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Daňové příjmy byly navrženy dle 
daňové kalkulačky SMO ČR, která 
predikuje nižší příjmy obcí jako 
důsledek vládních opatření proti šíření 
koronaviru COVID-19 obdobně tak, 
jako tomu bylo v roce 2021 (https://
www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-
rud/). Navíc není úplně zřejmé, jaký 

bude mít na ekonomiku státu dopad 
válečný stav Ukrajiny s Ruskem.
Příjmy: 31 981 tis. Kč (v roce 2021 
rozpočtováno: 33 464 tis. Kč)
Výdaje: 34 597 tis. Kč (v roce 2021 
rozpočtováno: 34 040 tis. Kč)
Financování: 5 096 tis. Kč 
Na posílení příjmů rozpočtu obce je 

v letošním roce po několika letech 
naplánován příjem z prodeje pilařské 
kulatiny po provedené mýtní úmyslné 
těžbě naplánované na výměře 1,5 ha 
za 1 612 tis. Kč a také prodej jednoho 
stavebního pozemku ve stavebním 
obvodu Suláčov, když k 31.12.2021 činil 
zůstatek na účtech obce částku ve výši 
5 568 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu obce 
na rok 2022 není v tuto chvíli zapojeno 
1,8 mil. Kč, které jsou ponechány jako 
rezerva na případnou realizaci dalších 
plánovaných investic. Těmi jsou: 
s ŘSZK na spolufinancování stavby 
chodníků a veřejného osvětlení při 
realizaci stavby nového mostu na nádraží 
ČD (vlastní podíl cca 0,8 mil. Kč) 
a na realizaci modernizace tělocvičny ZŠ 
Val. Polanka, na kterou bylo požádáno 
MMR ČR o dotaci (vlastní podíl 0,7 
mil. Kč). Přitom již dnes víme, že 
ŘSZK na letošní rok opět stavbu nového 
mostu neplánuje a tudíž tyto finanční 
prostředky zůstanou k dispozici i pro 
příští rok. Pokračování na straně 2

www.valasskapolanka.cz

Rozpočet obce na rok 2022 byl opět schválen jako schodkový 

Akce, které by v obci měly letos proběhnoutHlášení rozhlasu  
služba pro Vás

Některé domácnosti v obci využívají 
hlasový krabičkový přijímač. Někde 
je vysílání kvalitní, někde je horší.
Bezplatně můžete využívat službu 
s obecními zprávami do dotykových 
telefonů (včetně přiložených pla- 
kátků) a nebo dostávat stručnou 
SMS zprávu do tlačítkového tele- 
fonu. Zprovoznění služby vám 
vysvětlí Eva Kolínková (v knihovně 
nebo na obecním úřadě). 

Datum                   Název                            Kde                       Pořadatel
1.5.        Koncert (nejen) pro seniory          sál KD              Polančanka, KuK
8.5                     Den matek                         sál KD                        KuK
25.6.           Pouťová zábava               areál taneč. kola     TJ Sokol, Myslivci
25.6.                     Pouť                       areál taneč. kola     TJ Sokol, Myslivci
5.7.      Pochod kolem Polanky          obec, hospody    KuK, mysliv.,hospody
4.-8.9. Festiválek stol. a desk her        sály, areál KD          Klub stolních her   
15.10.         Hody po našem        sály KD, náves, zbrojnice      KuK,SDH       
20.11.      Beseda s důchodci                     sály KD                         KuK        
3.-4. 12.  Mikulášská obchůzka                   obec                         TJ Sokol
23.12.          Živý Betlém                    areál taneč. kola                   KuK          



Strana 2

Pokračování ze strany 1
Celkové výdaje obce v roce 2022 
plánujeme navýšit z úspor obce tzv. 
zapojením zůstatku na účtech obce 
částkou ve výši 3.856 tis. Kč, když 
celkově nám na účtech obce zůstala 
k 31. 12.2021 částka ve výši 5 568 

tis. Kč. Při takto schváleném rozpočtu 
obce na rok 2022 zůstává v rezervě 
nezařazených dalších 1,7 mil. Kč 
pro pokrytí mimořádných výdajů, 
případně na realizaci projektů, na které 
dnes máme požádáno o dotace a bez 
nichž se s jejich realizací neobejdeme.
Výdaje obce na jednotlivých kapi- 
tolách (paragrafech) respektují běžné  
tzv. mandatorní výdaje obce v kon- 
textu s plánovanými investicemi. 
Vzhledem k tomu, že je naše obec 
členem SOH a smluvním partnerem 
s městem Vsetín při organizaci 
aukcí na nákup energií pro obecní 
objekty a pro objekty, jichž je obec 

zřizovatelem (ZŠ a MŠ) a že máme 
v platnosti vysoutěžené ceny el. 
energie a zemního plynu i na letošní 
rok, dojde ke zdražení těchto médií 
účetně až od 1. 1. 2023, protože naši 
dodavatelé el. energie (Centropol 
energy a.s.) a zemního plynu 
(Pražská plynárenská a.s.) prozatím 
nezkrachovali a nebylo tak nutné 
uzavírat nevýhodné smlouvy s tzv. 
dodavateli poslední instance. Díky 
rozkolísanému trhu s energiemi však 
Komoditní burza Kladno nefunguje 
a je tak otázkou, od koho příští rok 
a jakým způsobem nasmlouváme 
nejen dodavatele plynu, ale 
i elektrické energie.
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. Zasílání finančních 
příspěvků Mikroregionu Vsetínsko 
na doplacení nákladů souvisejících 
s výstavbou splaškové kanalizace 
v obci bude dle platné smlouvy 
ukončeno koncem roku 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 v místní části 
obce u Martinků. Do této komunikace 

byla položena splašková kanalizace 
od zde se nacházejících rodinných 
domů, která je po ní svedena do nově 
vybudované kořenové čistírny odpad- 
ních vod. Obdobně jako v obci 
po ukončené výstavbě splaškové ka- 
nalizace v rámci projektu ČŘB II i zde 
dojde k opravě komunikace, kterou se 
tak završí úsilí Sdružení fyzických 
osob, majitelů zde se nacházejících 
RD i kořenové čistírny, kteří zde tento 
ekologický projekt v loňském roce 
vybudovali na vlastní náklady.
Dojde také k opravě komunikace 
napojující se na silnici I/57 pod Sulá- 
čovem. Výsledkem těchto oprav  
bude její rozšíření tak, aby se 
zde vytvořily dva jízdní pruhy, 
které umožní bezpečnější výjezd  
na silnici za současně možného 
odbočení automobilů ze silnice  
na místní komunikaci.
§2219: Mimo běžnou údržbu chodníků 
provedeme opravu částí chodníku 
u RD čp. 158, které bezprostředně 
navazují na nově opravované rozšíření 
místní komunikace. 
§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 146 tis, Kč což je v přepočtu 
na jednoho občana 100 Kč. 
§2321: V této kapitole, věnující se 
kanalizacím, již plánujeme výdaje 
pouze na její běžný monitoring 
a na její případné opravy 
§3111 a §3113: Na provoz našim 
školám zašle obec v přepočtu na žáka 
11 tis. Kč. (ZŠ 222 dětí a MŠ 54 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 v této kapitole 
budeme na opravách oken jejich 
výměnou za plastová ve II. NP 
na severní straně KD. 
                   Pokračování na straně 3
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Předpokládané PŘÍJMY obce 
v roce 2022 v tis. Kč: 
1/ Daňové příjmy obce (RUD): 24.070,-
z toho např.:
- daň z nemovitostí: 970,-
- poplatek za odpady: 861,-
- poplatek za psy: 30,-
2/ Nedaňové příjmy obce: 7.202,-
z toho např.: 
- prodej pilařské kulatiny: 1612,-
- příjem za pojistná plnění: 232,-
- nájem ZS: 240,-
- nájem nebytové hospodářství: 229,-
- nájem byty: 589,-
- nájem KD: 390,-
- Vratka půjčky ZŠ: 300,-
- vratka přeplatku za CBVV 
od SOH: 2.336,-
3/ Dotace na výkon st. správy: 572,-
a od obce Lužná na pr. hřbitova:37,- 
CELKEM:              31.981,- Kč

