
Návrh rozpočtu obce vychází v prvé 
řadě z toho, co je již tzv. rozdělané, 
nebo také podle toho, co jsme 
v minulém roce slíbili, případně 
k čemu jsme se dokonce i zavázali. 
Mimo mandatorní výdaje byla 
diskutována hlavně problematika 
letošního rozpočtu, ve vztahu 
k plánovanému vybudování stavby I/C 
– cyklostezky BVV, která je odbočkou 
z Val. Polanky po prlovský rybník na 
Trubiskách. Nejde jen o stavbu jako 
takovou, na kterou musí naše obec 
přispět investičním příspěvkem ve 
výši 3 740 tis. Kč, ale také jde o to, 
že musíme SOH zaslat INV příspěvek 
ve výši 664 tis. Kč na splátku úvěru, 
který si pro Polanku SOH vzalo. 
V letošním roce se musíme vyrovnat 
rovněž s náklady na výkupy pozemků 
zastavěných cyklostezkou a počítat i 
s tím, že se budou muset vykoupit také 
pozemky, které zastavíme v letošním 
roce. Bohužel nám do příjmové stránky 
rozpočtu obce na rok 2021 velmi 

negativně zasáhnou protikoronavirová 
opatření státu. Již v loňském roce se 
nám díky COVIDu 19 oproti roku 
2020 snížily příjmy z rozpočtového 
určení daní o 10% a se sníženými 
příjmy musíme bohužel počítat i 
v letošním roce. Rozpočet obce na rok 

2021 je proto navržen jako schodkový:
Příjmy: 23 963 tis. Kč (v roce 2020 
rozp. příjem ve výši: 26 471 tis. Kč)
Výdaje: 29 500 tis. Kč 
Financování: 5 537 tis. Kč
Daňové příjmy jsou navrženy dle 
daňové kalkulačky SMO ČR (http:
//www.informace o obcích.cz/
kalkulacka-rud/), která predikuje 
další snížení příjmů obcí jako 
důsledek vládních opatření proti šíření 
koronaviru COVID-19 obdobně tak, 
jako tomu bylo v roce 2020.
Příjmy z prodeje pilařské kulatiny jsou 
plánovány v současné době pouze 
na sanaci kůrovcových kalamit a na 
případné probírky. Do rozpočtu tak 
v tuto chvíli není zapojeno 1,5 mil. Kč, 
které jsou na účtech obce ponechány 
jako rezerva na případnou realizaci 
dalších plánovaných investic 
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Sčítání začíná o půlnoci z 26. 
na 27.3.2021. V první fázi má 
každý možnost sečíst se online 
prostřednictvím elektronického 
formuláře na webu nebo v mobilní 
aplikaci. Kdo se nesečte online, 
má zákonnou povinnost od 17.4. 
do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat 
listinný sčítací formulář. Jeho 
distribuci mají na starosti sčítací 
komisaři a síť kontaktních míst. Tuto 
část Sčítání 2021 zajišťují z velké 
části zaměstnanci České pošty 

s.p.. Distribuce a sběr listinných 
formulářů bude pravděpodobně 
probíhat ve složité epidemiologické 
situaci. Činnost sčítacích komisařů i 
kontaktních míst bude v součinnosti 
ČSÚ a České pošty upravena tak, 
aby došlo k výraznému omezení 
fyzických kontaktů mezi sčítacími 
komisaři a obyvatelstvem za dodržení 
aktuálních hygienických opatření.
Podrobnější informace najdete na 
webu: www.scitani.cz

Pokračování na straně 10
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Informace k blížícímu se sčítání lidu
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V prosinci loňského roku byla 
úspěšně zkolaudována stavba I/A a 
I/B cyklostezky v Lužné a ve Valašské 
Polance, v únoru tohoto roku pak 
byly zkolaudovány cyklostezky 
v Ústí a v Leskovci. V současné době 
provádí starostové těchto obcí výkup 
pozemků zastavěných cyklostezkou 
tak, aby byla splněna podmínka 
SFDI ČR, poskytovatele dotace, že 
vlastník stavby cyklostezky musí být 
i vlastníkem zastavěného pozemku. 
V podzimním Zpravodaji jsme vás 
informovali o tom, že sdružení obcí 
Hornolidečska obdrželo dotaci od 
SFDI ČR na výstavbu další etapy 

cyklostezky BEVLAVA, tentokráte 
označené jako stavba I/C z Valašské 
Polanky po neratovský rybník 
v Prlově. V průběhu října loňského 
roku proběhlo výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Vítěznou cenovou 
nabídku podala firma COLAS a.s., 
která tuto stavbu vybuduje za 23,1 
mil. Kč a celkové náklady stavby, 
včetně technického dozoru stavby, 
koordinátora BEZP, autorského dozoru, 
právních služeb a administrátora 
stavby budou činit bezmála 25 mil. 
Kč. V únoru tohoto roku byla podána 
také žádost o dotaci na výstavbu této 
části stavby cyklostezky rovněž u 
Zlínského kraje, který má pro tyto 
účely alokované finanční prostředky 
na dotačním titulu věnovaném tzv. 
POV (Programu Obnovy Venkova). 
Dotace ZK by měla být ve výši 10% 
z uznatelných nákladů stavby dle 
grantu přiděleného SFDI ČR, to je 
cca 1,8 mil. Kč. K dotaci od SFDI ČR 
ve výši 18 mil. Kč je nutné doplatit 
tzv. vlastní podíl k dotaci, na který 
sdružily u SOH finanční prostředky 
obce Prlov, částkou ve výši 1 mil. 
Kč, obec Pozděchov, částkou ve výši 
0,5 mil. Kč a zbylou úhradu nákladů 
ve výši 3,7 mil. Kč garantuje obec 

Valašská Polanka, protože celá stavba 
I/C, vyjma krátkého úseku v Prlově se 
nachází na katastru naší obce.
Po dokončení a zkolaudování stavby 
I/C bude umožněno cyklistům 
a návštěvníkům našeho regionu 
bezpečné zpřístupnění údolí tzv. 
Trubisek. Tímto údolím je možné dojet 
po zdejších komunikacích na kopec 
Bařinka a dále na Ploštinu, Klášťov, 
ale také přes Vařákovy paseky 
do Lačnova a dále do Valašských 
Klobouk, Brumova – Bylnice a dále 
na Slovensko. Přes Trubiska je možné 
se dostat po zdejších cyklotrasách také 
do Pozděchova nebo do Lidečka na 
Čertovy skály. ZK jsme požádali také 
o dotaci z POV na pořízení realizační 
a tendrové dokumentace pro II. etapu 
cyklostezky BEVLAVA. Jedná se o 
stavbu, kterou připravujeme k realizaci 
na roky 2022 a 2023 a to v rozsahu 
z Lužné od staré školy (dnes bytovky) 

až po katastrální hranici mezi obcemi 
Valašské Příkazy a Poteč. Bude-li 
SOH žádost o dotaci na pořízení PD 
Zlínským krajem schválena, mělo 
by se jednat až o 2 mil. Kč. V tomto 
Zpravodaji jsme Vás chtěli informovat 
o termínu slavnostního zahájení 
provozu I. etapy cyklostezky. Chtěli 
bychom, aby součástí slavnostní 
zahájení provozu bylo nejen 
slavnostní přestřižení pásky za účasti 
významných hostů a zhotovitelů, ale 
také účast široké veřejnosti. Bohužel 
však v tuto chvíli stále nevíme, kdy 
budou tzv. rozvolněna omezující 
nařízení Vládou ČR, jejichž snahou je 
zastavit šíření koronaviru C+. Jakmile 
to bude možné, včas bude veřejnost 
informována o tom, kdy bude a kde 
zorganizováno kulturně společenské 
odpoledne, na kterém bychom se 
všichni sešli a oslavili zde skutečnost, 
že také náš region je již bezpečně 
napojen nejen na vnitrostátní, ale 

také na mezinárodní cyklostezky. 
SFDI ČR jsme v únoru tohoto roku 
požádali rovněž o dotaci na stavbu 
tzv. II.etapy cyklostezky BEVLAVA, 
kterou plánujeme zahájit v příštím 
roce. Rozpočtové náklady stavby činí 
251 mil. Kč a mělo by se jednat opět 
o dotaci ve výši 85% z uznatelných 
nákladů na tuto stavbu, na kterou pak 
svými podíly přispějí obce Lužná, 
Lidečko, Horní Lideč a Valašské 
Příkazy. Sdružení obcí Hornolidečska 
zadalo za 800 tis. Kč, po úspěšně 
dokončeném výběrovém řízení, 
zpracování projektové dokumentace 
s názvem „Vyhledávací studie pro 
realizaci III. etapy Cyklostezky 
Bečva-Vlára-Váh na území obcí 
Hornolidečska“. Jedná se o zpracování 
projektu pro napojení odbočných 
cyklostezek z dnes již vybudované 
a vyprojektované I. a II. etapy 
CBVV. Na tuto páteřní cyklostezku 
se chtějí napojit také obce Francova 
Lhota a Valašská Senice, Střelná a 
Študlov s propojením na Púchov a 
dále na Slovensko ve spolupráci se 
slovenskými obcemi sdruženými 
do Dobrovolného svazku obcí 
Púchovská dolina a dále obce Prlov a 

Pozděchov s propojením na Vizovice.
Dokončená vyhledávací studie na 
napojení těchto cyklostezek na páteřní 
cyklostezku ČR – SR bude následně 
podkladem pro zpracování dalších 
stupňů projektových dokumentací 
potřebných pro vydání stavebního 
povolení. Takto zpracovaná PD pak bude 
podkladem pro podání žádostí o dotaci na 
realizaci cyklostezek a výběrová řízení na 
zhotovitele těchto staveb. Předpokládáme, 
že výstavba III. etapy cyklostezek by 
mohla být zahájena v letech 2024-2025, 
podaří-li se nám skutečně v letech 2022-
2023 vybudovat cyklostezku z Lužné 
do Valašských Příkaz. Starosta

Stavba cyklostezky pokračuje odbočkou na neratovský rybník
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Přehled o trestné činnosti
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2020 evidováno 
celkem 10 trestných činů, což je o 3 
trestné činy více než v roce 2019, kdy 
bylo evidováno celkem 7 trestných 
činů.  Z celkového počtu 10 trestných 
činů byly obvodním oddělením Horní 
Lideč evidovány 4 TČ. 6 TČ evidovalo 
Oddělení obecné kriminality Vsetín.  

