkou 400

1121 DPPO 4100

1122 daň z příjmu placená obcí 0

1211 DPH 10100

1334 odvody za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu

2

1340 Poplatek za systém odstraň. 
komunálního odpadu

560

1341 Poplatek ze psů 30

1343 poplatek z veřejného prostranství 24

1344 poplatek ze vstupného 1

1361 správní poplatky 15

1381 daň z hazardních her 70

1511 daň z nemovitostí 900

Daňové příjmy CELKEM 21202

4111 NIV přijaté transfery z všeobecné 
pokladní správy SR

0

4112 NIV přijaté dotace ze SR na státní 
správu

674

4116 Ostatní NIV transfery ze SR 392

4122 NIV přijaté transfery od krajů 0

4134 Převody z rozpočtových účtů 0

4222 INV přijaté transfery od Krajů 0

Dotace, přís. a transf CELKEM 1066

Běžný provoz

1032 Podpora ostatních produkč. činností 400 800

2212 Silnice 3 477

2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací 200

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 20

2229 Ostatní záležitosti v silniční 
dopravě

50

2292 Dopravní obslužnost 143

2321 Odvod a čištění odpadních vod 200

2333 Úpravy drobných vodních toků 50

3111 Provozní náklady MŠ pro 47 dětí 1 892

3113 Provozní náklady ZŠ pro  233 dětí 1 2840

3314 Provoz knihovny 1 100

3319 Záležitosti kultury 200

3326 Pietní akty 10

3341 Provoz veřejného rozhlasu 3 80

3349 Obecní zpravodaj 40

3392 Provoz kulturního domu 300 1400

3399 Činnost komise pro obč. záležitosti 100

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200

3419 Tělovýchovná činnost 300

3511 Provoz zdravotního střediska 220 400

3612 Bytové hospodářství 460 800

3613 Nebyt. hospodářství, provoz DS, 
čp.81 a HOO

210 800

Rozpočet obce Valašská Polanka na rok 2019 
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Děkujeme, že třídíte
V loňském roce  Valašská Polanka  
od společnosti EKOKOM 
obdržela částku 178.895,- Kč, 
což je smluvní odměnu za odpad, 
který jste v domácnostech vytřídili 
a odevzdali svozové firmě. Tyto 
peníze  částečně kompenzují 
náklady spojené s likvidací odpadů, 
které všichni vyprodukujeme. Je 
zřejmé, že třídění má skutečně 
smysl a to i z důvodu, že během 
několika let budou ze zákona 
končit s provozem skládky 
odpadů a ten se bude likvidovat 
jenom ve spalovnách a právě 
tříděním a zpětným využitím. 
V tabulce pro zajímavost několik 
čísel z roku 2018.

Odpad v roce 2018 Mn. v t.
Papír 12,5
Plast 20,01
Sklo 16,14
Kovy 35,54
Nápojový karton 1,5
Oděvy 5,66
SKO (popeln.,č.pytl) 214,7
Objemný odpad 62,7
Nebezpečný odpad 12,55

Přehled hospodaření za rok 2018
Těžební činnost
Těžba: mýtní úmyslná             0,00 m3
              mýtní nahodilá         265,00 m3  
(převážně kůrovec, něco vítr)
         předmýtní nahodilá      126,00 m3 
(převážně kůrovec)
               
 Celkem                                391,00 m3

Pozn. těžba v roce 2018 byla ovlivněna 
kůrovcovou kalamitou. 
Za prodané dříví jsme utržili 349.850,- 
Kč bez DPH, tedy cca 900,- Kč za 
jeden m3.

Pěstební činnost
pálení klestu:              0,00 m3  z těžby 
zalesňování:                     0 ks  sazenic 
vyžínání:                                    0,57 ha
výsek PD:                                  0,58 ha
nátěr kultur:                               2,17 ha
prořezávky:                              0,00 ha

Pozn:  některé kultury jsou již 
zajištěné, nemusí se již vyžínat a 
chránit nátěrem proti okusu, klest 
pálíme až po mýtní úmyslné těžbě

Plán činnosti v lesích na rok 2019
Těžební činnost:     cca  350 m3  
(předmýtní 50, mýtní 150, nahodilá 
150, dle kůrovcové situace a ceny 
dřeva)

prořezávky:                         cca 1,00 ha
zalesňování:     cca 200 ks sazenic 
(pokud budou sazenice, je avizován 
jejich nedostatek)
vyžínání + výsek:               cca 2,00 ha
nátěr kultur:                   cca 2,00 ha 
včetně přirozeného zmlazení
Pozn: těžit budeme podle toho, kolik 
bude kůrovce, vývratů, polomů, a jaká 
bude cena čerstvého dříví (nízká cena 
dřeva = větší objem vytěženého dřeva)

David Ondrišík

Pokračování ze strany 2
Významnou roli pro plánování výdajů 
obce na rok 2019 činí zůstatek na 
účtech obce k 31.12.2018 ve výši 
4,7 mil. Kč. Tyto finanční prostředky 
budou do výdajů obce na rok 2019 
zapojeny pouze tehdy, bude-li 
úspěšně získána dotace na některý 
z připravovaných projektů: 
O dotaci jsme požádali, nebo 
požádáme na realizaci těchto 
projektů:
Revitalizace zeleně na svahu podél 
silnice I/57 pod Suláčovem (MAS 
Hornolidečska)
Výstavba nového dětského hřiště pod 
hřbitovem ve sportovním areálu ZŠ 
(MMR ČR)
Výstavba pumptrekové dráhy v areálu 
bývalého ZD (MMR ČR)
Výstavba cyklostezky v rámci 
projektu CBVV na území obcí 
Hornolidečska 
v trase Ústí – Lužná (financování 
z fondu SFDI ČR) a v trase 

Val.Polanka – prlovský rybník na 
Trubiskách (financování z fondu 
INTEREG – přeshraniční spolupráce 
ČR – SR)
Výstavba domu sociálních služeb 
Hornolidečska v Polance(MPSV ČR)
Modernizace odborných učeben 
II.stupně ZŠ Val.Polanka (IROP a 
nebo MF ČR)
Výstavba chodníků a BUS zálivů při 
okružní křižovatce silnic I/49 a I/57, 
vč. místa pro přecházení a vč. nového 
veřejného osvětlení (SFDI ČR)
Nezískáme-li dotaci, nezačneme ani 

jeden z vyjmenovaných projektů 
realizovat. Obec poskytne veřejnou 
finanční podporu na činnost spolků, 
které vytváří pestrý společenský 
život v naší obci. Veřejnou finanční 
podporu plánuje zastupitelstvo obce 
poskytnout následujícím spolkům 
viz. tabulka níže. (Informace o 
podrobném členění příjmů a výdajů 
obce, včetně alokovaných částek na 
jednotlivých kapitolách rozpočtu 
obce jsou k dispozici na úřední 
desce obce a na obecním webu: 
www.valasskapolanka.cz.  Starosta