Předpokládáné VÝDAJE obce 
v roce 2022 v tis. Kč:
Výdaje dle jednotlivých kapitol: 
34.597,-  Kč 
Financování: 5 537,- Kč 
z toho: - zapojení zůstatku 
na účtech obce z r.2021:3856,-  Kč
- úhrada splátky z úvěrů: -1.240Kč
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§3412: V letošním roce zde plánujeme 
hradit pouze provozní náklady objektu 
šaten a soc. zařízení TJ Sokol.
§3613: Nebytové hospodářství – zde 
plánujeme mimo provedení drobných 
oprav a úhrady provozních nákladů 
budov také částečnou výměnu oken 
za plastová v budově čp.81. Mimo 
to stavebně dokončíme II. etapu 
provozního objektu obce v tzv. 
Traktorce a zajistíme jeho kolaudaci.
§3636: Mimo úhradu za spotřebu 
el. energie z provozu veřejného 
osvětlení zde plánujeme zaplatit náklady 
na opravu vzdušného vedení veřejného 
osvětlení v části údolí Veřečný, které 
v letošním roce provede fy. ČEZ a.s.. 
Současně s realizací výstavby nové 
transformační stanice a dalších el. 
rozvodů nízkého napětí, vč. osazení 
nových betonových sloupů NN, dojde 
k demontáži stávajícího vedení VO 
z původních sloupů NN a montáž 
kabelového vedení VO vč. svítidel VO 
na nové sloupy NN. V letošním roce 
také dojde ke zpracování tzv. „pasportu 
VO“, který bude podkladem pro žádost 
o dotaci na výměnu všech svítidel VO 
za úspornější, tzv. LEDková.
§3636: Na této kapitole se v letošním 
roce plánují nejvyšší výdaje v tomto 
roce. Jedná se zde o alokaci finančních 
prostředků na výkupy pozemků a ne- 
movitostí. Pro úspěšné zajištění tzv. 
závěrečného vyúčtování akce (ZVA) 
musíme vykoupit od jejich majitelů 
pozemky zastavěné cyklostezkou, která  
byla v loňském roce vybudována smě- 
rem na Prlov. Vykoupit musíme také 
pozemky zastavěné chodníky v rámci 
výstavby okružní křižovatky silnic 
I/57 a I/49. K právě prováděným po- 
zemkovým úpravám v obci, ale i k pro- 
váděnému tzv. zpřesňování hranic po- 
zemků v intravilánu obce plánuje obec  
vykoupit pozemky pro realizaci nejen 
těchto aktivit, ale i nemovitosti pro reali- 
zaci projektu autobusové točny před ZŠ.
§3721 až 3726: Od 1.1.2021 vešla 
v účinnost novela zákona o odpadech, 
která zdražila uložení odpadů na skládky 
min. o 300 Kč/tunu a to nemluvíme 
o roční inflaci za rok 2021, která má 

velký vliv na ceny poskytovatelů 
služeb používajících pro jejich výkon 
velké množství pohonných hmot, 
mzdové náklady atd.. Díky tomu dojde 
k navýšení výdajů za likvidaci odpadů 
oproti loňskému roku, což bylo důvodem 
k tomu, že došlo od 1.1.2022 ke zvýšení 
poplatku za odpady z 500 na 600 Kč/
osobu a rok.
§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. Součástí těchto výdajů je také 
zahradnická péče o střed okružní 
křižovatky, veřejná prostranství a nebo 
jde o zajištění provozu komunitní 
kompostárny, který obec zajišťuje.
§ 5213: V rámci tohoto krizového účtu 
budou hrazeny náklady související 
s přípravou budovy čp.81 pro ubytování 
válečných uprchlíků z Ukrajiny a také 
náklady související se zajištěním jejich 
pobytu u nás. Z tohoto účtu budou 
hrazeny rovněž další náklady, které se 
v průběhu roku mohou uskutečnit jako 
např. v loňském roce, kdy jsme z tohoto 
účtu hradili náklady spojené s likvidací 
následků škod způsobených přívalovou 
průtrží mračen. 
§5512: Jedná se o finanční prostředky 
potřebné na zákonný požadavek 
k zajištění provozu Výjezdní Jednotky 
Požární Ochrany obce a na zajištění 
požární ochrany v naší obci. Součástí 
těchto výdajů je zajištění vybavení členů 
výjezdní jednotky požární ochrany obce 
potřebnou výzbrojí a výstrojí a také 
veřejná finanční podpora na činnost 
našeho hasičského spolku. 
§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. V letošním roce 
proběhnou opět po 4 letech na podzim 
komunální volby, jejichž organizace 
a průběh bude hrazena rovněž z tohoto 
účtu.
§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. Veřejnou finanční podporu 
plánuje zastupitelstvo obce poskytnout 
následujícím spolkům:
- 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. - 50 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
- SH ČMS (dar)    -     3 tis.. Kč
- ZO ČSOP Bartošovice - 5 tis. Kč
Do výdajů obce patří také členské 
příspěvky a další neinvestiční příspěvky. 
Naše obec je členem Sdružení místních 
samospráv ČR, členem Spolku pro 
obnovu venkova, členem Mikroregionu 
Vsetínsko, členem sdružení obcí 
Hornolidečska, členem Místní 
akční skupiny Hornolidečska a svůj 
neinvestiční příspěvek pošle naše obec 
i v letošním roce  ORP Vsetín na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb pro 
naše občany. Celkem: 356 tis. Kč.
I v letošním roce budou pokračovat 
práce Pozemkového úřadu ČR 
na pozemkových úpravách v naší obci. 
Po jejich dokončení příští rok budeme 
smět postupně realizovat opravu tzv. 
společných zařízení, mezi které patří 
i komunikace mimo intravilán obce a to 
za pomoci dotací od MMR ČR tak, aby 
měl ke svým zemědělským pozemkům 
zajištěn příjezd každý vlastník 
zemědělského pozemku. V prosinci 
roku 2020 byla Katastrálním úřadem 
Zlínského kraje, katastrální pracoviště 
Vsetín v intravilánu obce zahájena tzv. 
revize katastru, která si klade za cíl 
v průběhu příštího roku zajistit právní 
nabytí označených hranic pozemků 
mezi jednotlivými sousedy a vyjednat 
soulad užívacích a vlastnických práv 
tam, kde tento soulad není. Tyto práce, 
stejně tak jako práce na komplexních 
pozemkových úpravách by měly být 
dokončeny v průběhu příštího roku 
a na ně pak budou navazovat v roce 
2024 práce na aktualizaci územního 
plánu obce.         Starosta Josef Daněk

Rozpočet obce na rok 2022 byl opět schválen jako schodkový
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V prosinci byla zkolaudována cyklostezka až po neratovský rybník
V prosinci loňského roku byla stavba 
cyklostezky  z Val. Polanky až 
po neratovský rybník v Prlově označená 
jako stavba I/C řádně zkolaudována 
a může tak být se zahájením 
cyklistického provozu na jaro letošního 
roku zprovozněna.

Celkové náklady stavby, kterou provedla 
fy. COLAS CZ a.s. činily: 24 038.000,- 
Kč a na úhradě těchto nákladů jsme 
se podíleli takto: dotace od SFDI ČR – 
18.220.000,- Kč; Zlínský kraj - 2.143.000,- 
Kč; Obec Prlov – 1.000.000,- Kč; Obec 
Pozděchov 500.000,- Kč a Valašská 
Polanka investovala -2.175.000,- Kč. 
V letošním roce musí naše obec ještě 
vykoupit zastavěné pozemky od jejich 
vlastníků a tak je v rozpočtu obce 
na tento rok pro tento účel alokována 
částka ve výši 1,5 mil. Kč. Od vlastníků 
pozemků budeme vykupovat zastavěné 
pozemky cyklostezkou, stejně jako 
v loňském roce na trase mezi Lužnou, 
Polankou a Leskovcem, za 200,- Kč/
m2. Majetkoprávním vypořádáním 
se s vlastníky pozemků tak ukončíme 
budování cyklostezek v naší obci. Mimo 
tuto fyzickou část realizace projektu je 
třeba v letošním roce provést také tzv. 
závěrečné vyúčtování akce, kterým 
musíme prokázat poskytovatelům dotací 
účetní i majetkoprávní splnění podmínek, 
které byly pro naši stavbu poskytovatelem 
dotace stanoveny.
Koncem ledna tohoto roku bylo 
provedeno vyhodnocení cenových 
nabídek uchazečů o zakázku na realizaci 
II. etapy cyklostezky BVV na území 
obcí Hornolidečska. Jedná se o trasu 
z Lužné přes Lidečko, Horní Lideč až 