Z celkového počtu 10 TČ bylo 9 TČ 
objasněno. Jednalo se o tyto trestné 
činy:
2 x přečin Ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle ust. § 274 trestního 
zákoníku - v obou případech se 
jednalo o řidiče, kteří řídili motorová 
vozidla ve stavu vylučujícím 
způsobilost po požití alkoholických 
nápojů – dechová zkouška u jednoho 
vykázala hodnotu vyšší než jedno 
promile, v druhém případě byla 
hodnota větší než 3 promile. Oba dva 
případy evidovalo Obvodní oddělení 
Horní Lideč.
2x přečin Krádež dle ust. 205 
trestního zákoníku - V prvním 
případě se neznámý pachatel vloupal 
do plynárenské měřící ústředny, 
kdy svým jednáním způsobil větší 
škodu.  V druhém případě neznámý 
pachatel odcizil neuzamčené horské 
kolo. Následným prověřováním 
případu Obvodním oddělením 
Horní Lideč, se podařilo na základě 

získaných poznatků ustanovit osobu 
neznámého pachatele, poté si věc 
převzalo Oddělení obecné kriminality 
– pachatel byl následně vypátrán 
a případ objasněn. Jelikož se případ 
krádeže stal za doby trvání nouzového 
stavu, hrozí pachateli přísnější trest za 
tento zločin.
1x zločin Týrání osoby žijící ve 
společném obydlí dle ust. § 199 

trestního zákoníku  - jednalo se 
o případ, kdy se známý pachatel 
dopouštěl týrání blízkých osob 
žijících ve společném obydlí. 
Věc evidovalo Oddělení obecné 
kriminality Vsetín. Násilná osoba 
byla v souladu s ust. § 44 zákona 
o Policii ČR vykázána ze společného 
obydlí. Vykázání bylo provedeno 
Obvodním oddělením Horní Lideč.
1x přečin Těžké ublížení na zdraví 
z nedbalosti dle ust. § 147 trestního 
zákoníku - jednalo se o dopravní 
nehodu, při níž jeden z účastníků 
utrpěl těžké zranění. 
1x přečin Ublížení na zdraví 
z nedbalosti dle ust. § 146 trestního 
zákoníku -  jednalo se o případ, kdy 
známý pachatel úmyslně jinému 
ublížil na zdraví. Věc evidovalo naše 
Obvodní oddělení Horní Lideč. 
 1x přečin Účast na sebevraždě 
dle ust. § 144 trestního zákoníku - 
jednalo se o případ sebevraždy, kdy 
účast cizí osoby na sebevraždě byla 

prověřováním ve věci vyloučena. 
Věc evidovalo Oddělení obecné 
kriminality Vsetín.
2x přečin Usmrcení z nedbalosti dle 
ust. 143 trestního zákoníku - v obou 
případech se jednalo o náhlá úmrtí, 
kdy zavinění cizí osoby na úmrtí bylo 
prověřováním vyloučeno. V jednom 
případě, kdy byly místními občany 
nalezeny ostatky lidského těla 
neznámé totožnosti, byla vypátrána 
pohřešovaná osoba, jejíž totožnost 
byla zjištěna prověřováním ve věci, 
které provádělo Oddělení obecné 
kriminality Vsetín.  

Přehled přestupků
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2020 evidováno 
celkem 103 přestupků, což je o 116 
přestupků méně než v roce 2019, 
kdy bylo evidováno celkem 219 
přestupků. Obvodním oddělením 
Horní Lideč bylo z celkového počtu 
103 přestupků evidováno celkem 45 
přestupků – 34 přestupků v dopravě, 
9 přestupků proti občanskému soužití, 
2 přestupky proti majetku. Ostatní 
přestupky řešila dopravní policie ze 
Vsetína, či ostatní krajská oddělení, 
při výkonu služby v katastrálním 
území obce Valašská Polanka.  
Jednalo se o tyto přestupky:
92 x přestupek proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu 
– z toho 8 x dopravní nehoda (z toho 
1 s lehkým zraněním), 5 x podnapilí 
řidiči (z toho 4 šetřilo naše Obvodní 
oddělení). Přestupky byly  ve většině 
případů vyřízeny na místě v příkazním 
řízení uložením blokové pokuty, 
případně oznámeny správnímu orgánu 
k dalšímu projednání. 
9 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, nebo 
jiného hrubého jednání. Kromě 
jednoho případu, kdy byl pachatel 
neznámý, byly všechny přestupky byly 
oznámeny příslušnému správnímu 
orgánu k dalšímu projednání.   

Pokračování na straně 4

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2020
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Pokračování ze strany 3
Za uplynulý rok 2020 prověřovalo 
naše Obvodní oddělení Horní Lideč 
na katastrálním území obce Valašská 
Polanka jednu nezaviněnou dopravní 
nehodu - srážka motorového vozidla 
se zvěří. Jedenkrát jsme prověřovali 
oznámení ve věci sporu o péči dítě 
– protiprávní jednání nezjištěno, ve věci 
se jednalo o občansko - právní spor. 

Prevence
Policisté našeho obvodního oddělení 
zajišťovali bezpečnost a veřejný 
pořádek v průběhu uplynulého roku, 
který byl v rámci pořádání kulturních, 
společenských a sportovních akcí 
značně omezen vyhlášeným nouzovým 
stavem a s ním spojenými vládními 
nařízeními a opatřeními k zamezení šíření 
onemocnění COVID-19. Nepříznivá 
epidemiologická situace zásadně ovlivnila 
život občanům, kteří byli značně omezeni 
ve volném pohybu na veřejnosti, ve 
veřejné dopravě, ve vnitřních prostorách 
budov, a neposlední řadě v sociálním 
styku s ostatními. Toto omezení 
ovlivnilo i styk policie s veřejností, kdy 
fyzický styk s veřejností byl omezen na 
opravdu závažné případy, ve kterých byl 
ohrožen život, zdraví, majetek a veřejný 
pořádek a věc nesnesla odkladu. Méně 
závažné případy, kdy nebylo nebezpečí 
z prodlení  šlo řešit buďto podáním 
oznámení v elektronické podobě či 
telefonicky. Protiepidemická opatření 
měla také vliv na pokles spáchaných 
přestupků a trestných činů, zejména 
v důsledku omezení volného pohybu. 
V souvislosti s aktuální situací v ČR 
ohledně pandemie onemocnění 
COVID-19, žádáme představitele 
obcí o dostatečnou součinnost při 
informování občanů o aktuálně přijatých 
vládních nařízeních a bezpečnostních 
opatřeních. Policie České republiky 
zaměřuje svůj výkon mj. na kontrolu 
dodržování vládních nařízení v 
souvislosti s vyhlášeným nouzovým 
stavem. V rámci služby byly prováděny 
preventivní kontroly zájmových objektů 
na území obce (budova Obecního 
úřadu, Základní škola, kostel – fara, 
železniční stanice, prodejny, či ostatní 

podnikatelské objekty). Přímý výkon 
služby našeho Obvodního oddělení byl 
mj. posílen v průběhu konání voleb 
do Zastupitelstev krajů a voleb do 
Senátu Parlamentu České republiky. 
V průběhu roku byl navázán kontakt 
s vedením obce, dále s podnikatelskými 
subjekty v obci a v neposlední řadě se 
samotnými občany, seniory a taktéž 
dětmi. V místní Základní škole jsme 
začátkem roku navštívili žáky 9. tříd 
s besedou na téma trestní odpovědnost 
mládeže, bezpečnost na internetu, 
šikana.   V průběhu roku byl taktéž 
výkon služby zaměřen na místa s větší 
koncentrací osob – tzv. měkké cíle, 
a to vzhledem k aktuálnímu vývoji 
bezpečností situace v Evropě. Dále 
byli občané opakovaně upozorněni 
na zabezpečování svého majetku 
z důvodu množících se krádeží.  
Taktéž byl kladen důraz na dodržování 
veřejného pořádku v obci. 
Opětovně bychom také chtěli vyzvat 
občany, aby neváhali oznámit na 
linku 158 pohyb podezřelých osob či 
vozidel v obci, a to v jakékoliv denní 
či noční době, za účelem včasného 
předcházení páchání trestné činnosti.