Hospodaření v obecních lesích

Rozpočet obce pro rok 2019 je navržen jako přebytkový

Podpora spolkům a organizacím
- TJ Sokol Val.Polanka                           - 190 tis. Kč
- SDH Val.Polanka vč.příspěvku OSH a okrsku č.7           - 140 tis. Kč
- ZO ČSV Val.Polanka                - 15 tis. Kč
- MS Val.Polanka                              - 25 tis. Kč
- TJ Ústí šachový oddíl                 - 20 tis. Kč
- Stonožka                  - 30 tis. Kč
- Letokruhy o.p.s., provozující náš denní stacionář             - 60 tis. Kč
- ZŠ Horní Lideč                 - 1 tis. Kč
- ZO ČSOP Nový Jičín – Bartošovice                                 - 3 tis. Kč



a) 38 tis. Kč plánujeme zaslat Sdružení 
obcí Hornolidečska (SOH) jako podíl 
naší obce na  investiční příspěvek 
pro zajištění výběrových řízení na 
zhotovitele cyklostezky a na provádění 

technického dozoru investora vč. 
koordinátora BOZP.
b) Dalších 108 tis. Kč bude zasláno 
SOH jako podíl naší obce na investiční 
příspěvek pro realizační a tendrovou 
projektovou dokumentaci na Dům 
sociálních služeb Hornolidečska, na 
jehož výstavbu plánujeme v letošním 
roce požádat MPSV ČR o dotaci.
c) Dalším investiční příspěvkem obce 
pro sdružení obcí Hornolidečska 
je částka ve výši 126 tis. Kč, za 
kterou nám bude prostřednictvím 
tohoto Sdružení v obci instalován 
na obecním mostě přes řeku Senici 
srážkoměr a hladinoměr napojený na 
digitální povodňový plán obce v rámci 
dotačního projektu „Vyrozumívací, 
varovný a informační systém obcí 
Hornolidečska“.
d) 2,52 mil. Kč zašleme Mikroregionu 
Vsetínsko na splácení výdajů spojených 
s realizací splaškové kanalizace v obci 
v rámci projektu ČŘB II.
e) Koncem ledna 2018 jsme podali 
žádost o dotaci na výstavbu nového 
dětského hřiště přičemž za 100 tis. Kč 
zde plánovaných ve výdajích musíme 
zaplatit projekt, zpracování žádosti o 
dotaci a organizaci výběrového řízení 
v případě, že dotaci úspěšně získáme.

f) Na letošní rok jsou zde prozatím 
naplánovány výdaje ve výši 150 tis. Kč 
na přípravu projektu přeložky veřejného 
osvětlení z mostu přes řeku Senici pod 
nádražím ČD. Součástí přeložky VO 

z mostu bude rovněž přeložka sloupů 
VO, které se vyvrací do koryta řeky 
Senice pod Suláčovem. Nahradí je 
sloupy VO, které budou osazeny u 
chodníku vedoucího podél silnice I/57 
do místní části obce Obecnica. Další 
součástí tohoto projektu je demontáž 
stávajících lamp VO ze stožárů VO 
podél silnice I/57 v průtahu naší 
obcí. Na stožáry VO budou následně 
namontovány nové LED lampy VO, 

které budou mít 1/3 spotřebu el. 
energie oproti původním lampám. 
Na realizaci tohoto projektu jsme 
požádali o 90% dotaci z rozpočtu MAS 
Hornolidečska, kde máme již zajištěn 
příslib této dotace. V únoru jsme 
provedli výběrové řízení na zhotovitele 
a podepsali SOD, ze které je zřejmé, že 
tato akce by měla být hotová do konce 
června letošního roku. 
g) Plánujeme také další prodloužení 
veřejného osvětlení ve stavebním 
obvodu Podevsí II a to nákl. 50 tis. Kč.
h) Poslední investiční akcí, na kterou 
jsou v tuto chvíli plánovány výdaje 
v rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 
170 tis. Kč, je pořízení projektové 
dokumentace pro realizaci projektu 
„Výstavba točny pro autobusy před  ZŠ 
ve Valašské Polance“. 
V rámci revitalizace prostranství před 
základní školou zde přestěhujeme 
pomník padlým z I. a II. světové 
války a rozšíříme napojení místní 
komunikace od bytovek za ZŠ na 
silnici I/57. Díky malé šířce napojení 
této místní komunikace na silnici I/57, 
odpovídající pouze jednomu jízdnímu 
pruhu, zde dochází k nebezpečným 
dopravně bezpečnostním situacím, 
které negativně umocňuje autobusová 
zastávka přímo ve výjezdu této cesty 
na silnici, kterou nahradí již zmíněná 
točna pro autobusy.               Starosta
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 Investice, které obec v nejbližší době čekají

Prázdninový pobyt u huculských koni pro děti
1.  Turnus 30. 06. – 07. 07. 2019 – začátečníci a mírně pokročilí 7-11 let 

2.  Turnus 07. 07. – 14. 07. 2019 – začátečníci a mírně pokročilí 12-15 let
3.  Turnus 04. 08. – 11. 08. 2019 – zdatní jezdci 9-15 let

Místo: Vráblovy paseky             Kapacita turnusu je osm dětí. Cena: 4.500,- Kč
1. a 2. turnus je určen pro děti, které se chtějí naučit základy chování a práce u 
koní. Budeme se učit koníky vodit z výběhu, čistit, sedlat. Vysvětlíme dětem 
zásady bezpečnosti a taky se dozví spoustu zajímavých informací o koních a 
zvláště pak o huculském koni.Děti si užijí vyjížďky na vedeném koni v překrásné 
přírodě a na zdravém vzduchu.Dopoledne jsme každý den venku na vyjížďkách 
a odpoledne jezdíme na koupaliště nebo koupeme koně a učíme se dovednosti, 
které musí umět každý správný koňák:)
3. turnus je určen dětem, které umí opravdu dobře jezdit a zvládnou koně ve všech 
chodech v terénu. Ubytování je v domě nebo v chatkách. Strava pětkrát denně. 
Děti mají k dispozici standardní sociální zařízení. Koně jsou klidné povahy, 
hodné a zvyklé na děti. Znají trasy, které jezdí, a baví je to, protože na konci 
každé vyjížďky či vycházky je čeká odměna. Děti můžete přihlásit telefonicky: 
777 65 70 77nebo mailem: rkostuchova1@seznam.cz, www.huculove.cz