do Valašských Příkaz, po katastrální 
hranici s obcí Poteč.
Hodnotící komise zahájila dne 2.2.2022 
kontrolu předložených cenových 
nabídek na zhotovitele stavby II. etapy 
naší cyklostezky z Lužné do Valašských 
Příkaz, ze které vyplynulo následující:
Byly dodány 3 nabídky, které byly 
seřazeny dle ekonomické výhodnosti 
pro investora, čili od nejlevnější 
po nejdražší: 
Nabídková cena vč. DPH
1/ Doprastav, a.s., organizační složka 
Praha - 263.513.415,20 Kč
2/ „CPS: Cyklostezky BVV – sdruž. 
firem“ - 324.597.834,44 Kč
3/ Metrostav Infrastructure a.s. - 
343.211.598,17 Kč
Dle projektové dokumentace z 12/2020 
byly rozpočtovány náklady stavby 
na necelých 223 mil. Kč vč. DPH. Z toho 
je zřejmé, že loňská inflace a zdražování 
stavebních hmot i stavebních prací má 
velký vliv na enormní nárůst ceny o 40 
mil. Kč u vítězné cenové nabídky, přičemž 
druhá cenová nabídka je dražší ještě 
o více jak 60 mil. Kč! Z tohoto důvodu, 
bylo vedením SOH rozhodnuto o tom, 
že se druhá a třetí cenová nabídka ani 
nekontrolovala, protože na takto vysoké 
ceny za cyklostezku by nebylo možné 
sehnat dostatek finančních prostředků. 
Problém vznikl už s cenovým navýšením 
o 40 mil. Kč, kdy máme příslib hejtmana 
Zlínského kraje, že se pokusí v Radě 
ZK, potažmo v zastupitelstvu Zlínského 

kraje podpořit realizaci tohoto projektu 
navýšením dnes již přidělené dotace 
ve výši 18,5 mil. Kč o dalších 30 mil. 
Kč. Také Česká spořitelna a.s. vydala 
Hornolidečsku úvěrový příslib pro 
členské obce Hornolidečska dotčené 
stavbou cyklostezky na 13 mil. korun. 
Dohromady tyto finanční prostředky 
zaručují profinancování stavby, která 
má být hotová koncem listopadu 2023. 
Vzhledem k tomu, že cenová nabídka 
fy. Doprastav a.s. byla podána před 
začátkem probíhajícího válečného 
konfliktu na Ukrajině vznikly obavy 
z toho, že vítěz tendru na realizaci 
stavby II. etapy CBVV na území obcí 
Hornolidečska nakonec smlouvu o dílo 
nepodepíše. Důvodem by mohlo být další 
zdražování hlavně železa a pohonných 
hmot. To by proto mohlo mít za následek 
nerealizovatelnost zakázky za původní, 
vítěznou nabídkovou cenu. Z tohoto 
důvodu byla dne 18.3.2022 do Polanky 
svolána schůzka zástupců Hornolidečska 
s vedením fy. Doprastav a.s., kde bylo 
konstatováno, že vedení fy. Doprastav 
a.s. má stále zájem smlouvu o dílo 
na zhotovení II. etapy CBVV podepsat. 
Hornolidečsko však může SOD podepsat 
v případě, že Zlínský kraj poskytne 
tomuto projektu další dotaci ve výši 30 
mil. Kč. O tom, zda-li se ZK pro navýšení 
dotace rozhodne, bude jednat Rada 
Zlínského kraje až po termínu uzávěrky 
tohoto zpravodaje.

Předseda SOH Josef Daněk
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Statistika obyvatel obce za rok 2021
Polančanů bylo ke dni 31. 12. 2021 
celkem 1478. Do naší obce se 
v průběhu loňského roku přihlásilo 
34 občanů a 24 se jich odhlásilo. 
Narodilo se 19 dětí, z toho 7 holčiček 
a 12 chlapečků. Zemřelo 20 občanů, 
z toho bylo 9 žen a 11 mužů. Bylo 
uzavřeno 17 manželství – krásný 
počet. 
Tři manželské páry oslavily vloni 
zlatou svatbu. Jak už jsme uváděli 
v loňském jarním zpravodaji, pokud 
jste uzavřeli manželství mimo 
Valašskou Polanku a slavíte v daném 
roce výročí sňatku, prosím vás, abyste 
nám 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 jubilantům 
finanční dárek.
Vítání občánků, které se z důvodu 
koronavirové epidemie konalo 
v loňském roce opět  jenom jednou, 
proběhlo v neděli 29. srpna v sále 
kulturního domu, kde jsme přivítali 
19 nových občánků (12 chlapců a 7 
děvčat). Předsedkyně sociální komise 
Maruška Sádlíková poblahopřála 
rodičům k narození jejich potomků. 
Děti dostaly dárek – panenku 
nebo tatrovku, maminky kytičku. 
Slavnostní odpoledne zpestřily svým 
vystoupením žákyně ze Základní 
umělecké školy Valašská Polanka 
pod vedením paní učitelky Zdeničky 
Machačové. Bohužel kvůli zákonu 
o ochraně osobních údajů nelze uvádět 

jména narozených dětí, manželů, kteří 
si řekli své ano a ani jubilantů, proto 
uvádím pouze čísla. Tak ještě aspoň 
počty občanů, kteří se dožili v roce 
2021 významného životního jubilea 
a přejeme jim do dalších let hlavně moc 
zdraví. Šedesátiny oslavilo 15 našich 
spoluobčanů, pětašedesátníků bylo 
18, sedmdesát let slavilo 19 občanů 
a pětasedmdesát let 9 občanů. Krásné 
osmdesáté narozeniny oslavilo 15 
našich spoluobčanů a pětaosmdesáté 
1 muž a 4 ženy. Osmdesáté šesté 
narozeniny slavily 2 ženy a 1 muž, 
osmdesáté sedmé 3 ženy, osmdesáté 
osmé 4 ženy a osmdesáté deváté 3 
ženy. K nádherným devadesátinám 
jsme popřáli jedné ženě (bývalá paní 
katechetka), k dvaadevadesátinám 
jednomu muži (bývalý předseda 
Osvětové besedy) a jedné ženě 
(bývalá pokladní v kině ve Valašské 
Polance). Devadesáti tří roků se 
dožil náš spoluobčan pan Josef Juřica 
v Domově pro seniory v Karolince. 
Devadesáti pěti let se dožila naše 
spoluobčanka paní Františka Daňková 
rovněž v Karolince a krásných 
devadesát šest let tu s námi žila 
paní Jarmila Vážanová, o kterou se 
s láskou, až do jejího odchodu dne 27. 
ledna letošního roku, starala její dcera 
paní Jaruška Ondrová. Bohužel od té 
doby odešli na věčnost kromě dvou 
našich nejstarších občanek - paní 
Daňkové a paní Vážanové, další čtyři 
z výše uvedených jubilantů.  

Marie Martinková

Už několik let přetrvává stav, kdy 
na trhu práce chybí lidé.  Je to 
poznat i na úseku údržby obecního 
majetku. Byly doby, kdy jsme 
v letní sezoně zaměstnávali osm 
až deset pracovníků, které nám 
poskytl úřad práce. V poslední době 
to býval jeden, maximálně dva lidé 
a nehlásili se ani žádní brigádníci 
studenti. A to všechno při dalším 
nárůstu obecních staveb a ploch 
– Cyklostezka BEVLAVA). Proto 
musí naši kmenoví zaměstnanci  
vykonávat během celého roku práce 
všeho druhu.  Obec se sice snaží 
nakupovat či pronajímat (na zimní 
údržbu např. traktor od Ing. Švédy) 
další techniku, která by práce 
usnadnila, ale o to náročnější je 
takové množství techniky obsl 
uhovat a také udržovat. Z výše 
uvedeného vyplývá, že obec vítá 
vaše aktivity, kdy kolem svých 
nemovitostí uklízíte i veřejné plochy. 
Mnozí tak činíte a za to vám patří dík. 
Letošní mírná zima dovolila 
obecním zaměstnancům provádět 
údržbové práce v obecních lesích 
i na veřejné zeleni. Uskutečnily 
se také některé plánované drobné 
opravy a úpravy na obecních 
budovách a v minulých dnech se 
také podařilo pročistit a upravit 
propustek u Hyžáků v ulici 
za kulturním  domem. 