Informace pro uchazeče o přijetí do 
služeb Policie České republiky

Stále probíhá náborová kampaň 
pro nové uchazeče do služebního 
poměru příslušníků Policie České 
republiky. Pro nové uchazeče je 
možnost náborového příspěvku, který 
ve Zlínském kraji činí   75 tisíc korun. 
V případě zájmu kontaktujte personální 
oddělení Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje, nebo se obraťte na 
personální oddělení Územního odboru 
Vsetín – tel. 974 680 400, kde vám 
budou poskytnuty bližší informace.
 

Závěr
Závěrem bychom chtěli poděkovat za 
spolupráci vedení Valašské Polanky, 
a to panu starostovi Josefu Daňkovi, 
místostarostovi Janu Kozubíkovi, taktéž 
obecním zastupitelům a zaměstnancům 
obce, dále vedení Základní školy 
a Mateřské školy a místních spolků, se 
kterými jsme v průběhu roku 2020, byť 
v omezené míře, mohli spolupracovat 
a spolupodílet se na zachování 
veřejného pořádku v obci. V roce 2021 
se těšíme na další spolupráci a doufáme 
v „lepší zítřky“.  prap. Petr Bařinka

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2020

V roce 2020 bylo zahájeno další 
4leté období, kdy na Hornolidečsku 
a tedy i v naší obci podstatnou část 
(cca 85 % objemu) odpadového 
hospodářství zajišťují vsetínské 
Technické služby. Další díl této 
problematiky pro nás řeší sběrný 
dvůr ve firmě Sběratelství. V oblasti 
svozu, zpracování a likvidace odpadů 
je pro obce situace značně nepříznivá. 
Odpadové firmy mají své kapacity do 
značné míry naplněné – což snižuje 
konkurenceschopnost. Stát postupně 
zvyšuje úložné na skládkách a po té, 
co se snížil odběr vytříděných odpadů 
v zahraničí, vázne zpracovávání těchto 
surovin českými firmami. Všechny 
tyto okolnosti služby v odpadové 
sféře v minulém roce zdražily a ceny 
se jistě i nadále budou zvyšovat. Pro 
porovnání – v roce 2019 byly naše 
náklady na svoz a likvidaci odpadů 
746 tis. Kč a v roce 2020 už to bylo 

1.232 tis. Kč. Velkým přínosem pro 
financování odpadového hospodářství 
je proto poctivé třídění. Platby od 
systému EKOKOM do jisté míry 
vysoké náklady kompenzují.  Chceme 
proto vás, všechny poplatníky 
vyzvat k důslednému separování 
odpadů v domácnostech. Nejenom, 
že přispějete k ochraně přírody, 
ale pomůžete šetřit náklady obecní 
pokladny i vašich peněženek.  
Předem děkujeme za spolupráci. 
Na závěr pro zajímavost několik 
údajů z výkazů pro ISPOP  o množství 
odpadu v naší obci za rok 2020 (2019)  
Směsný dom. odpad - 192,9t (166,4t)
Objemný odpad - 45,8 t   (75,2 t)
Nebezpečný odpad - 9,14 t (11,65 t)
Papír - 19,79 t  (15,58 t)
Plast - 25,02 t  (22,84 t)
Sklo - 20,7 t   (17,6 t)
Oděvy - 5,36 t  (6,46 t)

Místostarosta

Odpady v obci v roce 2020
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Tato rezerva je na spolufinancování 
s ŘS ZK stavby chodníků a VO při 
realizaci stavby nového mostu na 
nádraží ČD (vlastní podíl 0,7 mil. Kč) 
a na realizaci modernizace tělocvičny 
ZŠ Val. Polanka, na kterou bylo 
požádáno MF ČR o dotaci (vlastní 
podíl 0,8 mil. Kč). Na druhou stranu, 
SOH požádalo o dotaci na stavbu 
cyklostezky BEVLAVA – stavba 
C – odbočka Val. Polanka – Prlov. 
Zatím teoreticky je možné, že bude 
Zlínským krajem na tuto stavbu 
poskytnuto cca 1,8 mil. Kč dotace. 
Podaří-li se tuto dotací získat, nebude 
muset naše obec takto získané peníze 
posílat SOH jako INV příspěvek 
na tuto stavbu. V takovém případě 
bychom mohli takto uspořené peníze 
zapojit do rozpočtu obce rozpočtovým 
opatřením do těch oblastí, kde se to 

v průběhu roku projeví jako nezbytné.
Celkové výdaje obce v roce 2021 
plánujeme navýšit z úspor obce tzv. 

zapojením zůstatků na účtech obce 
ve výši 6 778 tis. Kč, když celkově 
nám na účtech obce zůstala k 31. 
12. 2020 částka ve výši 8 278 tis. 
Kč. Zde je nutné podotknout, že za 
posledních 5 let byly všechny obecní 
rozpočty plánovány tak, abychom 
vždy na konci roku navýšili úspory 
pro plánované strategické investice, 
mezi které v tuto chvíli bezesporu 
patří výstavba cyklostezky v naší 
obci. Na financování této stavby 
přispívá naše obec tzv. vlastním 
podílem k dotaci, kterou se podařilo 
na tuto stavbu zajistit prostřednictvím 
DSO Sdružení obcí Hornolidečska. 
Nedílnou součástí bezproblémového 
dokončení celé stavby cyklostezky 
v naší obci je rovněž vykoupení 
zastavěných pozemků od vlastníků 
pozemků, které je hrazeno z rozpočtu 
obce. 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 1,49%, který jsme v roce 
2013 pořídili na zateplení základní 
školy, na výstavbu Revitalizace 
návsi v okolí KD, na výstavbu 
dešťové kanalizace do stavebních 
obvodů Suláčov a Podevsí II a na 
opravu komunikací po dokončení 
stavby splaškové kanalizace v obci 
v rámci projektu ČŘB II. Stejně 
jako v předcházejících letech, i 
v tomto roce, zašleme Mikroregionu 
Vsetínsko investiční příspěvek ve 
výši 2,46 mil. Kč na úhradu nákladů 
souvisejících s výstavbou splaškové 
kanalizace v obci, která byla 
zkolaudována v 11/2015. Ukončení 
splácení tohoto INV příspěvku je 
smluvně dohodnuto v roce 2024. 
Od dubna roku 2018 bylo zahájeno 
15-ti leté splácení 7 milionového 
úvěru s úrokovou sazbou 1,64 % 
pořízeného na výdaje spojené se 
stavebními úpravami mimoškolního 
pavilonu ZŠ, kterými se vytvořily 

nové prostory pro MŠ s vyšší 
kapacitou (2x až 28 dětí) a pro ZUŠ.
§2212: V letošním roce plánujeme 
opravit komunikaci na pozemku 
p.č.1693/32 mezi RD čp.44 a 
čp.220. Povrchové vody valící se 
po komunikacích od Kovářů a od 
Hořelků až k pomníku padlým z I. 
a II. světové války svedeme do 
tzv. příčného žlabu, který chceme 
vybudovat na místní komunikaci 
poblíž obytného domu čp. 280.  Pro 
zachycení povrchových vod z polních 
cest stékajících do stavebního obvodu 
Vápenka zde vybudujeme svodny a 
horskou vpusť. Díky na sníh bohaté 
zimě budou náklady na zimní 
údržbu komunikací, hrazené z tohoto 
paragrafu, v letošním roce oproti 
předcházejícím létům určitě vyšší.
§2219: Mimo běžnou údržbu 
chodníků provedeme generální 
opravu chodníku v úseku od RD čp. 
158 až po RD čp. 156.
§2221: I tento rok přispějeme 
Zlínskému kraji (ZK) na zajištění 
dopravní obslužnosti autobusovou i 
železniční dopravou v naší obci. Naše 
obec v letošním roce zašle ZK 144 
tis. Kč, což je v přepočtu na jednoho 
občana 100 Kč. 
§2321: V této kapitole investorům 
společné kořenové čistírny odpadních 
vod pro 5 rodinných domků v lokalitě 
u Martinků plánujeme zaslat finanční 
příspěvek ve výši 250 tis. Kč na její 
výstavbu. 
§3111 a §3113: Na provoz našim 
školám zašle obec v přepočtu na žáka 
11 tis. Kč. (ZŠ 226 dětí a MŠ 52 dětí). 
K celkovým provozním nákladům 
musíme připočíst i další náklady na 
pojištění budov, které hradí zřizovatel.
§3341: Zde plánujeme běžný servis 
místního rozhlasu a úhradu nákladů 
za poskytnuté SMS zprávy místního 
rozhlasu.
§3392: Pokračovat zde budeme na 
opravách oken jejich výměnou za 
plastová ve II. NP na východní a 
severní straně KD.
§3412: V letošním roce plánujeme 
hradit pouze provozní náklady objektu  
šaten.           Pokračování na straně 6

Rozpočet obce na rok 2021 je navržen jako schodkový

Předpokládané PŘÍJMY obce 
v roce 2021 v tis. Kč: 
1/ Daňové příjmy obce (RUD): 21.057,-
z toho např.:
- daň z nemovitostí: 1.000,-
- poplatek za odpady: 719,-
- poplatek za psy: 31,-
2/ Nedaňové příjmy obce: 2.304,-
z toho např.: 
- prodej pilařské kulatiny: 500,-
- nájem ZS: 235,-
- nájem nebytové hospodářství: 220,-
- nájem byty: 555,-
- nájem KD: 400,-
3/ Dotace na výkon st. správy: 565,-
Přijatý transf. od obce Lužná na 
provoz hřbitova:37,-   
CELKEM: 23.963,- Kč