Pokračování ze strany 1
4/ Vybudujeme před ZŠ Val. Polanka  
točnu pro autobusy s novou BUS 
zastávkou, jejíž součástí bude rovněž 
nové umístění pomníku padlým v I. a 
II. světové válce

5/ Provedeme přeložku vedení VO 
z mostu na nádraží (který má ŘSZK  
vybudovat nový) do nové trasy a 
provedeme výměnu osvětl. těles na 
sloupech VO podél silnice I/57 za 
úspornější

6/ Provedeme vybudování nového 
dětského hřiště nad sportovním 
areálem ZŠ Val.Polanka a výstavbu 
pumptrekové dráhy ve sportovním 
areálu bývalého ZD

7/ Pořídíme  elektronický  
protipovodňový  vyrozumívací  a 
varovný  systém obce instalací 
hladinoměru a srážkoměru v obci

8/ Provedeme realizaci úprav 
ozelenění svahu pod Suláčovem

9/ Ve spolupráci se Sdružením obcí 
Hornolidečska zajistíme výstavbu 
I.etapy cyklostezky Bečva – Vlára – 
Váh od Ústí do Lužné, včetně odbočky 
na Prlov po neratovský rybník.

10/ Ve spolupráci se Sdružením 
obcí Hornolidečska zajistíme 
výstavbu Domu sociálních služeb 

Hornolidečska ve Valašské Polance 
přestavbou staré školky čp.81.

11/ Dalšími plánovanými projekty k 
realizaci jsou: 
- Zateplení OÚ a požární zbrojnice 
- Zavlažování fotbalového hřiště
- Nový most Veřečné – Potůčky 
- Oprava všech mostů, lávek a 
propustků
- Dokončení veškerých rozestavěných 
komunikací ve stavebních obvodech 
Suláčov, Vápenky, Závodí II. a 
Podevsí II.
- Realizace projektu výstavby Natura 
centra (Hájenky)
O těchto projektech se rozhodne 
operativně, podle naléhavosti řešení 
jejich problematiky (např. havárie), 

dle finanční situace obce a také v 
případě, bude-li na ně úspěšně získána 
dostatečná dotace.

B. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ:
1/ V roce 2019 uvedeme v účinnost 
nový územní plán obce 
2/ Zajistíme nový lesní hospodářský 
plán obce na další decenium
3/ Budeme aktivně spolupracovat s 
Pozemkovým úřadem ČR při realizaci 
Pozemkových úprav v naší obci

C. ÚDRŽBA A OPRAVY:
Místní komunikace
1/Budeme zajišťovat průběžné opravy 
místních komunikací a chodníků 

tak, aby byly provozuschopné

2/ Zajistíme  obnovu  vodorovného  
dopravního značení na parkovištích 
u základní školy a u kulturního domu, 
včetně běžecké dráhy za školou

Budovy a stavby
Budeme provádět běžnou údržbu a 
odstraňování případných havarijních 
stavů na všech obecních objektech.
 
1/ Pokračovat  budeme na výměně 
oken a dveří v kulturním domě, kde je 
nutné instalovat také nové radiátory a 
osadit na ně termoregulační hlavice.
2/ Výměnu oken za plastová plánujeme 
také na budově OÚ.
3/ Po 10-ti letech je nutné provést 
nové malby všech společných prostor 
zdravotního střediska.
4/ V základní škole je nutné provést 
modernizaci odbor. učeben II.stupně. 
5/ Nezbytným se ukazuje provedení 
kompletně nové elektroinstalace 
silnoproudých i slaboproudých 
rozvodů elektroinstalace ve všech 
budovách ZŠ.
6/ Po 44 letech je nutné provést 
generální opravu bytu v budově ZŠ, 
vč. napojení ústředního topení na 
zemní plyn osazením plynového 
kondenzačního kotle ÚT.

Služby 
Veřejné osvětlení  a  NN
V průběhu tohoto volebního období 
chceme dále provádět běžnou údržbu 
sloupů VO a také nátěry sloupů VO, 
které korodují.
Prodloužíme VO k novým BUS 
zastávkám po dokončení nové okružní 
křižovatky silnic I/57 a I/49 u benzínky 
a do SO Podevsí II.

Místní rozhlas
Občanům, kteří nemají dobrý příjem 
rozhlasu v okolí svého RD budeme 
dále přidělovat, dle jejich žádostí, 
domácí rozhlasové přijímače.

Pohřebnictví
Výkop hrobů bude dále zajišťován 
obecním úřadem.   Pokr. ma straně 7
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Pokračování ze strany 6
Po té, co se obec stala vlastníkem 
pozemků, na kterých se nachází 
hřbitov, zajistíme vypracování PD na 
opravu oplocení, chodníků, veřejného 
osvětlení, vč. vybudování zázemí pro 
odpadové hospodářství hřbitova a 
realizaci obnovy oplocení a chodníků 
a opravu těchto hřbitovních objektů 
zahájíme etapovitě.

Domovní odpad
Likvidovat pevný domovní a 
živnostenský odpad  budeme nadále 
vývozem popelnic od jednotlivých 
domů stejně tak jako recyklovaný 
odpad v barevných pytlích. Likvidaci 
nebezpečného odpadu budeme i 
nadále řešit 2x ročně pomocí mobilní 
techniky tak, jak jsme na to již zvyklí, 
včetně využití místního sběrného 
dvora u firmy Sběratelství s.r.o.  
Koncem roku 2019 provedeme spolu 
s členskými obcemi SOH, výběrové 
řízení na dodavatele  služby odvozu 
a likvidace odpadů z celého regionu 
Hornolidečska od 1.1.2020 na další 
4 roky. Nadále budeme provozovat 
komunitní kompostárnu. Jednotlivé 
domácnosti v obci vybavíme 
zahradními kompostéry

Čištění odpadních vod 
Finančně podpoříme výstavbu 
křovinové čistírny odpadních vod 
v lokalitě „U Martínků“ a do konce 
roku 2019 budeme pokračovat v 
poskytování dotace na rekolaudaci 
čistících zařízení odpadních vod u 
RD tam, kde není možné se napojit na 
splaškovou kanalizaci vybudovanou 
v rámci projektu ČŘB II.