Jan Kozubík

Zaměstnanci obce 
nezahálí

Po dvou letech nastala opět doba, kdy 
se lidé mohou volně scházet a prožívat 
spolu veselé (a samozřejmě někdy 
i smutné) události. Jednou z prvních 
byly končiny, o které se vzorně postarali 
hasiči. Patří jim dík, že se na rozdíl 
od některých okolních obcí odvážili 
uspořádat i končinový ples, na který 
i přes nutnost dodržování některých 
opatření přišel „plný dům“  a všichni 
se dobře pobavili. (P.S. Není známo, že 
by si někdo z plesu – snad kromě malé 
opičky - odnesl něco nepříjemného).  
A protože scházení se s lidmi je 

nadmíru důležité, chceme vás 
poinformovat nejbližších akcích, 
kterých se můžete zúčastnit 
a potkat se s kamarády a známými: 
V sobotu 2. dubna budeme v rámci akce 
Ukliďme Česko uklízet naši Polanku. 
Stonožka, která tuto akci zaštiťuje vás 
zve k účasti – zejména rodiče s dětmi. 
V neděli 3. dubna děti z Polančánku  
vynesou zlou Moranu (a s ní možná 
i další nedobré věci, které nám 
v poslední době znepříjemňují život). 
Na neděli 1. května připravuje kulturní 
komise a  Polančanka „Odpoledne 

s dechovkou“ (zejména) pro naše 
seniory, kteří už dvakrát přišli o svoji 
tradiční podzimní besedu. Na repertoáru 
bude i nemálo nových skladeb, které 
v současné době kapela nacvičuje. 
Hned následující neděli 8. května 
chystají polanské děti malé kul- 
turní vystoupení pro maminky při  
příležitosti jejich svátku.
O všech uvedených ( i dalších ) akcích 
vás budeme informovat také plakáty 
a  hlášením rozhlasu. Všichni se těší 
na vaši účast. 

místostarosta Jan Kozubík

 Je (konečně) doba scházení a společného setkávání
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Jaké investice budeme letos realizovat
a)Zhotovení štěrbinového žlabu 
v místní komunikaci naproti pomníku 
padlým a jeho napojení na dešťovou 
kanalizaci 
b)2,46 mil. Kč zašleme Mikroregionu 
Vsetínsko na splácení výdajů spoje- 
ných s realizací splaškové kanalizace 
v obci v rámci projektu ČŘB II
c)Na dokončení II.etapy stavby 
hospodářského objektu obce v tzv. 
Traktorce zde plánujeme výdaje 
ve výši 100 tis. Kč
d)V průběhu letošního roku pořídíme 
projektovou dokumentaci pro zajištění 
stavebního povolení na vybudování 
točny pro autobusy a novou BUS 
zastávku před základní školou. 
e)Počítáme zde také s úhradou 
za zhotovení projektové dokumentace 
na realizaci projektu: „Revitalizace 
hřbitova Valašská Polanka“. Součástí 
zde plánovaných prací je mimo 
zajištění nových ploch pro pohřbívání 
a rozšíření stávajícího počtu 
schránek pro urny v kolumbáriích, 
také obnova chodníků na stávajícím 
hřbitově, výstavba nového oplocení, 
vybudování zázemí pro hospodaření 
se hřbitovním odpadem, vybudování 
soc. zařízení pro hrobníka a také 
vyčlenění plochy pro provádění 
kamenických a betonářských prací.
f)Součástí plánovaných investic 
je rovněž INV příspěvek Sdružení 
obcí Hornolidečska ve výši 650 
tis. Kč na úhradu splátky úroku 
i jistiny z úvěru, který si na výstavbu 
cyklostezky v naší obci a pro naši 
obec vzalo SOH výši 3 mil. Kč.
g)Pro v loňském roce pořízený 
traktor ZETOR plánujeme pořídit 
pracovní příslušenství, kterým bude 
příkopový vyžínač a zametací kartáč

h)Pro přípravu staveniště „Revita- 
lizace návsi před ZŠ Val. Polanka“ je 
nutné zajistit přeložku inženýrských 
sítí a to jak el. vedení NN, tak 
vodovodu i zemního plynu.
i)Počítáme také se zhotovením 
projektové dokumentace na opravu 
střešní krytiny učebn. pavilonů ZŠ
j)Dále plánujeme provedení výstavby 
nového oplocení mezi areálem 
tanečního kola a RD čp.208
k) Rozpočet obce v letošním roce 
počítá také s výdaji za zpracování PD  
a za zajištění stavebního povolení 
na stavební úpravy objektu čp.81 
se vznikem nového OÚ, obecním 
archívem a knihovnou, jehož součástí 
má být i vyčlenění plochy pro nové 
umístění a instalaci pomníku padlým 
z I. a z II. světové války.
l)V letošním roce poskytne obec 
investiční příspěvek ve výši 500 tis. 
Kč fy. CETIN na zajištění zrychlení 
a zkvalitnění datového přenosu 
po stávající metalické síti
m) V průběhu letošního roku 
zajistíme realizační PD na výstavbu 
nového víceúčelového hřiště ve  
sportovním areálu ZŠ. Půjde o hrací 
plochu s mantinely, která bude 
umožňovat, mimo letní využití pro 
míčové hry, v zimních měsících 
za mrazu nástřik vodou a výrobu 
ledové plochy pro bruslení
n)V neposlední řadě dojde v letošním 
roce, na základě zajištěného platného 
stavebního povolení, k výstavbě 
chladícího skladu a přípojky NN, 
který bude příslušenstvím pro 
zázemí areálu tanečního kola a který 
budou využívat pro svou činnost také 
členové našeho mysliveckého spolku.

Starosta obce Josef Daněk

Tradice je tradice. Medvěďáři- 
fašanky-končiny, říkejte si tomu, 
jak chcete, letos pod taktovkou 
polanských hasičů zdárně proběhly. 
A po koronavirovém půstu byla prý 
i ohromná účast na hasičském plese. 
Děkujeme pořadatelům! Je ale také 
třeba vědět, co se dělo před, během 
i po masopustním víkendu u stánku 
s logem „KRÁSY VALAŠSKA“. 
Ondra Sádlík (možná s nějakými 
pomocníky) vlastnoručně připravil 
bez nároků na odměnu 992 kousků 
smažených dobrot, důmyslně 
ukrytých v časových intervalech 
u zmíněného stánku v krabici, která 
plnila funkci „teplé trúby“. Nakoupil 
materiál, usmažil 33 kg dobrot, 
z toho 530 koblížků s povidly či 
marmeládou, 66 suků se skořicí 
a 396 špalíčků sypaných vanilkovým 
cukrem. To vše s úsměvem, nadšením 
a láskou… Děkujeme!

Medvěďáři 2022

Obecní  úřad  Seninka hledá bri- 
gádníky pro zabezpečení služby na  
rozhledně Vartovna pro sezonu 2022. 
Otvírací doba: 
duben-červen  - SO, NE, svátky
červenec + srpen - ÚT- NE
září + říjen – SO, NE, svátky
Pracovní doba: od 10 do 18 hodin.

Tato brigáda je vhodná pro studenty 
či důchodce.

Nabízíme zajímavou práci, která je 
náležitě finančně ohodnocena. 
Zájemci nechť se hlásí na telefon:
571 446 090, 604 785 208.
E-mail: ou@seninka.cz

Odstávky elektřiny
 

ČEZ upozorňuje na odstávky 
elektřiny, které  nás v následujících 
dnech čekají.
8. 4. 2022 7:45 – 19:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto 
lokality: č. p. 1, 10, 37, 45, 55, 64-74, 
77, 93, 96, 97, 98, 102, 107, 127, 131, 
140, 143-147, 152, 154, 164, 175, 
187, 195, 196, 254, 265, 276, 284, 
305, 314, 323, 325, 327, 328, 329, 
333-337, 339, 394, 400, 412
č. ev. 2, 3, 4, 5 kat. území Val. Polanka 
(kód 776271): parcelní č. 1846/2, 
2000/2, 2096

14. 4. 2022 8:00 – 16:45 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto 
lokality: č. p. 10, 45, 64-74, 93, 96, 
102, 107, 127, 131, 143, 144, 145, 
154, 284, 412
č. ev. 5 kat. území Val. Polanka (kód 
776271): parcelní č. 2000/2, 2096
Zasílání oznámení o plánovaných 
odstávkách e-mailem nebo SMS 
si může sjednat každý zákazník 
ke svému odběrnému místu jednoduše 
a zdarma na internetové adrese: www.
cezdistribuce.cz/sluzba