Předpokládáné VÝDAJE obce v 
roce 2021 v tis. Kč:
Výdaje dle jednotlivých kapitol 
(popis níže): 29.500,-  Kč 
Financování:5 537,- Kč 
z toho:
- zapojení zůstatku na účtech obce 
z r.2020: 6 778,-  Kč
- Úhrada splátky z úvěrů: -1.241Kč
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§3613: Nebytové hospodářství – zde 
plánujeme mimo provedení drobných 
oprav hradit provozní náklady.
§3721 až 3726: Od 1.1.2021 vešla 
v účinnost novela zákona o odpadech, 
která zdražuje uložení odpadů na 
skládky min. o 300 Kč/tunu. Díky 
tomu předpokládáme navýšení 
výdajů za likvidaci odpadů oproti 
loňskému roku. Koncem roku 2021 
budou muset vejít v platnost nové 
OZV o odpadech, které s největší 
pravděpodobností od roku 2022 opět 
zvýší poplatek za likvidaci odpadů.
§3745: péče o veřejnou zeleň v sobě 
zahrnuje náklady na provoz techniky 
i na mzdy zaměstnanců obce, kteří se 
o tuto problematiku v průběhu roku 
starají. 
§5212 a 5512: jedná se o finanční 
prostředky potřebné na zákonný 
požadavek k zajištění provozu 
Výjezdní Jednotky Požární ochrany 
obce a na případné krizové řízení 
obce při mimořádných událostech. 
Součástí těchto výdajů je také veřejná 
finanční podpora poskytnutá našemu 
spolku SDH Val. Polanka.
§6112 a 6171: zde plánujeme výdaje 
související s úhradou provozních 
nákladů obecního úřadu, s platy 
zaměstnanců OÚ a se správou a 
s vedením obce. Nejde tedy jen o 
provozní náklady OÚ, ale také o 
výdaje spojené s činností a provozem 
zastupitelstva obce. 
§6310: Splátka úroků z přijatých 
úvěrů
§8124: Splátka jistiny z dlouhodobě 
přijatých půjčených prostředků
Obec rovněž poskytne veřejnou 
finanční podporu na činnost spolků, 
které vytváří pestrý společenský 
život v naší obci. Doufáme, že se co 
nejdříve vrátí život opět do starých 
kolejí a budou se opět smět pořádat 
kulturně společenské akce. Veřejnou 
finanční podporu plánuje ZO 
poskytnout spolkům, které o dotaci 
požádaly, takto :
- TJ Sokol Val.Polanka z.s. - 190 tis. Kč
- SDH Val.Polanka vč.příspěvku 

OSH a okrsku č.7 - 160 tis. Kč

- DH Polančanka z.s. - 55 tis. Kč
- MS Hrubá dolina z.s.- 30 tis. Kč
- Stonožka z.s. - 30 tis. Kč
- ZO ČSV Val.Pol. z.s. - 18 tis. Kč
- VKV z.s. - 5 tis. Kč
- ZO ČSOP Bartošovice- 3 tis. Kč
- Nemocnice Milosrdných 

bratří Vizovice - 5 tis. kč
- Veselý klaun o.p.s. - 2 tis. Kč

Rozpočet obce v roce 2021 počítá 
například také s následujícími 
výdaji:
a) V loňském roce jsme zahájili 
realizaci projektu zateplení budovy 
OÚ částečnou výměnou oken 
v kancelářích OÚ a v klubovně 
našich hasičů. Letos zde plánujeme 
vyměnit vstupní dveře do budovy 
OÚ.
b) Havarijní stav oplocení mezi 
požární zbrojnicí a RD čp. 170 
musíme odstranit výstavbou 
oplocení nového
c) 2,46 mil. Kč zašleme 
Mikroregionu Vsetínsko na splácení 
výdajů spojených s realizací 
splaškové kanalizace v obci v rámci 
projektu ČŘB II
d) Na účet SOH zašleme NINV 
příspěvek 72 tis. Kč, to je 50 Kč/
občana pro poskytovatele sociálních 
služeb v ORP Vsetín
e) Na dokončení II. etapy stavby 
hospodářského objektu obce v tzv. 
Traktorce zde plánujeme výdaje ve 
výši 200 tis. Kč
f) V letošním roce plánujeme provést 
vegetační úpravy středu okružní 
křižovatky silnic I/49 a I/57, kterou 
v loňském roce dokončilo ŘSD ČR.
g) Na autobusovou zastávku u 
okružní křižovatky silnic plánujeme 
vybudovat autobusový přístřešek 
pro cestující
h) V průběhu letošního roku 
pořídíme za 300 tis. Kč projektovou 
dokumentaci pro ÚR a stavební 
povolení na realizaci projektu: 
„Revitalizace veřejného prostranství 
před ZŠ“, který obsahuje 
vybudování točny pro autobusy a 
novou BUS zastávku před základní 
školou včetně nových parkovacích 

míst u ZŠ. Součástí realizace tohoto 
projektu bude také oprava chodníku 
od ZŠ až po odbočku na MK ke 
kostelu a položení asfaltobetonových 
povrchů na příjezdovou komunikaci 
k RD čp. 86, 122 a 105. Fyzická 
realizace tohoto projektu je 
plánována na rok 2022, kdy chceme 
se stavebním povolením požádat o 
dotaci, bez které není tento projekt 
realizovatelný.
i) Počítáme zde s úhradou 
projektové dokumentace na realizaci 
projektu: „Revitalizace hřbitova 
Valašská Polanka“ ve výši 200 
tis. Kč. Součástí zde plánovaných 
prací je rozšíření hřbitova, obnova 
chodníků, výstavba nového oplocení, 
vybudování zázemí pro hospodaření 
se hřbitovním odpadem, vybudování 
soc. zařízení pro hrobníka, ale také 
vybudování dalšího kolumbária, 
protože po tomto druhu uložení 
zpopelněných ostatků zemřelých 
vzrůstá poptávka. Také se zahájením 
fyzické realizace tohoto projektu, 
která bude probíhat po etapách, 
počítáme nejdříve v roce 2022, 
pokud nám bude poskytnuta dotace.
j) Součástí investic je rovněž INV 
příspěvek naší obce Sdružení obcí 
Hornolidečska ve výši 664 tis. Kč 
na úhradu úroku i jistiny úvěru, 
který si na výstavbu cyklostezky 
BVV vzalo SOH výši 3 mil. Kč pro 
Valašskou Polanku.
k) SOH zašle naše obec také INV 
příspěvek ve výši 3.740 tis. Kč 
na výstavbu cyklostezky BVV ve 
směru z Val. Polanky označenou 
jako stavba I/C po neratovský 
rybník v Prlově, když celkové 
rozpočtové náklady stavby budou 
činit cca 25 mil. Kč a kromě dotace 
na stavbu od SFDI ČR ve výši cca 
18 mil. Kč přispějí na stavbu této 
cyklostezky také obce Prlov ve 
výši 1 mil. Kč a obec Pozděchov ve 
výši 500 tis. Kč. Jelikož se jedná o 
stavbu cyklostezky na katastru obce 
Valašská Polanka, hradí veškeré další 
náklady na tuto stavbu naše obec 
formou investičního příspěvku SOH.                  

Starosta

Rozpočet obce na rok 2021 je navržen jako schodkový
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 Schválený rozpočet obce Valašská Polanka na rok 2021
2021

Příjmy Výdaje

Popis tis.Kč tis.Kč

DPFO placená plátci 5300  

DPFO placená poplatníky 80  

DPFO vybíraná srážkou 500  

DPPO 2800  

daň z příjmu placená obcí 0  

DPH 10500  
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu 2  

Poplatek za systém odstraň. komunálního odpadu 715  

Poplatek ze psů 30  

poplatek z veřejného prostranství 10  

správní poplatky 20  

daň z hazardních her 100  

daň z nemovitostí 1000  

Daňové příjmy CELKEM 21057  

NIV přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 0  

NIV přijaté dotace ze SR na státní správu 565  

Ostatní NIV transfery ze SR 0  

Neinvestiční přijaté transfery od obcí 37  

NIV přijaté transfery od krajů 0  

Investiční přijaté transfery od krajů 0  

Dotace, příspěvky a transfery CELKEM 602  

Běžný provoz   

Podpora ostatních produkčních činností 500 850

Silnice 14 723

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 400

Provoz veřejné silniční dopravy 0 30

Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 50

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 0 144

Odvod a čištění odpadních vod 0 350

Úpravy drobných vodních toků 0 50

Provozní náklady MŠ pro 47 dětí 1 415

Provozní náklady ZŠ pro  230 dětí 1 2650

Provoz knihovny 1 100

Záležitosti kultury 0 260

Pietní akty 0 10

Provoz veřejného rozhlasu 3 100

Obecní zpravodaj 0 40

Provoz kulturního domu 400 1200

Činnost komise pro občanské záležitosti 0 100

Sportovní zařízení v majetku obce 0 100

Tělovýchovná činnost 0 335

Provoz zdravotního střediska 235 800

Bytové hospodářství 555 300

Nebyt. hospodářství, provoz DS, čp.81 a HOO 220 700

Veřejné osvětlení 0 500

Pohřebnictví 100 200

Územní rozvoj digitální mapy ZK 0 6

Komunální služby a územní rozvoj              48 1430

Svoz a sběr nebezpečných odpadů 0 150

Svoz a sběr komunálních odpadů 25 900

Sběr a svoz ost.odpadů 0 400

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 190 0

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 50

Ostatní nakládání s odpady 2 0

Péče o veřejnou zeleň 0 1150

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 2

Krizová opatření 0 90

Požární ochrana 0 400

Místní zastupitelské orgány 0 2300

Volby do zastupitelstev ÚSC 0 0

Činnost místní správy+sociální fond 7 2900

Výdaje z finančních operací (vč. úroky z úvěru ) 2 260

Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0

Odvod DPH 0 100

Vratky transferů z veřejných rozpočtů 0 0

Ostatní činnosti - veřejná finanční podpora, dary 0 492

Celkem - provoz 2304 21037

 