Požární ochrana
Opět budeme dbát o dobrou 
akceschopnost naší výjezdní 
jednotky požární ochrany obce a o 
její kvalitní vybavení, vč. zajištění 
pojištění členů výjezdní jednotky

Kultura  a sport
Zahájíme postupnou obnovu a 
dovybavení folklor. kroužků kroji.
Stejně jako minulá volební období 

budou členové komisí zajišťovat 
organizaci a průběh již zažitých 
společenských, kulturních a 
sportovních akcí v obci, které 
doplňují činnost spolků v obci

E. SPOLUPRÁCE S REGIONY
Budeme podporovat regionální 
projekty organizované Sdružením 
obcí Hornolidečska a Mikroregionem 
Vsetínska, týkající se nejen rozvoje 
turistiky v naší oblasti, ale také 
rozvoje sítě sociálních služeb, 
zlepšování životního prostředí, 
modernizace veřejné správy apod.

F. ZÁVĚR:
Prioritou volebního programu nově 
ustaveného zastupitelstva obce je 
zajištění výstavby cyklostezky ze 
Vsetína do Lužné, včetně odbočení 
po prlovský rybník. Neméně 
důležitým rozvojovým plánem je pro 
naši obec výstavba domu sociálních 
služeb Hornolidečska.  K oběma 
projektům máme již nyní veškerou 
potřebnou dokumentaci a stavební 
povolení. Obdrží-li SOH dotaci na 
realizaci, bude spolufinancování 
těchto projektů nejen naši obec, 
ale i ostatní členské obce SOH  
stát nemalé prostředky. Tyto dvě  
investice, podaří-li se, vyčerpají 
téměř veškeré volné  finanční zdroje 
obce, které mohou být na investice 
plánovány. Díky tomu se bude muset 
rozsah dalších plánovaných aktivit 
přizpůsobit tomu, jak úspěšní v 
žádostech o dotace na tyto projekty 
budeme a v jaké výši se nám tyto 
dotace podaří zajistit.
Jelikož budou finanční možnosti obce 
velmi omezené, bude nutné citlivě 
zvažovat efektivitu vynakládaných 
prostředků do jednotlivých projektů. 
Výše uvedený program je však 
nutné chápat tak, že je plánován 
min. na 4 roky a že jeho naplnění 
nebude jednoduché. Doufáme však, 
že se nám podaří alespoň větší 
část programu úspěšně realizovat 
a přispět tak ke spokojenému 
životu občanů naší obce i našeho 
regionu.    Zastupitelstvo obce
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Jarní požáry v přírodním prostředí
Připomínáme, že plošné vypalování 
trávy je zakázáno a za porušení 
hrozí blokové pokuty. Zbytky trávy 
lze pálit pouze na hromadách za 
určených podmínek.  Biologický 
odpad je možné také zkompostovat 
nebo odvést do sběrných míst. Pálení 
klestí v lese doporučujeme hlásit 
na HZS ZLK,.. Všechny informace 
naleznete na stránkách www.hzszlk.eu 
a je zde možnost ohlášení e-mailem.

Mše v kostele ke svátku sv. Floriána               
Každoročně hasiči uctívají 
svého patrona sv. Floriána. Při 
této příležitosti se koná 26. pouť 
na Sv. Hostýně dne 27.4.2019.
Sbor v Polance tuto památku 
uctívá společně s hasiči z Lužné 
účastí na „Mši svaté“ v místním 
kostele. Tato mše bude 5.5.2019..
Vzpomeňte společně s námi i na 
všechny zemřelé hasiče z naší farnosti.

Pohárové soutěže hasičských družstev
14.ročník pohárových soutěží 
hasičských družstev proběhne 
9.června 2019 v areálu fotbalového 
hřiště. V ranních hodinách předvedou 
své výkony mladí hasiči a od 14:
00 hodin budou soupeřit družstva 
dospělých. Věříme, že tak jako 
každoročně i v tomto roce bude tato 
soutěž dobře obsazena. Všechny 
příznivce tohoto sportu zveme.

Recyklujte s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů se přihlásil 
k této akci a uzavřel smlouvu s firmou, 
která recykluje elektroodpad. 
Pokud máte doma nepotřebné 
elektrospotřebiče  - jedná se o 
veškeré spotřebiče, které lze šňůrou 
zapojit do zásuvky (mikrovlnky, 
sporáky, lednice, pračky, ždímačky, 
televizory, tiskárny, monitory, varné 
konvice, fény, vrtačky a pod.). 
Nepotřebné elektrospotřebiče budou 
hasiči odebírat při velkoobjemovém 
svozu odpadu dne 11. května 2019.
SDH Valašská Polanka přeje 
všem občanům příjemné 
prožití svátků Velikonočních.

Hasiči informujíProgramové prohlášení zastupitelstva 

http:/


VKV je amatérský cykloturistický 
projekt, kdy pořadatel akce vybere 
20 horských vrcholů,  v období duben 
– listopad  jezdíte na kole na výlety (aj 
kolo s kočárkem, už aj elektrokolo, 
cyklisti s postižením, děti jednotlivě 
lebo školy atd.) a na každém vrchu 
sa vyfotíte. Potom všeckých 20 
fotek pošlete mejlem pořadatelovi. 
Kouzlo je v tom, že nezávodíte (enem 
nekeří nadšenci sú schopní tento úkol 
zvládnúť bárs aj za dva dni),  vezmete 
malú svačinku a jedete zdolávať 
vršky, rozhledny, kapličky apod. 
Nekeré místa dobře znáte, ale každý 
rok je půlka cílú nová, zjistíte, že sú 
třebas za humnama, enem ste o nich 
nevěděli. Účast Polančanů v rokoch 

2013-2018: 2013 - o projektu sme 
nevěděli, našel ho Radek Sádlík 
v počítači, 2014 - 6 Polančanů, 2015 
- 8 Polančanů, 2016 - 15 Polančanů, 

2017 - 14 Polančanů, 2018 - 15 
Polančanů + 2 junioři. Dospělí (účast 
během 5 roků): Adámek Stanislav 
Adámková Vladimíra 3x, Buček 