 Nabídka brigády na rozhledně Vartovna 



Přehled o trestné činnosti
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2021  evidováno 
celkem 9 TČ , což je o 1 TČ méně 
než v roce 2020, kdy bylo evidováno 
celkem 10 TČ.  Z celkového počtu 9 
TČ bylo   Obvodním oddělením  Horní 
Lideč evidováno 6 TČ. Celkem 3 TČ 
evidovalo Oddělení obecné kriminality 
Vsetín.  Z celkového počtu 9 TČ bylo 8 
TČ objasněno.
Jednalo se o tyto trestné činy:
3 x přečin Ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle ust. § 274 trestního 
zákoníku – V jednom případě se jednalo 
o  řidiče, který řídil motorové vozidlo 
ve stavu vylučujícím způsobilost 
po požití alkoholických nápojů – 
dechová zkouška u řidiče vykázala 
hodnotu vyšší než jedno promile. 
V dalších dvou případech se jednalo 
o řidiče, kteří řídili motorová vozidla 
ve stavu vylučujícím způsobilost, a to 
pod vlivem jiných návykových látek. 
Všechny tři případy evidovalo  Obvodní 
oddělení Horní Lideč.
2 x přečin Účast na sebevraždě dle ust. 
§ 144 trestního zákoníku – V prvním 
případě se jednalo o dokonanou 
sebevraždu, kdy účast cizí osoby 
na sebevraždě byla prověřováním 
ve věci vyloučena. Další případ byl 
pokus sebevraždy, kdy účast cizí 
osoby na pokusu sebevraždy byla 
prověřováním ve věci vyloučena. Oba 
dva případy evidovalo Oddělení obecné 
kriminality Vsetín.
1 x přečin Podvod dle ust. § 209 
trestního zákoníku – jednalo se o případ 
kdy doposud neznámý pachatel vylákal 
prostřednictvím podvodné komunikace 
přes Messenger údaje o platební kartě 
a účtu poškozeného a následně byly 
z jeho účtu postupně odčerpány finanční 
prostředky a byla mu tak způsobena 
škoda nikoliv nepatrná. Věc evidovalo 
Obvodní oddělení Horní Lideč.
1 x přečin Výtržnictví dle ust. § 
353 trestního zákoníku v souběhu 
s přečinem Nebezpečné vyhrožování 
dle ust.  § 358 trestního zákoníku – 
jednalo se o případ, kdy se známý 
pachatel dopustil na veřejně přístupném 
místě hrubé neslušnosti, při které 

poškodil cizí majetek a dále při tomto 
jednání jinému vyhrožoval usmrcením, 
těžkou újmou na zdraví, nebo jinou 
těžkou újmou takovým způsobem, že 
toto jednání vzbudilo důvodnou obavu 
u poškozeného. Věc evidovalo Obvodní 
oddělení Horní Lideč.
1 x přečin Ublížení na zdraví dle ust. 
§ 146 trestního zákoníku v souběhu 
s trestným činem   Výtržnictví dle ust. 
353 trestního zákoníku – jednalo se 
o případ, kdy známý pachatel na veřejně 
přístupném místě jinému úmyslně 
ublížil na zdraví. Prověřováním případu 
nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující 
tomu, že byl spáchán trestný čin a věc 
byla odevzdána do přestupku.   Věc 
evidovalo Obvodní oddělení Horní 
Lideč.             
1 x přečin Ublížení na zdraví 
z nedbalosti dle ust. § 148 trestního 
zákoníku -  jednalo se o případ dopravní 
nehody, při které došlo k ublížení 
na zdraví z nedbalosti ze strany 
známého pachatele. Věc byla evidována 
Oddělením obecné kriminality Vsetín.
 

Přehled  přestupků
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2021 evidováno 
celkem 155 přestupků, což je o 52 
přestupků více než v roce 2020, kdy 
bylo evidováno celkem 103 přestupků. 
Obvodním oddělením Horní Lideč 
bylo z celkového počtu 155 přestupků 
evidováno celkem 94 přestupků – 
z toho bylo 70 přestupků v dopravě, 14 
přestupků proti občanskému soužití, 3 
přestupky proti majetku, 8 x přestupek 
na úseku zákona o ochraně veřejného 
zdraví/krizový zákon – nedodržování 
vládních opatření, či mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví při 
pandemii koronaviru. 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:
130 x přestupek proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu – 
z toho 11 x dopravní nehoda (z toho 3 
s lehkým zraněním, 1x havárie – šetřilo 

Obvodní oddělení Horní Lideč), 6 x 
podnapilí řidiči motorových vozidel ( 
z toho 5 šetřilo Obvodní oddělení Horní 
Lideč ), 1 x řidič motorového vozidla 
pod vlivem jiných návykových látek ( 
šetřilo Obvodní oddělení Horní Lideč ), 
1x podnapilý cyklista ( šetřilo Obvodní 
oddělení Horní Lideč ). Další přestupky 
byly převážně přestupky řidičů 
v dopravě které byly  ve většině případů 
vyřízeny na místě v příkazním řízení 
uložením blokové pokuty, případně 
oznámeny správnímu orgánu k dalšímu 
projednání. 
14 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. Všechny přestupky byly 
oznámeny příslušnému správnímu 
orgánu u k dalšímu projednání.   
3 x přestupek  proti majetku – V prvním 
případě se jednalo o krádež napájecího 
zdroje od dopravního zařízení ze 
staveniště mostů cyklostezky – 
neznámý pachatel. V druhém případě se 
jednalo o krádež dětského jízdního kola 
neznámým pachatelem z neuzamčené 
kůlny u rodinného domu. Ve třetím 
případě se jednalo o podvod na internetu 
při koupi zboží – neznámý pachatel.  
8 x přestupek na úseku zákona 
o ochraně veřejného zdraví/krizový 
zákon – jednalo se o přestupky kdy 
osoby nedodržovaly platná nařízení 
vlády, či mimořádná opatření 
Ministerstva zdravotnictví, kdy osoby 
neměly ve vnitřních prostorách staveb 
zakryté dýchací cesty respirátorem, 
nebo ve vnitřních prostorech objektů 
služeb neprokázaly bezinfekčnost. 

Další přehledy
Za uplynulý rok 2021 prověřovalo 
naše Obvodní oddělení Horní Lideč 
na katastrálním území obce Valašská 
Polanka oznámení o poranění osoby –  
provedeným šetřením  nebylo zjištěno 
cizí zavinění. Taktéž jsme prováděli 
asistenci místním dobrovolným 
hasičům při řízení dopravy při lokální 
povodni. 

Pokračování na straně 8
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Pálení klestí a vypalování trávy
Přichází jaro a s ním také jarní úklid 
a vycházky do přírody. A tady mohou 
nejen pro hasiče nastat perné chvíle. 
Oheň rozdělaný v přírodě v jarních 
měsících se může snadno vymknout 
kontrole a způsobit požár. V jarním 
období, kdy je vegetace suchá, hrozí 
zvýšené nebezpečí vzniku požáru 
s jeho následným rychlým šířením 
do okolního prostředí. Velkým 
nešvarem stále zůstává vypalování 
suché trávy. Provádět vypalování 
porostů je však zakázáno!
Někteří občané, kteří si chtějí 
usnadnit práci na zahrádce nebo při 
odstranění staré trávy na zatravněných 
plochách v okolí rodinných domů, 
stále nerespektují upozornění 
hasičů a pouštějí se do vypalování 
suchého travního porostu. Přitom si 
neuvědomují nejen to, že porušují 
zákon, ale také ohrožují svým 
nezodpovědným jednáním své okolí.  
Pokud pálení dřevního odpadu, listí 
apod. nezakazuje místní obecní 
vyhláška, měli by lidé věnovat 
velkou pozornost zakládání ohňů 
při úklidových pracích na svých 
pozemcích. Pálení je možno provádět 
pouze na ohništi, které je bezpečně 
ohraničeno např. kameny, aby byly 
plameny dostatečně pod kontrolou. 
Dále je vhodné mít v blízkosti 
ohniště připraveny prostředky 
k hašení případného požáru např. 
konev s vodou nebo nádobu s pískem 

a lopatku, aby se dal případný požár 
již v zárodku uhasit. Zapomínat se 
nesmí ani na dohled nad ohništěm 
po celou dobu pálení a následný 
dozor po uhašení. V případě větrného 
počasí je vhodné pálení rovnou 
odložit na jiný den. Vítr může 
ohniště snadno rozfoukat do okolí. 
Po celý rok pak platí v lesích zákaz 
kouření, rozdělávání nebo udržovat 
otevřené ohně mimo vyhrazená místa; 
rozdělávání nebo udržování otevřené 
ohně je zakázáno také do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa.
Pálení klestí v lese doporučujeme 
hlásit na HZS ZLK, vyhnete se 
tak možným problémům. Všechny 
informace naleznete na stránkách 
https://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-
kraje.aspx a je zde možnost ohlášení 
e-mailem.
Za nerespektování bezpečnostních 
pravidel případně způsobení 
požáru je možné uložit právnickým 
a podnikajícím fyzickým osobám 
pokuty až do výše 500.000 Kč, 
fyzickým osobám pak do výše 
25.000 Kč.

Mše ke svátku sv. Floriána
Každoročně hasiči uctívají svého 
patrona sv. Floriána. Při této 
příležitosti se koná 27. pouť na Sv. 
Hostýně dne 30. 4. 2022.
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 1. 5. 2022 Vzpomeňte 
společně s námi i na všechny zemřelé 
hasiče z naší farnosti.

Pohárové soutěže hasičských 
družstev

17. ročník pohárových soutěží 
hasičských družstev je plánován na  
12. června 2022 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 14. května 2022.
 
SDH Valašská Polanka přeje všem 
občanům příjemné prožití svátků 

Velikonočních a v dnešní době 
hlavně zdraví.