Investiční výdaje - závazný ukazatel   

Výstavba oplocení dětského hřiště  0

Překládka kabelu CETIN pro CBVV - zhotovení PD  0

INV Příspěvek MV na financ. ČŘ Bečva II  2460

Zavlažování fot. hřiště - výkop studny vč. příslušenství  0

Dokončení II.etapy stavby HOO  200

Výstavba oplocení mezi OÚ a Žákama  150

Nákup traktoru s konte. nosičem pro lesní hospodářství  0

Zhotovení PD pro točnu BUS u ZŠ  300

Zhotovení PD pro „Revitalizace hřbitova Val. Polanka“  200

Zateplení budovy OÚ Val.Polanka  50

INV příspěvek SOH na I.etapu CBVV  3739

INV příspěvek SOH na splátku úvěru za cyklostezku  664

Vegetační úpravy na okružní křižovatce  200

Dodávka přístřešku na BUS zastávce „okružní křiž.“  250

Nákup zametacího stroje na malotraktor  250

 Celkem investiční údaje 8463

23963 29500

Financování   

Opravné položky k peněžním operacím  

Zapojení zůstatku na BÚ ke konci roku 6778  

Úvěr 0  

Úhrada splátky dlouhod. př. půjčených prostředků -1241  

Celkem s financováním 29500 29500



Dožínky 2021 – věřme, že budú!
Proto posílajte náměty na vyškeřáky 
mejlem na adresu knihovna@valasskap
olanka.cz. Práskněte neco šťavnatého na 
ty, co sa neurazíja! Buď zložte neco sami, 
lebo popište události nám a dožínkový 
tým už neco zrýmuje. 
 

Výročí – 150 let od narození Josefa 
Kašpara Vrchovského

14.5.1871 sa v Polance dolů v dědině 
narodíl Ozéfek Kašpar, kerý rád čítávál, 
od 19ti roků začal sládať říkanky. Když 
sa ožéníl, postavíl chalupu na vrchu mezi 
Polankú a Prlovem - proto sa tam říká u 
Vrchovských. Knihovna vyhlašuje sútěž 
o najlepší valašskú říkanku, básničku, 
veršovačku, kerá sa trochu bude podobať 

tvorbě Josefa Kašpara Vrchovského. 
Takže o Polance, o přírodě, o luďoch. 
Možete sa napřeď seznámiť s básničkama, 
co on napsál (neco je na internetu, neco v 
knihovně), no a potom sa pustiť do vlastní 
tvorby. Kategorie budú dvě, děcka od 6 do 
14 a dospělí od 15 do 100. Porota vybere 
najlepší díla, odmění z každéj kategorie 3 
osoby pěknú knížků, a se súhlasem autora 
zveřejní v letním Zpravodaji či inde. 
Víc hledajte na weboch knihovny lebo 
v Hlášení rozhlasu. Příspěvky noste do 
knihovny osobně, lebo mejlem na adresu 
knihovna@valasskapolanka.cz. Termín 
uzávěrky sútěže je 31.5.2021. 

Obecní knihovna 
Po dobu nařízení vlády funguje takto: 

volejte na číslo 734 892 208 a knížky dle 
domluvy individuálně vrátíte i půjčíte. 
Dodržování preventivních opatření je 
samozřejmostí. Naši knihovnu v roce 
2020 navštívilo 636 osob, je registrováno 
158 uživatelů, asi 5200 knih, hry, leporela, 
časopisy, bylo 2089 výpůjček. Nových 
knih přibylo 98, z toho 26 darem a 72 
nákupem. Letos v únoru 2021 bylo 
vyřazeno 150 knih poškozených a 
tematicky zastaralých, také nějaké starší 
časopisy. Vše je k dispozici v knihovně 
nebo v regálu ve vchodu do domu služeb.
Nové knihy kupujeme každý rok, prvních 
20 ks už je zaevidováno. Snad brzy 
nastane doba bez omezování a budeme 
se znovu všude scházet, i v naší knihovně. 
Přeju všem ať je to brzy. Eva Kolínková
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Mobilní hospic 
strom života

Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně 
nemocné v kriticky přetížených 
nemocnicích? Snažíme se tak ulehčit 
přeplněným nemocnicím a vyčerpaným 
zdravotníkům, pro které je prioritou 
péče o pacienty s Covid_19. Ostatní 
neakutní péče je značně omezována. 
V péči o umírajícího člověka je rodina 
tím nejdůležitějším článkem a spolu 
s pracovníky hospice naplňuje poslední 
přání pacienta, zůstat do posledního 
vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici 
nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní 
v týdnu. Služby poskytujeme v rámci 
Moravskoslezského, Zlínského a 
Olomouckého kraje. Mobilní hospic 
Strom života dbá o maximální ochranu 
svých pracovníků, pacientů a jejich 
rodinných příslušníků. Je připraven 
postarat se i o nevyléčitelně nemocné 
pacienty s podezřením nebo nemocné 
Covid_19.
Cílem Mobilního hospice Strom 
života je nenechat nikoho bez pomoci, 
ulehčit přeplněným nemocnicím a 
přepracovaným zdravotníkům. Proto 
nemusíte mít obavu, nebudete na 
to sami! Více informací o službách 
a možnostech, jak Mobilní hospic 
Strom života kontaktovat,  naleznete 
na wwwzivotastrom.c nebo na tel. 553 
038 016.

Na facebooku naší paní dětské 
doktorky jsme našli krásnou, milou 
zprávu: Vážení rodiče a příznivci 
našich stránek. Možná si ještě 
vzpomenete, že koncem roku 2019 
jsme byli nominováni do soutěže 
Ordinace roku. S radostí Vám 
můžu oznámit, že v celorepublikové 
konkurenci se naše ordinace umístila 
a dokonce dvakrát: V kategorii 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A 
DOROST v celé ČR na 3. MÍSTĚ, v 
kategorii ZLÍNSKÝ KRAJ (všechny 
specializace) dokonce na 2. MÍSTĚ.
Moc všem děkujeme za hlasy a za 
zpětnou vazbu, moc si toho vážíme. 
Je to pro nás také velký závazek, 
protože stále je co zlepšovat. 
DĚKUJEME. Blahopřejeme a 
přejeme další úspěchy. Radnice

Ordinace Mudr. Vomočilové Jahodové zabodovala

Těžební činnost
Těžba: mýtní úmyslná 0,00 m3, mýtní 
nahodilá 168,00 m3 (převážně kůrovec, 
něco vítr),  předmýtní nahodilá 22,00 
m3 (kůrovec)
Celkem 190,00 m3

Pozn.: V r. 2020 byla situace ohledně 
kůrovce příznivější, pomohlo chladnější 
a deštivé počasí, těžili jsme pouze 
napadené stromy, vývraty a polomy a za 
prodané dříví jsme utržili 135.073,- Kč 
bez DPH, tedy cca 711,- Kč za jeden 
m3.   V roce 2020 jsme získali dotaci 
od MZe ČR ve výši 72.324,- Kč, což 
v přepočtu činí 300 Kč/m3 prodaného 
kůrovcového dřeva v roce 2019, jako 
kompenzaci za ztrátu ceny pilařské 
kulatiny napadené kůrovcem.
        
Pěstební činnost
pálení klestu: 153,00 m3  z těžby, 
zalesňování: 0,50 ha (2000 ks), 

přirozená obnova: 0,80 ha, vyžínání: 
0,95 ha, nátěr kultur: 1,35 ha, 
prořezávky: 1,80 ha
Pozn.  Pro období 2020 – 2029 
byl vypracován nový LHP (lesní 
hospodářský plán)

Plán činnosti v ob. lesích na rok 2021
 těžební činnost: cca 300 m3  (předmýtní 
50, mýtní 150, nahodilá 100, dle 
kůrovcové situace a ceny dřeva)
 prořezávky: cca 2,00 ha
 zalesňování: cca 0,25 ha (500 ks SM, 
800 ks BK, včetně vylepšení)
vyžínání + výsek: cca 2,00 ha
 nátěr kultur: cca 1,50 ha (včetně 
přirozeného zmlazení a letního nástřiku)
         
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

 Zpráva o hospodaření v obecních lesích

 Informace z naší obecní knihovny



Strana 9

Jarní požáry v přírodním prostředí
Jaro, krásné počasí, úklid klestí a suché 
trávy přidělávají každoročně starosti 
hasičům. Připomínáme, že plošné 
vypalování trávy je zakázáno a za 
porušení hrozí blokové pokuty. Zbytky 
trávy lze pálit pouze na hromadách za 
určených podmínek. Pálení na volném 
prostranství navíc není jediný způsob, 
jak se zbavit biologického odpadu. Ten je 
možné také zkompostovat nebo odevzdat 
ve sběrných místech. Pálení klestí v lese 
doporučujeme hlásit na HZS ZLK, vyhnete 
se tak možným problémům. Všechny 
inforamce najdete na stránkánce: http:
//www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx a 
je zde možnost ohlášení e-mailem.