Roman 2x, Cedidla Karel Cedidlová 
Marie Cedidlová Kristýna 3x, Daněk 
Vladimír 3x, Daněk Petr 1x (běh), 
Daňková Štěpánka 1x, Hlavica Petr 
5x, Hrabica Radek 1x, Káčer Daniel 
1x (mám ho tu navíc, není trvalým 
pobytem Polančan), Kolínek Antonín 
Kolínková Eva 5x, Kovář Matěj 
Kovářová Alžběta? 1x (kategorie 
junior), Machač Stanislav 3x, 
Randusová Lucie 2x, Řehák Ladislav 
1x, Sádlík Radek 5x, Schattauer 
Ondřej 4x, Šafaříková Petra 1x, Šeliga 
Martin 1x, Tajzler David 2x, Válková 
Pavlína 1x. 
Tož osedlajte na jaře svojého miláčka 
a hýbajte sa! V zdravém těle zdravý 
duch!                          Eva Kolínková
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Trestné činy
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2018 evidováno 
Obvodním oddělením PČR Horní 
Lideč celkem 6 TČ, což je o 6 TČ 
méně než v roce 2017, kdy bylo 
evidováno celkem 12 TČ. Za poslední 
tři roky je ve Valašské Polance patrný 
značný pokles trestné činnosti. 
Pro srovnání - rok 2016: 14 TČ, 
rok 2017: 12 TČ, rok 2018: 6 TČ. 

Jednalo se o tyto trestné činy:
 • 3 x přečin Ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle ust. § 274 trestního 
zákoníku. Ve dvou  případech se 
jednalo o  řidiče, kteří řídili motorová 
vozidla ve stavu vylučujícím 
způsobilost po požití alkoholických 
nápojů – dechové zkoušky u nich 
vykázaly hodnoty vyšší než jedno 
promile. V jednom případě se jednalo 
o řidiče, který řídil motorové vozidlo 
po užití návykové látky marihuany 
– prověřováním ve věci bylo 
podezření z trestného činu vyloučeno
• 2x přečin Krádež dle ust. 205 
trestního zákoníku – V prvním 
případě známý pachatel odcizil volně 
odloženou kabelku s osobními věcmi. 
Prověřováním ve věci bylo zjištěno, 
že škoda na odcizených věcech 
byla nepatrná, tudíž bylo vyloučeno 
podezření z trestného činu a věc byla 

následně jako přestupek odevzdána k 
projednání správnímu orgánu. Případ 
evidovalo a šetřilo Obvodní oddělení 
PČR Horní Lideč. V dalším případě se 
neznámý pachatel v noční době pokusil 
odcizit odstavené nákladní vozidlo zn. 
Tatra. K dokonání krádeže však nedošlo, 
a to díky pohotovosti a všímavosti hlídky 
Obvodního oddělení PČR Horní Lideč.  
• 1x přečin Maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání dle ust. 337 
trestního zákoníku – jednalo se o 
řidiče u kterého bylo podezření, že 
řídí motorové vozidlo i přes vyslovený 
zákaz řízení motorových vozidel. 

Přestupky
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2018 evidováno 
celkem 170 přestupků, což je o 50 
přestupků více než v roce 2017, kdy bylo 
evidováno celkem 120 přestupků. • 160 
x přestupek proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu – z toho 9 x dopravní 
nehoda bez zranění, 5 x podnapilí řidiči, 
1 x řidič pod vlivem návykové látky. 
Přestupky byly  ve většině případů 
vyřízeny na místě v příkazním řízení 
uložením blokové pokuty, případně 
oznámeny správnímu orgánu k dalšímu 
projednání. 
• 7 x přestupek proti občanskému 
soužití – ve většině případů se jednalo 
o narušení občanského soužití v podobě 

schválností, urážek na cti či drobného 
ublížení na zdraví. Ve všech případech 
se jednalo o známé pachatele.  Ve 
třech případech byly podezřelé osoby z 
důvodu závažnosti svého protiprávního 
jednání a nadměrného ovlivnění 
alkoholickými nápoji omezeny na osobní 
svobodě a následně byly eskortovány 
do protialkoholní záchytné stanice v 
Kroměříži.
• 3 x přestupek proti majetku – V jednom 
případě se jednalo o vandalismus ze 
strany neznámého pachatele, který 
pomocí dělobuchu poškodil fasádu 
rodinného domu. V dalším případě 
se jednalo o poškození zařízení v 
domácnosti při občanském soužití mezi 
blízkými osobami. 

prap. Petr Bařinka

Zpráva o bezpečnostní situaci ve Valašské Polance za rok 2018

Vrchařská koruna Valašska a účast Polančanů 

Sportovní komise
V uplynulých měsících jsme 
uspořádali „Diskotéku na ledě“, 
bruslení na Lapači, lyžarský zájezd 
na Chopok. Jarní zájezd se uskuteční 
4.5.2019, odjezd v 6.00 od KD do 
Mikulova a pohodovou procházkou 
přes vinohrady až na Dívčí hrad a 
skončíme v Dolních Věstonicích, 
trasa v délce 16 km. Dále nás čeká 
tradiční Polanský žabák, tenisové 
turnaje Kovar cup a nově v červnu 
školní přebor v cyklistice - MTB 
ValPol cup.            Staňa Machač
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Projekt vypálené obce
V hodinách dějepisu jsme se během 
učiva o druhé světové válce dostali 
i k problematice vypálených obcí a 
osad v našem okolí. Prlov, Ploština, 
Vařákový paseky nebo Juříčkův mlýn 
se staly tématem projektů našich 

deváťáků - hledali jsme informace, 
četli jsme si společně příběhy 
pamětníků a přemýšleli o příčinách 
i důsledcích těchto událostí. Shlédli 
jsme také filmy Lidice a Schindlerův 
seznam. A jak žáci toto téma na závěr 
zhodnotili? Řečeno jejich slovy 

- tragické události z našich dějin 
bychom si měli připomínat z několika 
důvodů - abychom vzpomínali na 
statečné osudy lidí, poučili se z dějin 
a neopakovali stejné chyby, a také 
abychom si uvědomili, jak máme 
v porovnání s těmito událostmi v 
dnešní době snadný život.

Žákovský parlament již pracuje
Ve čtvrtek 14.února 2019 zasedl 
žákovský parlament ke své úvodní 
pracovní schůzce. Společně s paní 
ředitelkou, panem zástupcem, 
výchovnou poradkyní i školním 
metodikem prevence se ve sborovně 
základní školy sešli zvolení zástupci 
jednotlivých tříd, aby přednesli či 
navrhli své nápady, řešili nejrůznější 
problémy týkající se školy i 
samotných žáků a našli společnou řeč 
ke všeobecné spokojenosti. Zvolení 
zástupci pak budou tlumočit ve svých 
třídách výsledky každého jednání.