Hasiči upozorňují na přísný zákaz vypalování porostů

Pokračování ze strany 7
Prověřovali jsme oznámení o údajném 
rušení nočního klidu – nezjištěno 
protiprávní jednání. Asistovali jsme 
Zdravotnické záchranné službě při 
intoxikaci osoby alkoholem – nezjištěno 
protiprávní jednání. Dále jsme upozornili 
společnost ČEZ distribuce na spadený 
strom přes dráty vysokého napětí. Přes 
Obecní úřad jsme upozornili místní 
občany k řádnému zajišťování objektů 
proti krádežím. Dále jsme prověřovali 
tři případy pohřešování osob – ve všech 
případech jsme osoby v pořádku vypátrali 
(v jednom případě se jednalo o dítě). 

Informace pro uchazeče o přijetí 
do služebního poměru příslušníka 
Policie ČR.
 

Stále probíhá náborová kampaň 
pro nové uchazeče 

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 jako již 
každoročně poděkovat za vstřícnou 
spolupráci  vedení Obecního  úřadu 
Valašská Polanka, 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 2021, byť v omezené 
míře, spolupracovali a spolupodíleli 
se na zachování veřejného pořádku 
v obci. V  roce 2022 se těšíme na další 
spolupráci.          prap. Petr Bařinka

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2021 
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 Válka ve 21. století v Evropě je realitou
Nepředstavitelné se stalo skutečností: 
na prahu 21. století existují v Evropě 
lidé, kteří se neumí se svými sousedy 
domluvit jinak, než silou. Silou, 
jejímž uplatňováním umírají nejen 
vojáci, ale i nevinní lidé. Bohužel, 
i děti. Rusko v čele s Putinem, které je 
v tomto případě agresorem, napadlo 
Ukrajinu a zdůvodňuje to tím, že chce 
ochránit ruské občany v samozvané 
republice Doněcké, Luhanské a také 
na Krymu a že se cítí být ohroženo 
jejich úmyslem, aby se Ukrajina 
stala členem států Evropské unie 
a také členem NATO. Faktem dnes 
je skutečnost, že Rusko a Ukrajina 
jsou spolu ve válce a mnozí ukrajinští 
občané hledají úkryt před ruskými 
tanky, dělostřeleckými a raketovými 
útoky nejen v sousedních zemích, ale 
také u nás a v ostatních státech Evropy. 
Zdánlivě bezmocně přihlížíme 
tomu, jak jsou v praxi uplatňovány 
mezinárodní smlouvy civilizovaných 
zemí o tom, že není možné vojensky 
napadnout sousední státy bez toho, 
aniž by to mělo celoevropský dopad 
na všechny národy v Evropě žijící 
s vědomím, že po rozpadu SSSR není 
ještě Ukrajina ani členem EU a ani 
členem NATO. A na to Putin sází 
a bohužel mu to v případě napadení 
Ukrajiny vojenskou silou vychází. 
Předpokládáme tedy, že evropské 
země se do válečného konfliktu zapojí 
pouze tehdy, bude-li kterýkoliv člen 
obranného paktu NATO napaden. 
V takovém případě se však rozpoutá 
třetí světová válka s nedozírnými 
následky, před níž už nebude úniku 
žádným humanitárním koridorem. 
Z tohoto důvodu se proto většina 
evropských států, hlavně však Polsko, 
Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, ale 
i Česko a další evropské státy snažíme 
alespoň mírnit utrpení ukrajinských 
emigrantů tím, že se snažíme o tyto 
uprchlíky, jejichž většinu tvoří matky 
s dětmi před válkou ukrýt. Ukrýt 
a poskytnout jim na nezbytnou dobu 
všechny základní životní potřeby. 
Také naše obec nabídla Ministerstvu 
Vnitra ČR a krizovému štábu ORP 
Vsetín ubytování pro emigranty 

z Ukrajiny a to v budově bývalé 
mateřské školy, která je nyní prázdná 
a zatím bez využití. V současné 
době zde připravujeme projektovou 
dokumentaci a stavební povolení pro 
změnu užívání tohoto objektu na nový 
obecní úřad s obecním archívem 
a knihovnou. Než se v budoucnu 
bude tento projekt realizovat, může 
být budova čp. 81 využita pro 
tzv. nouzové ubytování cca 20-30 
osob po té, kdy k tomu budeme 
kompetentními orgány vyzváni. Při 
poradě starostů  z okresu Vsetín 
dne 16.3.2022 na toto téma, kterou 
svolal starosta města Vsetín, byla 
projednána rovněž možnost využití 
této budovy pro případné zřízení 
mateřské školky pro ukrajinské děti, 
které by se zde svážely z části okresu 
Vsetín v případě, že se na území 
okresu Vsetín dlouhodoběji ubytují 
a bude potřeba zajistit péči o děti pro 
jejich pracující ukrajinské rodiče. 
Od roku 2019, kdy byl od 1. září 
provoz školky přestěhován do nových 
prostor ve II. NP mimoškolního 
pavilonu ZŠ, nebyla budova 
využívána a tak jsme v průběhu měsíce 
března obnovili vytápění této budovy, 
opravili vybavení záchodů, umyvadel 
a sprchových koutů, celou budovu 
jsme nechali z hygienických důvodů 
vymalovat a z části zde položíme 
nové podlahoviny tak, abychom zde 
umožnili nastěhovat vybavení, které 
je pro umístění uprchlíků z Ukrajiny 
potřebné: postele, skříně, ložní 
vybavení, stoly a židle, apod. V sobotu 
26. 3.2022 byla zorganizována 
brigáda občanů naší obce, při které 
byl po vymalování tohoto objektu 
proveden úklid, po kterém zde budou 
položeny koberce ve třech největších 
místnostech, do kterých budou 
rozloženy postele. Jakmile bude 
toto všechno provedeno, vyhlásíme 
pro naše občany humanitární akci 
a požádáme Vás všechny, kteří se toho 
budete chtít zúčastnit, o zapůjčení 
postelí a ložního prádla v počtu až 
cca 30 lůžek vč. nějakých skříní 
apod. Jsou-li mezi Vámi někteří, kteří 
mohou doma postele s lůžkovinami či 

nějaké skříňky postrádat, kontaktujte 
obecní úřad (571 446 111) a nahlaste 
možnost zapůjčit nějaký nábytek pro 
tuto ubytovnu. Zaměstnanci obce Vás 
pak v průběhu tohoto a příštího týdne 
po domluvě navštíví a odvezou toto 
vybavení do ubytovny s vědomím, 
že Vám pak po tom všem bude 
samozřejmě vráceno. Krizovému 
štábu pak nahlásíme připravenost 
pro nouzové ubytování uprchlíků 
z Ukrajiny. Krizový štáb ORP Vsetín 
pak rozhodne o tom, komu se v naší 
obci umožní ubytovat a také o tom, 
jestli v budoucnu tuto budovu využije 
i při dlouhodobějším pobytu občanů 
Ukrajiny v naší obci. Věřím, že bude-
li naše nabídka využita a tito ukrajinští 
občané ji prostřednictvím krizového 
štábu některým z uvedených způsobů 
využijí, že je všichni mezi sebe vlídně 
přijmeme a že se budeme snažit jim 
být v jejich těžké životní situaci 
nápomocni. Doufejme však, že se 
podaří diplomatickými jednáními 
dosáhnout co nejdříve míru a že 
se co nejdříve vše navrátí zase 
do normálního stavu. 

Starosta obce Josef Daněk

Změny cen v dopravě
Od dubna 2022 mění stát systém 
slev na jízdném ve veřejné 
dopravě.  S účinností od 1. dubna 
budou děti od 6 do 18 let, studenti 
do 26 let a senioři nad 65 let mít 
nárok na slevu z jízdného ve výši 
50 %. Sleva 75 % z jízdného 
zůstane zachována pouze pro 
držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. 
Nárok na slevu musí prokázat 
cestující od 15 do 18 let a cestující 
nad 65 let platným osobním 
dokladem s fotografií, studenti 
ve věku 18–26 let studentským 
průkazem s fotografií. Děti do 6 let 
se i nadále přepravují bezplatně, 
stejně jako průvodci cestujícího 
držitele průkazu ZTP/P. Zlínský 
kraj ovšem od dubna stanovuje 
jednotnou cenu za převoz kol, a to 
10,- Kč bez ohledu na délku trasy. 
Cena bude platit jak ve vlacích, 
tak v sezónních cyklobusech.
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Od ledna do března se podařilo 
pár pěkných setkání: Polančánek 
odstrojování stromečku, Beseda Tetky-
Mažoretky, Vyhodnocení literární 
soutěže „O poklad strýca Juráša“, 
Cestovatelská beseda „Valašsko 
z lufta“, 2x Návštěva knihovnice 
ve stacionáři Letokruhy, Jarní prázdniny 
v knihovně, Vyhodnocení výtvarné 
soutěže „Valach/Valaška“, Návštěva 
knihovnice ve školní knihovně, 3x 
Hodinka háčkování, Klubáci ze ZŠ 
v knihovně. V knihovně se zabydlelo 

už 46 nových knih koupených obcí, 
29 knih (také nových) ze vsetínského 
oběžného souboru. Přijala jsem darem 
i pár knížek z půdy, které vám obsahem 
poslouží stejně jako nové. A mám 
velkou radost z nově registrovaných 
čtenářů a návštěvníků.
Mimoknižní služby: občanům 
pomáhám vyhledávat předky pro 
účely rodokmenu, zájemcům popisuju 
staré fotografie, založit emailovou 
adresu, zařídit Hlášení rozhlasu apod. 
Zastavte se v knihovně – mám tam 

pytle na odpad, vysvětlím orientaci 
na webových stránkách obce a knihovny 
v počítači, nebo v dotykovém mobilu. 
Obec zakoupila v lednu velkoplošnou 
obrazovku, která je pro všechny 
občany. Bude sloužit k promítání filmů, 
fotografií, prezentací. Nestyďte se 
přijít s nápadem a společně si uděláme 
besedy. Nestarám se jen o knihy, ale také 
o setkávání občanů napříč generacemi. 
Jsem tady pro vás, knihovna je 
obyvák naší dědiny, naší Polanky. 