Mše ke svátku svatého Floriána           
Každoročně hasiči uctívají svého patrona 
sv. Floriána. Při této příležitosti se měla 
konat 27. pouť na Sv. Hostýně dne 24. 4. 
2021, která je z důvodu aktuálního stavu 
ohledně Covid-19 bez náhrad zrušena. 
Sbor ve Valašské Polance tuto památku 
uctívá společně s hasiči z Lužné účastí 
na „Mši svaté“ v místním kostele. Tato 
mše  by se měla konat 2. 5. 2021, ale 
bohužel kvůli pandemii nevíme, zda 
opravdu mše proběhne. Vzpomeňte 
společně s námi i na všechny zemřelé 
hasiče z naší farnosti.

Pohárové soutěže hasičských 
družstev

16. ročník pohárových soutěží 
hasičských družstev je plánován na  
6. června 2021 v areálu fotbalového 
hřiště. Ale opět bohužel nelze říct, zda-li 
se opravdu v daném termínu uskuteční. 
Bude-li doba přát, tak 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 15. května 2021.
SDH Valašská Polanka přeje všem 
občanům příjemné prožití svátků 
Velikonočních a v dnešní době hlavně 
zdraví.

Ve zdravém těle – zdravý duch. 
Známé heslo jistě potvrdí každý, 
kdo alespoň čas od času udělá něco 
pro své tělo – vyrazí na turistiku, 
zaplave si v bazénu, projede se 
na kole. Dnes tato činnost mnoha 
lidem schází. I v době razantních 
vládních anticovidových 
opatření je ale možné vyrazit na 
procházku do nejbližšího okolí.  
Abyste k takové procházce 
měli o důvod víc, jsou pro vás 
– zejména pro rodiny s dětmi 
– připraveny tři venkovní aktivity: 
První je Křížová cesta, kterou se 
svými dětmi vymyslely maminky 
z farnosti. Čtrnáct zastavení 
klasické postní bohoslužby je 
umístěno kolem cesty od kostela 
k vysílači na Suláčově. Až do 
Velkého pátku si tuto cestu 
můžete projít, zhlédnout obrázky, 
které namalovaly děti a kdo bude 
chtít, může se zamyslet nad 
texty u jednotlivých zastavení. 
Spolek Stonožka vás zve na 
předvelikonoční putování 
dědinou. Od pondělí 22. března do 
5. dubna 2021 je pro vás na území 
obce přichystáno deset stanovišť 
s jednoduchými úkoly, na závěr 
by vás měla potěšit malá odměna. 
Více informací na plakátech 
a na facebooku Stonožky. 
Do třetice vás (vaše rodinné týmy) 
chce do přírody „vytáhnout“ farní 
tým, který má připravenou hru 
Polanská keška. V terénu budete 
hledat klasické keškové schránky 
a po splnění úkolu obdržíte heslo, 
které vás dovede k cílovému 
heslu. Také tady každý tým obdrží 
malou odměnu a na závěr se bude 
losovat o několik hodnotných 
cen. Podrobné informace sledujte 
na facebook.com/polanskakeska.  
Vydáte-li se na některé z těchto 
putování, pamatujte na (rozumné) 
dodržování vládních opatření. 
P.S. Pokecat si v přírodě 
(s patřičným odstupem) 
s kamarády a známými nikdo 
nezakázal…

Místostarosta

Polanští hasiči informují o novinkáchNeseďte doma

A když už musíte sedět doma
Protikovidová opatření nás nutí nevycházet zbytečně ven. Také mohou „padat 
trakaře“ a nikdo by „ven ani psa nevyhnal“. Pro tyto chvíle je možné využít 
nabídky místní knihovny, která vám individuálně zapůjčí knihy ze své široké 
nabídky – knihovnice nedávno nakupovala další knižní novinky. Taky můžete 
sednout k počítači nebo televizi s internetem, a když si na YouTube zadáte 
Valašská Polanka, nabídne se vám nespočet videí z dění v naší dědině – škola, 
ZUŠka, fotbalisti, hasiči, kostel, dechovka, mikuláši. U všech si můžete krásně 
zavzpomínat na časy, kdy bylo dobře a těšit se nadějí, že se brzy všechno 
obrátí k lepšímu. Hezké a zajímavé jsou třeba záběry z kabin strojvůdců 
lokomotiv. Jejich očima můžete projet mnoho tratí po celé naší republice. 
Za zmínku stojí video o putování po nedokončené „baťově“ železnici 
z Vizovic do Valašské Polanky. Snímek může být inspirací na bezvadný 
výlet pěšky nebo na kole. Další možností, jak využít nedobrovolného 
„arestu“ je zaznamenávání pamětí rodičů, prarodičů a dalších příbuzných. 
Jak kdo můžete, vyptávejte se svých blízkých a do zvláštního bloku 
si zaznamenávejte historii vašich rodin, veselé i smutné příhody, 
důležité životní mezníky – zkrátka všechno co v budoucnu může být 
zajímavé či důležité pro vás i vaše potomky. K dokonalosti to pak 
můžete dotáhnou sestavením rodokmenu za pomoci obecní matriky a 
digitálních archívů zemských archivů v Opavě a Brně. Místostarosta



Pokračování ze strany 1
Důležité otázky a odpovědi z webináře

1.Osoba má trvalý pobyt na ohlašovně, 
jak se bude sčítat? Při sčítání lidu se 
neřeší trvalý pobyt, ale pobyt faktický. 
Osoby s tzv. úřední adresou se budou 
sčítat či uvádět na formuláři tu adresu, na 
které se fakticky zdržují (tzn. Ohlašovna 
za ně nic automaticky nevyplňuje). 

2. Osoba, jejímž opatrovníkem je jiná 
osoba či obec, jak se bude sčítat? Za 
tuto osobu provede sčítání opatrovník 
(ať už je to jiná fyzická osoba či obec). 
Pokud osoba, která má opatrovníka, 
dlouhodobě pobývá v nějakém zařízení, 
opatrovník kontaktuje toto zařízení a 
sdělí, že osoba je už vysčítaná.

3. Osoby žijící v zahraničí – budou 
se sčítat on-line, podrobné informace 
podají zastupitelské úřady.

4. Sčítání domácností - sčítají se 
domácnosti, nikoliv byty, domy, jiné 
nemovitosti - v jednom domě žijí 
dvě domácnosti (dvě samostatně 
hospodařící jednotky) – sčítá se každá 

zvlášť. Jedna osoba vlastní více 
nemovitostí – sčítá se pouze tam, kde 
se fakticky zdržuje. Pokud nemovitosti 
pronajímá, potom se v nich sčítají ty 
osoby, které tam skutečně bydlí. Majitel 
nemovitostí to však neřeší. To samé platí 
v případě obce, která vlastní obecní 
byty. Povinnost sčítání padá na občany, 
nikoliv na majitele nemovitostí.

5. V době sčítání nemá osoba platný 
doklad totožnosti – elektronický 
dotazník ho v tomto případě dál nepustí 
(pokud nemá osoba datovou schránku 
nebo jiný způsob, jak elektronicky ověřit 
totožnost). Bude se sčítat dotazníkem 
v papírové podobě, který mu doručí 
sčítací komisař po 17. 4. 2021. Pokud 
osoba vlastní občanský průkaz, kterému 
ale skončila doba platnosti, je možné se 
sčítat on-line.

6. Rodinný dům, který není 
zkolaudovaný a nemá přiděleno číslo 
popisné – pokud v takovém době osoba 
bydlí, potom se nemůže sčítat on-line, 
ale pouze na papírovém dotazníku, kde 
uvede co nejpřesnější adresu domu.

7. Chaty, chalupy – pokud zde osoba 
dlouhodobě pobývá, může se sčítat 
i zde, tzn. uvést místo svého pobytu 
chatu. Pokud má chata přiděleno číslo 
popisné, číslo evidenční – lze se sčítat 
on-line. Pokud ne, je potřeba použít 
papírovou podobu dotazníku.

8. Nemocnice -  za osobu, která je v době 
sčítání hospitalizovaná, provede sčítání jiný 
člen domácnosti. V nemocnicích se nesčítá.

9. Děti ve střídavé péči – pobyt 
k rozhodnému datu 27. 3. 2021. Pokud 
se rodiče nedohodnou, kdo děti sečte a 
učiní tak oba rodiče nezávisle na sobě, 
nic se neděje, protože ve výsledném 
zpracování se tyto údaje objeví 
duplicitně a budou opraveny.

10. Duplicitní údaje – může se stát, že 
jednu osobu (př. samostatně žijící senior) 
je sečten dvěma jeho dospělými dětmi 
– duplicita se projeví ve výsledném 
zpracování a bude opravena.