Žáci debatovali o tragických událostech našich dějin

Velmi zajímavý a silný kulturní zážitek 
připravili účinkující benefičního 
koncertu, který ve spolupráci 
s KuK pořádali v našem kulturním 
domě Lužňané pro svoji kapličku. 
Ogaři z Lidečka – skupina  šikovných 
„kostelních“ zpěváků pod vedením 
Jirky Fuska zazpívali hebrejsky i 
spirituály o tom, že Boží mlýny stále 
melou…. 
Na lidovou notu zahrála a zazpívala 
mladá ambiciózní cimbálovka Cyril 
z Luhačovic. A do třetice přišlo na 
pódium hudební seskupení PORTA 
BENEFICA, jehož lídrem je poslanec 
a bývalý ministr zemědělství 
Marian Jurečka. Housle, hoboj, 
klavír spolu se zpěvem, lesní roh 
a tuba – tato neobvyklá nástrojová 
kompozice mnohé posluchače  
překvapila, ale zároveň dokázala, 
že nádherná hudba se dá dělat 
opravdu rozličnými způsoby. Všichni 
návštěvníci byli představením Porty 
Beneficy okouzleni.
Úžasný je také výtěžek celé této 
benefice, který činil krásných 
71.000,- Kč

Benefiční koncert Co dělají důchodci?
V úterý 19. 3. 2019 se v našem 
kulturním domě ve Valašské Polance 
konala další akce klubu našich 
důchodců, a sice přednáška o požární 
prevenci v našich domácnostech. 
Ing. Anna Hubová (vrchní 
inspektorka ochrany a přípravy 
obyvatelstva ÚO Vsetín) 
poutavě a erudovaně přednášela 
o problematice požární prevence 
– požárních hlásičích, kontrolách 
komínů, hasebních prostředcích atd. 
Je určitě škoda, že na přednášku 
přišlo jenom 16 lidí, protože 
získané informace byly velmi 
cenné a díky nim se doopravdy 
může předejít mnohým problémům 
s „červeným kohoutem“. 
Klub našich důchodců už připravuje 
(nejenom pro důchodce) další 
setkání. Bude to např. beseda se 
spisovatelkou Irenou Kopeckou 
nad její nejnovější knihou „Příběhy 
z Valašska“, pro kterou čerpala 
náměty i mezi obyvateli Polanky. 
Chystá se také letošní jarní výlet. 
O všech akcích budete včas 
informováni.

Máte staré fotky?
Pokud by někdo z Vás měl staré 
fotografie, darujte je  Obecnímu úřa- 
du, kde bychom z nich chtěli vytvořit 
archivní album. Děkujeme moc 
Eva Kolínková

Inzerát
Koupím přírodní kámen ze staré 

zídky, sklepa apod. 
Cena dohodou.

Marta Spáčilová (777 686 227)
Děkuji

Poděkování
Zima je pryč a s ní i blbnutí na 
ledové ploše u školy, kterou jsme 
letos opět mohli využívat. Chtěli 
bychom moc poděkovat Mirkovi 
Polanskému ml., Petrovi Lukášovi 
ml., Milanovi Blažkovi, Martinovi 
Šeligovi, Karlovi Povalačovi, 
Honzovi Juřicovi a Davidovi 
Kovářovi za jejich pomoc a ochotu 
při realizaci plochy. Ještě jednou díky. 

ZŠ Valašská Polanka
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Letošní školní rok na pobočce ZUŠ 
Vsetín ve Valašské Polance je ve 
znamení změn v řadách učitelů i ve 
vedení školy. Do funkce ředitele školy 
byl jmenován pan Radim Trčálek, 
který doposud na ZUŠ Vsetín vyučoval 
obor výtvarné grafiky. Výuku klavíru  
po odchodu p. učitelky Strakové 
zajišťují učitelky Marta Pecárová a 
houslistka Klára Švachová, posilou 
dechového oddělení je trombonistka 
Jarmila Kupčáková, která učí také 
hudební nauky. 
Zaběhnuté pracovní tempo pobočky 
tyto změny nenarušily. Pobočku 
navštěvuje cca 60 žáků a výčet 
akcí pobočky ukazuje, že se práce 
nebojíme. Září probíhá vždy ve 
startovacím režimu, ale rozjezd 
školního roku byl rychlý.
V říjnu naše kmenová školu uspořádala 
Koncert Zastavte se na chvíli. Koncert 
spojený s happeningem a návštěvou 
hostů z projektu ERASMUS+ probíhal 
na Dolním náměstí ve Vsetíně a 
za pobočku se ho zúčastnily naše 
dechové soubory – Kvartet zobcových 
fléten a klarinetový kvartet SILVER 
FLAPS.
V listopadu  na Besedě s důchodci se 
svým programem vystoupil soubor 
zobcových fléten ZOBČATA a 
klarinetový sooubor SILVER FLAPS. 
Mladší žáci dechového oddělení 
oživili  svou hrou Vítání občánků. 
Prosinec je již tradičně bohatý na 
akce spojené s vánočními svátky a  
letos jsem si jich opravdu užili.  Na 
Adventní koncertu v  Dolním sboru 
ve Vsetíně předvedly své vánoční 
vystoupení soubory ZOBČATA a 
SILVER FLAPS, zahrál také kvartet 
zobcových fléten a Jan Erban na 
klarinet. Advetní benefiční koncert v 
kapli vsetínské nemocnice obohatila 
svým vystoupením klarinetistka 
Markéta Dolečková. Vyvrcholením 
našich vánočních koncertů byl 
samozřejmě  Vánoční koncert v 
Domě kultury ve Valašské Polance. 
Letos jsem ho věnovali 100. výročí 
vzniku Československé republiky a 
k atmosféře první republiky přispěla 
jistě výstavka papírových modelů z 

dílny výtvarného oboru ZUŠ a výstava 
vánočních pohledů pana Smýkala. 
Ani v lednu jsem nezaháleli a naši žáci 
se zúčastnili koncertu, který uspořádal 
Domov seniorů Karolinka pro svého 
klienta v rámci projektu Ježíškova 
vnoučata. 
Únor byl opět na akce bohatý. 
Natáčení pro Český rozhlas Zlín se 
jako Moravské děti zúčastnil kvartet 
zobcových fléten a klarinetový 
kvartet SILVER FLAPS. Proběhlo 
školní kolo soutěže v komorní hře 
a pro postupující soubory také kolo 
okresní, které bylo pro naše žáky 
velmi úspěšné: 