Vaše knihovnice Eva Kolínková

Krátké zprávy z naší obecní knihovny 

Krátké zprávy z Denního stacionáře Letokruhy 
Denní stacionář Letokruhy má v naší 
obci už mnohaletou tradici. Nachází 
se ve zdravotním středisku v 1. patře, 
což ale není žádná překážka ani pro ty, 
jimž nohy už neslouží – v budově je 

prostorný výtah, do něhož se pohodlně 
vejde člověk s invalidním vozíkem 
i pečovatelkou. Stacionář je určený pro 
všechny, kteří se cítí osaměle a chtěli 
by trávit čas ve společnosti jiných lidí. 
Pomáháme takto nejen lidem starším 
18 let, jimž zdravotní stav neumožňuje 
žít zcela samostatně, ale i seniorům. 
Nepřímo naše služba pomáhá také 
rodinným příslušníkům, kteří se starají 
o svého blízkého doma, ale potřebují 
chodit do zaměstnání, anebo si třeba 
chtějí od náročné péče na chvíli 
odpočinout. Stacionář je otevřený 
ve všední dny od 7.00 do 15.30. 
Denní program, který je založen 
na přirozeném a obvyklém rytmu dne, 

je pestrý: společně v sedě cvičíme, 
trénujeme paměť, vzpomínáme, 
povídáme si, čteme si, výtvarně 
tvoříme, luštíme křížovky, zpíváme 
s kytarou, jednou měsíčně míváme 

biblické hodiny, pečeme, občas vaříme, 
za hezkého počasí jdeme ven na krátkou 
vycházku, zveme si zajímavé hosty, 
slavíme svátky a narozeniny, míváme 
pravidelné besedy s paní knihovnicí, 
sledujeme běh roku v lidových tradicích 
a zvyklostech, jednou za šest týdnů 
zveme paní pedikérku. Po obědě je 
prostor si odpočinout buď v posteli, 
nebo křesle. Přesvědčili jsme se, že ani 
při zdravotních komplikacích nemusí 
být člověk zavřený sám doma, ale může 
najít prostor, kde je mu dobře, kde 
potká staré známé, nebo naváže úplně 
nová přátelství. V případě zájmu nebo 
pro další informace kontaktujte vedoucí 
stacionáře na tel.: 739 633 446

Sportovní komise

Včelka o.p.s.  
Sociální služby poskytujeme zpravidla 
do 20 km od Zlína a Valašské Polanky, 
kde máme detašované pracoviště 
v kulturním domě. Snažíme se 
individuálně řešit nepříznivou 
sociální situaci nejčastěji seniorů 
a osob se zdravotním postižením, díky 
Pečovatelské službě, Osobní asistenci 
a Sociálně aktivizačním službám 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Mezi naše zásady patří: 
úcta k člověku, respektování práva 
volby, flexibilita a podpora co největší 
samostatnosti klientů, profesionalita 
a lidský přístup. Kontakt: 601 151 311

Takovéto krásné prostředí na Vás čeká v našem denním stacionáři

Činnost sportovní komise jsme 
letos zahájili bruslením na Lapači 
ve Vsetíně. Další akcí bude tradiční 
jarní pochod v sobotu 23. dubna. 
Pojedeme autobusem do Lidečka 
k motorestu a kolem skal přes 
Vařákovy paseky a Bařinku se 
vrátíme domů. Délka trasy je zhruba 
17 km. Pro žáky základní školy 
a školky uspořádáme tradičního 
Žabáka - termín upřesníme. Další 
akcí bude 16. ročník tenisového 
turnaje Kovar cupu ve čtyřhře 
a dvouhře. Čtyřhra proběhne během 
června a potom v letních měsících 
bude následovat dvouhra. Podzim 
zahájíme Polanským duatlonkem 
17. září a 1. října uspořádáme 
podzimní turistický pochod.
Těšíme se na hojnou účast na všech 
našich akcích, za sportovní komisi 

Staňa Machač
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Práce v dětských kolektivech je v tomto 
školním roce opět poznamenána 
covidovými opatřeními, ale i tak se 
nám podařilo akce naplánované na 
1. pololetí také uskutečnit.  Připravili 
jsme a s dětmi nacvičili Vánoční 
koncert a Živý Betlém a mohli jsme 
je uspořádat naživo.  Nyní je situace 
pro přípravu akcí a koncertů mnohem 
příznivější, a tak jsme se společně 
setkali na tradiční sérii Benefičních 
koncertů – tentokrát jsem je věnovali 
nejen dětskému oddělení Nemocnice 
Vsetín, ale také dětem ukrajinských 
uprchlíků v našem okolí. Pro dětské 
oddělení jsme na vstupném vybrali 
částku 6 600,- Kč. Z prodej originálních 
modro - žluto - černých pohlednic 
z dílny žáků výtvarného oboru naší 
ZUŠky jsme mohli ukrajinským dětem 
přispět částkou 2 800,- Kč. Děkujeme 
všem, kteří jste přispěli na dobrou věc. 
Život umělců je hektický a týká se to 
i nás, kteří cestu k opravdovému umění 
spolu s našimi žáky teprve objevujeme. 
Jedna akce se uzavře a ihned začínají 
přípravy na další.  Čekají nás koncerty 
pro MŠ a ZŠ, třídní přehrávky, koncert 
ZUŠ OPEN, absolventské koncerty, 
oslava Svátku matek, Vítání občánků 
a také Závěrečný koncert. Letošní rok 
je také rokem soutěží ve hře na dechové 

nástroje. V okresním kole uspěli všichni 
žáci z pobočky a jsme připraveni 
reprezentovat školu v krajském kole. 
Zobcová flétna – 1. místo s postupem 
do krajského kola – Beáta Žídková 
(uč. Prnová), Tereza Mikulíková (uč. 
Machačová)
Klarinet – 1. místo s postupem 
do krajského kola – Tereza Miklicová, 
Amále Žídková, Beatrice Filáková (uč. 
Machačová)
Saxofon – 1. místo s postupem 
do krajského kola – Jakub Zádrapa (uč. 
Machačová).
Moc gratulujeme a do krajského 

kola přejeme všem hodně zdaru. 
Zápis nových žáků do všech oborů 
ZUŠ Vsetín bude probíhat na kmenové 
škole v týdnu od 30.5. do 3.6.2022.  
Na pobočku ve Valašské Polance 
můžete s dětmi přijít k zápisu 2. června 
v době od 13:00 do 17:00 hodin. 
Děkujeme všem našim příznivcům 
za sál naplněný vděčným publikem 
a těšíme se na další setkávání. Vše 
o dění na naší ZUŠce najdete na www.
zus-vsetin.cz.

Zdeňka Machačová, koordinátorka 
pobočky ZUŠ Vsetín ve Val. Polance 

Polanská Zuška jede na plné obrátky

 Zápis do 1. ročníku ZŠ Horní Lideč - Speciální 
Ředitel školy vyhlašuje zápis do 1. 
ročníku základní školy a 1. ročníku 
speciální školy, který se bude konat 
12. dubna 2022 od 13,00 do 15,00.
Základní škola Horní Lideč 
130 zajišťuje vzdělávání žákům 
s mentálním a kombinovaným 
postižením. Je školou malotřídního 
typu a je rozdělena na dvě oddělení  -  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a SPECIÁLNÍ 
ŠKOLA. Při škole funguje také školní 
družina. Základní škola – vzdělává 
žáky s lehkým mentálním postižením, 
žáky s autismem a ADHD.                   
Zaměřuje se na individuální přístup 
k žákům s důrazem na praktičnost 
a jejich kvalitní přípravu na další 
vzdělávání na OU a SOU, která je 
zajištěna například vyšším počtem 
hodin pracovního vyučování.