11. Domovy pro seniory – sčítání bude 
provádět komisař
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Informace k blížícímu se sčítání lidu

Velikonoční mše
Farnost Valašská Polanka patří k těm, 
které už od začátku protikovidových 
opatření, jež omezují počty lidí 
ve veřejných prostorách, zajistila 
díky ochotě tří mužů (Matůš, Prno, 
Kozubík) pravidelné internetové 
přenosy bohoslužeb. Nejinak 
tomu bude (bohužel) i o letošních 
Velikonocích. Nedá se předpokládat 
zásadní uvolnění – nebude hromadná 
svátost smíření a max. počet věřících 
v kostele bude stále 30 osob. 
„Televizní“ tým je proto připraven na 
kanálu youtube zprostředkovat vám 
velikonoční bohoslužby z kostela sv. 
Jana Křtitele a to v následujících ča- 
sech: Květná neděle, 9:30 Zelný 
čtvrtek, Velký pátek v 18:00 Bílá sobota 
v 19:00 Velikonoční neděle v 9:30  
Velikonoční pondělí v 9:00.
   
Přejeme vám všem pokojné a možno-li 
veselé prožití Velikonoc.          
                                          Místostarosta

Novinový stánek ožívá
Upeče valašské vdolky, zaúdí 
bůček, vyrábjá domácí sýry, hraje 
deskové hry…to už možná k tomu, 
abyste poznali o kom je řeč, stačí. 
Všeuměl Ondra Sádlík si od obce 
před nedávnem pronajal bývalý 
novinový stánek. „Bylo mně líto, že 
je to místo nevyužité a zanedbané“, 
řekl tehdy. Jeho záměrem bylo a 
nadále je využít prostory k prodeji 
výrobků svých a nabídnout je 
k prodeji výrobků regionálních 
řemeslníků či farmářů. COVID 
tuto iniciativu bohužel přibrzdil, a 
tak, jak jste mnozí zaregistrovali, 
pan Sádlík prostory použil 
k pořádání výstavek. Měli jsme už 
vánoční, fašankovou, o valašských 
umělcích a velikonoční se už 
připravuje. Zveme vás všechny 
srdečně k malé zastávce u stánku. 
A Ondrovi přejeme hodně nových 
inspirací v této zajímavé činnosti.

Místostarosta

Ukliďme česko
Tradiční jarní úklidová akce, o kterou 
se u nás stará Stonožka má i letos tak 
trochu smůlu. Mohla být jednorázová, 
kolektivní, se závěrečným opékáním 
buřtů. Přesto chceme vás - zejména 
rodiče s dětmi -  kteří byste chtěli 
pomoci s jarním úklidem naší dědiny, 
pozvat k individuálnímu zapojení 
do této aktivity krajinu očišťující 
a zvelebující. Od soboty 27.3. si 
můžete v „pytlomatech“ za domem 
služeb, na obecním úřadě nebo v 
parčíku na „staré škole“ vyzvednout 
černé pytle,  projít některou část 
obce a do pytlů sbírat to, co různí 
„lajdáci“ naházeli podél cest či  do 
koryt Senice a potoků. Smíme-li 
poprosit - do černých pytlů dávejte 
smíšený odpad, do žlutých plasty, 
plechovky a sklo. Pytle zavažte a 
nechejte na okraji komunikace, odtud 
je odvezou obecní zaměstnanci. 
Děkujeme předem všem, kdo se do 
akce připojí.         Markéta Psotová
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Nezaměstnanost
poř. obec ev. 

uchaz.   % 

2. Seninka 11
                 
5,53    

6. Lužná 24
                 
5,30    

19. Val. Polanka 47
                 
4,39    

27. Ústí 19
                 
4,11    

28. Pozděchov 16
                 
4,09    

33. Lidečko 52
                 
4,01    

34. Prlov 14
                 
3,78    

37. Fr. Lhota 41
                 
3,63    

53. Horní Lideč 29
                 
2,83    

56. Leskovec 12
                 
2,60    

Ke dni 31. 12. 2020 nás bylo Polančanů 
1470.  Do naší obce se v průběhu 
loňského roku přihlásilo 23 občanů a 
14 se jich odhlásilo. Narodilo se 25 dětí, 
z toho 17 děvčat a 8 chlapců. Zemřelo 
19 občanů, z toho bylo 10 žen a 9 mužů. 
Bylo uzavřeno deset manželství a jedno 
manželství bylo rozvedeno. Dobrá 
zpráva je, že nás stále přibývá.
Ještě uvádím několik pozitivních zpráv. 
Dva manželské páry oslavily zlatou 
svatbu. Tuto skutečnost zjistíme pouze 
tehdy, jestliže bylo manželství uzavřeno 
ve Valašské Polance. Z tohoto důvodu 
bych si také dovolila požádat manžele, 
kteří budou v daném roce slavit zlatou, 
diamantovou či kamennou svatbu a 
neuzavřeli sňatek ve Valašské Polance, 
aby tuto radostnou událost oznámili 
na obecním úřadě. Při této příležitosti 
se provede zápis do pamětní knihy a 
starosta obce společně s předsedkyní 
sociální komise předá oslavencům 
finanční dárek. Vzhledem k tomu, 
že kvůli zákonu o ochraně osobních 
údajů nelze uvádět jména narozených 

dětí, manželů, kteří si řekli své ano 
a ani jubilantů, uvádím pouze čísla. 
Tak ještě aspoň počty občanů, kteří 
se dožili v roce 2020 významného 
životního jubilea. Šedesátiny oslavilo 
17 našich spoluobčanů, pětašedesátníků 
máme 21, sedmdesát let mělo 18 
občanů a pětasedmdesát 12 občanů. 
Krásné osmdesáté narozeniny oslavily 
2 ženy a pětaosmdesáté 1 muž a 4 
ženy. Osmdesáté šesté narozeniny 
slavilo 5 žen, osmdesáté sedmé 4 
ženy, osmdesáté osmé rovněž 4 
ženy a osmdesáté deváté 1 žena. 
K nádherným jednadevadesátinám 
bylo popřáno jednomu muži (bývalý 
předseda Osvětové besedy) a jedné 
ženě (bývalá pokladní v kině ve 
Valašské Polance). Dvaadevadesátin 
se dožil náš spoluobčan v Domově 
pro seniory v Karolince, dle tamních 
sestřiček „na tyto roky nevypadá“. 
Devadesáti tří let se dožila maminka 
naší spolupracovnice. Devadesát 
čtyři let slavila paní Daňková rovněž 
v Karolince. Neuvěřitelných devadesát 

pět let tu s námi žije paní Vážanová. 
A nejstarší občanka Valašské Polanky 
oslavila v loňském roce úžasné 96. 
narozeniny. Všem jubilantům přejeme 
do dalších let hlavně moc a moc zdraví. 

Marie Martinková

 Zpráva z polanské matriky - obyvatel nám přibývá
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Slivovice – příznivý vliv malého 
množství alkoholu uznávají i 
lékaři. Dochází totiž k roztažení 
cév, zlepšuje se spalování tuků a 
zpomaluje se proces sklerotizace cév 
a také postup ischemické choroby 
srdeční. Lidé, kteří mají doporučený 
zákaz alkoholu, se obávají, že 
i několik kapek jim zničí játra. 
Alkohol je v organismu přítomen v 
koncentraci 0,035 promile a několik 
kapek nemůže výrazně ovlivnit 
takovou hladinu. Více škodíme 
našim játrům zvýšenou konzumací 
uzenin, barevných limonád a jiných 
nezdravých potravin (jak já říkám 
„chemickou stravou“).

a) Pro některé je to známá věc, 
jiní znají slivovici jen jako láhev 
v regálu v obchodě. Říká někomu 
výraz „ je to domácí“. Tak to platí 
na 100% o slivovici. Domácí a z 
konzumu je takový rozdíl asi jako 
české potraviny proti potravinám z 
Německa nebo Rakouska.

b) Vezmeme to ale po pořádku. 
Nejprve zasadíte strom (a už na 
odrůdě záleží) a počkáte, až dozrají 
švestky.

c) Uděláme odbočku. Ono jde vlastně 
všechno přepálit, co zkvasí, od ovoce 
až …kaktus (Tekila). Říkám v palírně 
ženské, co obsluhovala aparát. Co 
se letos pálí? Mimo známě věci, 
švestky, jablka, hrušky, meruňky, 

třešně atd. Letos jsem pálila květ 
černého bezu, trnky, jeřabiny, maliny. 
Představte si, že někdo jde, nasbírá 
si 100 litrů malin, nechá je zkvasit 
a přepálit. Nepředstavitelné pro 
všeználky z gauče od televize, udělat 
tolik práce. Jistě, je to práce, ale také 
jiný výsledek jak z obchodu.

d) Tak kde jsme to skončili? Když 
švestky dozrají a ty co nesníte, 
neusušíte nebo jinak nezpracujete, 
jdou do sudu!!! Žádné plesnivé, 
nezralé apod. čím zralejší, sladší tím 
lépe. 

e) Jsme u založení kvasu. Když jsme 
tam dali kvalitní, vyzrálé švestky, 
musíme nastartovat kvašení. Někdo 
rozmačká renklódy, jiný cukr s 

vodou, další med, kvasinky atd.  
Kvas v dubových sudech, ne plast, 
teplota, jak dlouho atd. Je to „vysoká 
chemická“ a ta diskuze v palírně, je 
jak přednáška v aule. Doba kvašení 
u švestek 6-8 týdnu. A pak se jde 
pálit. 