2. cena – trio zobcových fléten Julie 
Zemánková, Zuzana Chuchmová, 
Karolína Kovářová.
1. cena s postupem do krajského kola:
trio zobcových fléten Tereza 
Mikulíková, Amálie Žídková, 
Magdaléna Šerá
kvartet zobcových fléten Anna 
a Karolína Gargulákovy, Nela 
Cedidlová, Denisa Kovářová
klarinetové trio Veronika Marečková, 
Barbora Hrabicová, Beatrice 
Filkáková
klarinetový kvartet SILVER FLAPS 
– Kateřina Daňková, Jan Erban, Petra 
Kubenková, Markéta Dolečková 
absolutní vítěz okresního kola 
– klarinetový kvartet SILVER FLAPS

Krajská kola probíhala v březnu v 
Kroměříži: 
3. cena – kvartet zobcových fléten 
Anna a Karolína Gargulákovy, Nela 
Cedidlová, Denisa Kovářová  
2. cena - trio zobcových fléten 
Tereza Mikulíková, Amálie Žídková, 
Magdaléna Šerá
2. cena - klarinetové trio Veronika 
Marečková, Barbora Hrabicová, 
Beatrice Filkáková
1. cena - klarinetový kvartet SILVER 
FLAPS – Kateřina Daňková, Jan 
Erban, Petra Kubenková, Markéta 
Dolečková 
zvláštní cena za mimořádný 
interpretační výkon – Markéta 
Dolečková.. Všem žákům děkujeme 

za vzornou reprezentaci školy. 
Konec školního roku je ještě v 
nedohlednu a nás čeká ještě příprava 
na spousty akcí.  V březnu náš 
čekají také Koncert pro MŠ a ZŠ 
a Benefiční koncert pro dětské 
oddělení vsetínské nemocnice. 
Doufám, že až budete tyto řádky číst, 
objeví se vám při vzpomínce úsměv 
na rtech. Dále se připravujeme na 
Vítání občánků, proběhne Vsetínská 
noc, Noc kostelů, Den matek, ZUŠ 
OPEN, Koncert v Květné zahradě 
v Kroměříži, Absolventský koncert, 
Závěrečný koncert.
A také postupové zkoušky, třídní 
přehrávky a zápis do ZUŠ. 

Nesmím opomenout také 
mezinárodní projekty, do kterých je 
naše škola zapojena - ERASMUS 
a ERASMUS+. Paní učitelka 
Kupčáková je koordinátorkou a paní 
učitelky Rektoříková a Prnová jsou 
do těchto  projektů aktivně zapojeny 
jako organizátorky. Žáci z pobočky se 
tak mohli zúčastnit videokonference, 
ukázkových hodin  a výjezdu na 
mezinárodní tábor.  
Na závěr bohatého výčtu činnosti 
pobočky bych chtěla poděkovat 
všem, díky jimž můžeme v klidu 
naše aktivity připravovat. Dík patří 
Obecnímu úřadu za poskytované 
prostory a ředitelce ZŠ za spolupráci 
při řešení provozních záležitostí 
chodu pobočky. Jako koordinátorka 
pobočky děkuji všem učitelům za 
aktivní zapojení do organizace všech 
akcí. 
A největší díky patří rodičům, kteří 
podporují své děti a nám učitelům 
pomáhají s organizací akcí.    

Chcete-li, aby i vaše děti byly 
součástí našeho hudebního života, 

přijďte je zapsat do ZUŠ:
ZUŠ Vsetín od 29.4. do 3.5.2019 

Pobočka Valašská Polanka 
29.4.2019 v době od 13:00 do 17:00 

hodin.
 

Zdeňka Machačová, koordinátorka 
pobočky ZUŠ Vsetín ve Val. Polance

Ze života pobočky ZUŠ Vsetín ve Valašské Polance
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A tým
Muži zahájili přípravu už v lednu a 
poctivě se připravují na zápasy, které 
by měly rozhodnout o tom, zda se letos 
konečně podívají do vyšší soutěže, či 
nikoliv. Kádr zústává téměř nezměněn, 
tým se však bude muset obejít bez 
Tomáše Chuchmy, který je po operaci 
kolene. Sehráli jsme dva přípravné 
zápasy. V prvním jsme prohráli se 
Slušovicemi 1:5 a ve druhém remizovali 
s Hošticemi 5:5. Do jara jdeme s jasným 
cílem - udělat pro postup maximum.

B tým
Béčko svou přípravu na jarní část rozjelo 
opatrně a schází se v neděli dopoledne v 
tělocvičně, nebo venku. Cílem pro jarní 
část je vylepšit umístění z podzimu a 
zkusit se ještě v tabulce posunout výše.

Starší žáci
Starší žáci se scházejí jednou týdně 
v tělocvičně, docházka je bohužel 
jako počasí. V jarní části bychom rádi 

bojovali o přeborníka okresu, protože 
ve své skupině držíme první místo 
a kvalita týmu není vůbec špatná. 
Pokud se nás bude držet zdraví, štěstí 
a hlavně chuť, budeme se prát o titul

Mladší žáci
Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ 
Val.Polanka vždy v uterý od 17.00.
V prosinci a v lednu proběhl v hale 
na Hovězí další ročník zimní ligy 
Vladimíra Štěpána. V první polovině 
jsme skončili na prvním místě, ve 
druhé polovině už se nám tak nedařilo 
a skončili jsme nakonec čtvrtí. 26.1. se 
mladší žáci zůčastnili halového turnaje 
ve Fr.Lhotě.  Zde jsme za prvním 
Trenčínem a druhou Štítnou obsadili v 
konkurenci šesti  týmů krásné třetí místo

Starší přípravka
U starší přípravky se dlouhodobě držíme 
myšlenky, že děti fotbalu nemají nikdy 
dost, a proto jsme hned na poslední 
zápas venku navázali šňůrou tréninků 

v tělocvičně místní ZŠ. Tréninkový 
proces a jeho dopad jsme ověřili během 
zimy několika turnaji. Za zmínku stojí 
hned ten první v Bojkovicích, kde 
jsme v konkurenci 7 dalších týmů 
neokusili hořkost porážky a odvezli 
velký putovní pohár za 1. místo. Dále 
jsme se zúčastnili turnajů ve Francově 
Lhotě (2. místo) a Zašové, kde jsme 
propadli a v rámci nejlepších 8 týmů 
celého okresu jsme skončili, byť vždy 
po těsných porážkách, na posledním 
místě. Ambice týmu jsou ty nejvyšší 
a určitě chceme v tabulce urvat 1. 
místo. Tak nás přijďte podpořit.

Mladší přípravka
Stejně jako naši starší kamarádi jsme 
i my měli zimní přestávku velmi 
krátkou a už koncem listopadu jsme 
začali trénovat v tělocvičně v místní 
základní škole. Trénujeme v pondělí 
a ve středu, děti chodí v hojném 
počtu a my už se nemůžeme dočkat 
přesunu na klasické travnaté hřiště.

Rozpis fotbalových zápasů TJS Valašská Polanka - jaro 2019

Fotbalové jaro klepe na dveře a bude letos hodně napínavé 

Víkend 24.3.

A: Halenkov - Val. Pol. SO 23.3. 15:00

Víkend 31.3.

A: Val. Pol. - Fr. Lhota NE 31.3. 15:00

Víkend 7.4.

A: Pr. Bečva - Val. Pol. NE 7.4. 15:30

B: Huslenky - Val. Pol. NE 7.4. 15:30

SŽ: Ratiboř - Val. 
Polanka

NE 7.4. 10:00

MŽ: Val. Pol. - Vsetín PO 8.4. 17:00

SP: Val. Pol. - Ústí PA 5.4. 17:00

Víkend 14.4.

A: Val. Pol. - Semetín NE 14.4. 15:30

B: Val. Pol. - Leskovec SO 13.4. 15:30

SŽ: Val. Pol. - Halenkov NE 14.4. 12:30

MŽ: Jablůnka - Val. Pol. PA 12.4. 17:00

SP: Leskovec - Val. Pol. NE 14.4. 12:30

Víkend 21.4.

A: Val. Pol. - Ratiboř NE 21.4. 16:00

B: Halenk. B - Val. Pol. NE 21.4. 16:00

SŽ: Val. Pol. - Jablůnka NE 21.4. 10:00

MŽ: Ústí - Val. Pol. NE 21.4. 13:00

SP: Val. Pol. - Halenkov PA 19.4. 17:00

Víkend 28.4.

A: Hutisko - Val. Pol. SO 27.4. 16:00

B: Val. Pol. - Ratiboř B NE 28.4. 16:00

SŽ: Hor. Lid. - Val. Pol. SO 27.4. 12:30

MŽ: V. Pol. - Hošťálk. PO 29.4. 17:00

SP: V. Pol. - V. Příkazy PA 26.4. 17:00

Víkend 5.5.

A: Val. Pol. - Hor. Lideč NE 5.5. 16:30

B: Lačnov - V. Pol. NE 5.5. 16:30

SŽ: nadstavbová část

MŽ: nadstavbová část

SP: Zděchov - Val. Pol. NE 5.5. 10:00

Víkend 12.5.

A: Poličná - Val. Pol. SO 11.5. 16:30

B: Val. Pol. - Střelná NE 12.5. 16:30

SŽ: nadstavbová část

MŽ: nadstavbová část

Víkend 19.5.

A: Val. Pol. - Slavičín B NE 19.5. 17:00

B: Choryně B - Val. Pol. SO 18.5. 16:30

SŽ a MŽ: nadstav. část

SP: Hovězí - Val. Pol. SO 18.5

Víkend 26.5.
A: Hovězí - Val. Pol. NE 26.5. 17:00

B: Val. Pol. - Liptál NE 26.5. 10:15

SŽ: nadstavbová část

MŽ: nadstavbová část

SP: Val. Pol. - Vsetín PA 24.5. 17:00

Víkend 2.6.

A: Val. Pol. - Lidečko NE 2.6. 17:00

B: Branky - Val. Pol. NE 2.6. 16:30

SŽ: nadstavbová část

MŽ: nadstavbová část

SP: N.Hroz. - Val.Pol. SO 1.6. 10:00

Víkend 9.6.

A: Choryně - Val. Pol. NE 9.6. 17:00

B: Val. Pol. - Kladeruby NE 9.6. 10:15

SŽ: nadstavbová část

MŽ: nadstavbová část

Víkend 16.6.

A: Val. Pol. - Prlov NE 16.6. 17:00

B: Janová - Val. Pol. SO 15.6. 16:30
Ml. přípravka doma - 14.4., 20.4., 12.5. a 19.5.
Béčko hraje své zápasy v Lužné
Základní část pro mladší a starší žáky končí 
28.4. 2019. Potom se hraje 6 zápasů nádstavba
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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 
číslem 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 červnu 2019

Odborné sociální poradenství a pomoc se zvládáním závislostí  
na alkoholu, drogách, kouření, hazardu aj. nabízí: 

 
Centrum komplexní péče pro hazardní hráče  
a Terapeutické centrum ve Zlínském kraji 

 
Poskytované služby: 

• Psychologická pomoc: poradenství, psychoterapie, zvládání abstinence, doléčování, pomoc v krizové situaci 
• Skupinová setkávání 
• Poradenství pro příbuzné a blízké osob se závislostí 
• Dluhové poradenství – finanční plán, oddlužení aj.  
• Sociální poradenství – pomoc s vyřizováním sociálních a trestněprávních záležitostí 
• Pomoc při jednání s úřady 
• Zprostředkování léčby a dalších návazných služeb, informační servis 
• Nabídka preventivních programů (Hra na hraně), besedy, diskuse pro žáky ve školách, rodiče žáků aj.  

 
Služby jsou poskytovány bezplatně 

Pracoviště Zlín:   Prštné 86, Zlín 760 01, tel. 778 417 681 – vedoucí TC; 777 478 088 - vedoucí CKP  
                               777 293 960 – terapeut, 775 426 989 – terapeut, 775 882 540 – dluhová poradkyně                                                    
 
Pracoviště Kroměříž:  Velehradská 625/4, (Hanácké náměstí, 1. patro po levé straně), tel. 778 417 681 
Pracoviště Uherské Hradiště: Šromova 145 (v budově Kontaktního centra, bývalá „Almara“), tel. 777 478 088 
 
e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz; gambling.zk@podaneruce.cz            
www.podaneruce.cz   www.gambling.podaneruce.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

sobota 
6. dubna 
Ukliďme společně 
dědinu! 

Sraz v 9 hod. 
Na parkovišti u kostela 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci si opečeme špekáčky! 
 
Kontaktní osoba: Markéta Psotová 604 588 105 