f) Jak se pozná kvalitní slivovice? 
Při naletí do sklenky, prstýnkuje, 
tj. vytváří drobné praménky 
kondenzujícího alkoholu stékající 
zpět do sklenky. Nebo také tím, 
že tekutinu promnete mezi palcem 
a ukazováčkem. Stupeň drhnutí, 
respektive odporu tekutiny mezi 
prsty charakterizuje ovocný obsah. 
Kvalitní slivovice je jednoduše čirá, 
prstýnkuje, a ženskému pohlaví 
„nevoní“. 

g) Slivovice v malých dávkách se 
může konzumovat v jakémkoliv 
množství. Ovšem pro některé jedince 
může mít vypití středního množství 
následky. Umělce navštěvuje často 
múza. Někteří skladatelé bez kalíšku 
nenapíší ani notu. Dělníci a rolníci 
mívají často halucinace, v nichž se 
vžívají do rolí bohatých a mocných. 
O to horší pak bývá vystřízlivění. 
Hlupáci zas propadají bludu o 
vlastní genialitě. Slabší jedinci by 
proto neměli pít slivovici vůbec, 
protože po ní často potupně vrhnou
Pokrač. v příštím čísle Zpravodaje

Slivovice, kudy teče, tudy léčí - část první

Rady staříčků, kteří začínali den "jednou malou"
• Všecko se dá vysvětlit, bohužel ne všem.
• Život je krásný, ale člověk musí být pořád trochu opitý.
• Kolik slivovice potřebuješ na rok? No přece minimálně 40 litrů. Ráno 

velkou štamprli (0,05 l.) večer velkou štamprli, to je za den deci. Za deset 
dnů je to litr, a za rok 36,5 litrů. Občas přijde i nějaký kamarád, a tak sami 
vidíte, že 40 litrů je málo.

• Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy
• Kdo pije slivovici denně, necítí potřebu alkoholu.
• Kdo kyselicu jí a slivovicu pije, ani pantokem ho nezabije.
• Co nevylieči slivovica, na to lieku niet.
• Alkohol je příčinou a řešením všech životních problémů.
• Nauč se synku pít, aby ses nenaučil chlastat.
• Jsi–li blbej, nepij, projeví se to!
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Polanský Sokol je nadále ve své činnosti 
ochromen situací kolem koronaviru. 
Vniveč přišly původní plány KFS Zlín, 
který navrhoval soutěž začít dohrávat 
od začátku března a nabízel odddílům 
hrát zápasy na umělých trávach 
s proplacením nákladů. Vše nyní bude 
záležet vyloženě na opatřeních vlády a 
pochopitelně i vývoji epidemie. Je tedy 
pravděpodobné, že fotbal se v naší obci 
bohužel v nejbližších týdnech a dost 
možná i měsících nerozjede. V rámci 
dlouhého čekání na fotbalovou zábavu 
bychom vám rádi představili nového 
trenéra A-týmu pana Radka Kapustu, 
který se s týmem chtěl pustit do zimní 
přípravy, ale jak vyplynulo výše, 
zatím se to ani v tréninku nemohlo 
rozjet naplno. S novým trenérém vám 
přinášíme rozhovor. 

Radku, vítejte v Polance. Můžete nám 
prozradit, jak se zrodil váš příchod?
Děkuji za přivítání. Můj příchod do 
Polanky se zrodil jako blesk z čistého 
nebe, kdy mi člen výkonného výboru 
Lukáš Trčka před Vánoci volal, 
zda bych vůbec měl zájem o to, 
trénovat tým Polanky. Sešli jsme se 
ve Valašském Meziříčí a Lukáš mi 
představil, jak to v Polance vlastně 
funguje. Vzal jsem si několik dní na 
rozmyšlenou, abych to mohl probrat 
s vedením Poličné a hlavně taky 
s některými hráči, kteří „reprezentují“ 
kabinu, aby to pochopili – což se 
stalo, takže těsně před koncem roku 
2020 jsem Lukášovi volal, že do toho 
půjdu. Vše se to seběhlo strašně rychle.  

Mohl byste se polanským příznivcům 
krátce představit, co vše už máte ve 
fotbale za sebou? 
Jako trenér jsem chvíli v roce 2017 
pomáhal s nejmenšími fotbalisty 
v Poličné. Na začátku roku 2018 jsem po 
nabídce Daniela Šulák a Tomáše Srkaly 
začal trénovat dorostence v Kelči. Půl 
roku na to odcházel pracovně trenér 
Vala do Prahy, takže hráči a vedení 
mě oslovilo, zda bych to nechtěl 
zkusit v Poličné, kde jsme to „táhli“ 
společně až do konce roku 2020. Jako 
hráč jsem v dospělém fotbale působil 

mimo Poličnou také v Kelči, kde jsme 
hráli 1.A třídu a Krajský přebor.

Sledoval jste počínání Valašské 
Polanky během podzimu, případně 
měl jste už čas podívat se na záznamy 
zápasů? 
Počínání Polanky jsem sledoval 
prostřednictvím výsledků v aplikaci 
můjfotbnal, nebo prostřednictvím 
portálu www.valaskyfotbal.com , takže 
jsem měl přehled, jak se Polance daří 
a kde se nachází. V tomto je to skvělá 
výhoda v Krajském přeboru. Utkání se 
natáčí a díky tomu jsem měl možnost 
vidět spousty zápasů. Nejvíc mě asi 
překvapil zápas s Morkovicemi, který 
skončil 0:1. Koukám na 
to a říkám, že to není snad 
možné, že to tam nespadlo. 
Potom jsem párkrát viděl 
zápas s Baťovem, protože 
je to natočeno z dobrého 
pohledu, kdy jako trenér 
máte možnost vidět 
spousty jiných věcí než 
na ostatních záznamech. 
Nakonec mě zaujal zápas 
s Napajedly, kdy bylo 
vidět, co pro kluky fotbal 
v Polance znamená, když 
to Kovy (Šimon Kovalčík) 
v 93. minutě proměnil 
na 3:2. I ten moment mě 
z části přesvědčil k tomu, 
že Valašská Polanka bude 
správná volba. 

Soutěž měla původně 
odstartovat v březnu 
dohrávanými zápasy na 
umělkách. Nakonec se však situace 
okolo pandemie zhoršila. Máte bližší 
informace ze svazu, jak vidí možnost 
dohrání soutěžního ročníku? 
Ty informace jsou momentálně od 
FAČR jasné. Termín pro plošné zrušení 
soutěží se prozatím neurčuje. Sezónu 
dohrát chtějí, nebo alespoň takové 
prohlášení nedávno vydali, že je potřeba 
odehrát více, než 50% zápasů, s tím, že 
se to musí stihnout do 30.6.2021, resp. 
do 27. 6. 2021. Po tomto datu se již 
žádné utkání hrát neplánuje a soutěžní 

utkání se odehrávají v maximálním 
možném počtu, která opatření ze 
strany Vlády ČR dovolí. 

Sportu se věnujete i v rámci 
studia na fakultě tělesné kultury 
Univerzity Palackého, nemáte 
obavy z fatálních dopadů sportovní 
absence na mládež i celou 
populaci? 
Myslím si, že ty dopady budou 
obrovské. Nicméně bude jen na nás 
samotných, ať už trenérech všech 
různých kategorií, rodičích, samotných 
sportovcích, jak k tomu přistoupíme a 
co uděláme pro to, aby to dopady byly 
co nejmenší.  

Máte nějaké tipy, jak by se lidé 
mohli alespoň minimálně udržovat 
ve zdravé fyzické kondici? 
Ono těch možností momentálně 
bohužel není tolik. Ale je dokázáno, 
že každá pohybová aktivita 
střední intenzity vede ke zlepšení 
antioxidačních mechanismů, 
tudíž k lepšímu zdraví a také 
prevenci. V momentální situaci je 
asi nejlepší běh, kolo, nebo klidně 
byť jen procházka, někam do lesa, 
nebo na kopec. Jan Tajzler ml.

Rozhovor s novým trénerem polanských fotbalistů Radkem Kapustou
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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 2021

PRIVÁTNÍ 
GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÁ PRAXE

MUDr. Hynek Hlavenka

Ordinační hodiny

 Pondělí 7.00 – 12.00 

 Úterý 7.00 – 12.00  

 Středa 12.00 – 17.00

 Čtvrtek 12.00 – 17.00  

 Pátek 7.00 – 12.00 

Ordinace se nachází v prvním patře vpravo na konci chodby

Objednávání klientek - tel. 737 311 937

Provozní doba je totožná s ordinačními hodinami

Valašská Polanka 378, 756 11 · IČ: 04071255

Odlehčovací služba Dotek
Pečujete neúnavně o své blízké a cítíte, že byste si již 

potřebovali odpočinout? Dopadá na vás únava a stres? V 
naší odlehčovací službě se rádi postaráme o Vaše blízké, 

zatímco Vy si mžete odpočinout a načerpat nové síly.
JSME TADY PRO VÁS

Bližší informace Vám podá naše soc. pracovnice Bc. 
Renáta Lorencová na tel. č. 737 024 823.

Veškeré informace o poskytovaných sociálních službách 
na www.pecovatelstvi-dotek.cz

Inzerát 
Sháním plné staré cihly z bouračky, cena dohodou. 

Děkuji za případné kontaktování.
Helena Ondráčková, 774 570 462