Speciální škola – vzdělává žáky 
se středním, těžkým a hlubokým 
mentálním a kombinovaným 
postižením a žáky s autismem. 
Vyučování je doplněno množstvím 
moderních metod práce a různých 
terapií (canisterapie, hipoterapie, 
míčkování, terapie snoezelenu, 
bazální stimulace, metody alternativní 
komunikace, a podobně).
V rámci našich možností zajišťujeme 
osobní doprovod našich žáků na cestě 
do školy a ze školy vlakem po trase 
Vsetín - Horní Lideč a zpět.
Návštěva školy je možná 
po telefonické domluvě kdykoli. Více 
informací lze získat na webových 
stránkách www.zsp-hornilidec.
cz  Kontakt: Jiří Plášek - telefon: 
739314706.

Tříkrálová sbírka
  

Obec 2020 2021 2022

Fr. Lhota 62 275 29 840 53 547

Hor. Lideč                   78 597 40 640 86 521

Leskovec 19 381 5 391 11 654

Lidečko 126 006 89 736 133 782

Lužná 29 762 14 150 14 700

Pozděchov 21 830 13 723 18 820

Prlov 19 200 3 210 8 544

Seninka 10 171 4 475 10 799

Ústí 13 165 4 735 4 772

Val. Polan. 61 938 35 243 48 915

Vsetín 353 581 50 927 99 853

Benefiční koncerty jsou nedílnou a tradiční součástí akcí ZUŠ



Po složitých měsících plných karantén 
a omezení si konečně ve škole užíváme 
klasické bezrouškové prezenční období. 
Rozbíhají se nám projekty, akce, 
olympiády, soutěže a spoustu dalšího. 

Významné akce školy z posledních dnů
Před několika dny skončily dva lyžařské 
a snowboardové kurzy, kterých se 
zúčastnilo téměř osmdesát našich žáků, 
což je více než třetina celé školy. Počasí 
bylo bezvadné, svah perfektní, děti 
šikovné, nemělo to chybu. Další důležitou 
akcí, který nás nyní čeká, je dubnový zápis 
dětí do 1. třídy. Pevně věřím, že nejhorší 
epidemické období je za námi a svůj první 
rok prožijí naši nejmenší od září ve škole 
a ne za obrazovkami počítačů.

Vzdělávací a dotační projekty
Nejvýznamějším právě probíhajícím 
vzdělávacím projektem jsou Šablony 
III, díky nimž můžeme realizovat 

přes dvacet hodin doučování týdně, 
ve kterých žákům pomáháme dohnat vše, 
co zameškali v době kovidu. Co se týká 
investičních akcí, je připraven projekt 
na rekonstrukci tělocvičny a letos na něj 
budeme shánět finance dokonce ze 
dvou dotačních výzev. Nejnovější akcí 

je příprava projektu na rekonstrukci 
venkovního sportoviště, kterému by 
nový kabát také slušel. Pevně věřím, 
že oba projekty vyjdou a opět se podaří  
vylepšit podmínky nejen pro naše žáky, 
ale také pro všechny, kteří tělocvičnu 
a sportoviště využívají. Petr Filgas
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Základní škola si užívá konec karantén a omezení

Změny v exekucích  
S novým rokem skončí tzv. marné 
exekuce, které běží bezvýsledně déle než 
tři roky a původní výše dluhu nepřesáhla 
1500 Kč. Nově bude také možné zastavit 
tzv. mobiliární exekuce (čili zabavování 
majetku) v případě, že dlužníci budou nad 
rámec zákonných srážek dobrovolně 
hradit částku ve výši alespoň 1500 Kč 
měsíčně, která se bude odvíjet od výše 
jejich příjmů.  

Zvýší se hranice minimální mzdy  
Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální 
mzda o 1 000 Kč na 16 200 Kč za měsíc 
pro zaměstnance se stanovenou týdenní 
pracovní dobou 40 hodin. Minimální 
hodinová mzda vzroste z 90,50 Kč 
na 96,40 Kč. Dojde také k valorizaci 
platových tarifů zaměstnanců 
ve ve službách a správě a státních 
zaměstnanců. 

Novinky v nemocenském pojištění 
Od Nového roku se prodlužuje doba 
poskytování Otcovské z jednoho týdne 
na dva. Ve vztahu k Ošetřovnému 
se již nevyžaduje podmínka soužití 
ve společné domácnosti u některých 

blízkých příbuzných. Podmínka soužití 
v domácnosti se nevyžaduje u příbuzných 
v linii přímé podle občanského zákoníku 
(např. otec, matka, babička, děda, syn, 
dcera, vnuk, vnučka), a dále u sourozenců, 
manžela, manželky, registrovaného 
partnera (partnerky), rodiče manžela 
(manželky) nebo registrovaného partnera 
(partnerky). Ve vztahu k dlouhodobému 
ošetřovnému dochází ke zkrácení doby 
pobytu v zařízení lůžkové péče jako 
podmínky nároku na dávku ze 7 na 4 
kalendářní dny. 

Zvýší se důchody 
V roce 2022 porostou všechny vyplácené 
důchody. Základní výměra důchodů se 
zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč, procentní 
výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec 
zákonné valorizace se důchody všem 
zvýší o 300 Kč. Průměrný starobní 
důchod vyplácený v lednu 2022 by měl 
činit 16 274 Kč. Díky valorizaci jde tedy 
o zvýšení přibližně o 805 Kč. 

Péče pěstounů bude lépe odměněna  
Od nového roku se výrazně zvýší dávky 
odměny za pěstounskou péči. Zároveň 
budou nově mladí dospělí, kteří odcházejí 

z ústavní péče, čerpat příspěvek při 
studiu ve výši 15 tisíc Kč měsíčně a stát 
by jim měl pomoci s hledáním bydlení 
a zaměstnání. Změní se také financování 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. 

Změny v příspěvku na péči  
Od ledna 2022 nebude mít na výši 
příspěvku na péči vliv, jaký typ péče osoba 
ve stupni závislosti III nebo IV využívá. 
Dosud náleží osobám ve stupni závislosti 
III a IV, využívajícím pobytové sociální 
služby, dětský domov nebo speciální 
zdravotnické zařízení hospicového typu, 
nižší částka než těm, kterým péči a pomoc 
poskytuje neformální pečující nebo 
terénní či ambulantní sociální služba. 

Nevíte si rady?
Obraťte se na Občanskou poradnu Vsetín 
na Jiráskově ulici 419. Poskytuje bezplatné 
odborné konzultace v oblasti rodinných, 
majetkoprávních a pracovněprávních 
vztahů, dluhů, bydlení, trestního práva, 
pojištění a spotřebitelské problematiky. 
Objednat se lze na telefonním čísle 
774 262 243. Více informací najdete 
na www.vkci.cz

Jaké legislativní novinky přinesl rok 2022 
Fotografie z vyhlašení lyžařských a snowboardových závodů 2022
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Situace okolo pandemie covidu se 
stabilizovala natolik, že si po třech 
letech budeme moct vychutnat 
fotbalové jaro plnými doušky. 
Naše týmy se během zimních 
měsíců připravovaly na jarní boje 
v soutěžních utkáních a my věříme, 
že budeme znovu sbírat úspěchy. 

A-tým
Jak už jsme avizovali 
v předcházejícím čísle, náš první 
tým povede do jarních bojů 
staronový trenér Roman Kučerňák. 
Pod jeho taktovkou odstartovala 
příprava ihned po novém roce. Kluci 
nastoupili k pětici přípravných 
duelů, ve kterých se potkali i s tak 
trochu exotickými supeři, třeba 
Brušperkem či Ostravou-Hrabovou. 
Výsledky z těchto duelů nebyly 
až tak podstatné, protože sestava 
zdaleka nebyla kompletní. Spíš bylo 
důležité si znovu sáhnout na balón 
v zápasovém rytmu. Na jaře nás 
nečeká nic jednoduchého. Soutěž je 
vyrovnaná a my rozhodně nechceme 
hrát druhé housle. Základem pro 
úspěch týmu bude zdraví, k tomu 
byla i zimní příprava uzpůsobena. 
Soutěž zahájíme v sobotu 26. března 
na půdě Slušovic, především vás 
zveme na domácí premiéru, kterou 
odehrajeme v neděli 3. dubna. Naši 
příznivci se mohou těšit na návrat 
nedělního termínu domácích zápasů, 
nechali jsme pouze jedinou sobotu 
a to mezi velikonočními svátky, kdy 
16. dubna přivítáme Luhačovice. 
Rozpisy utkání všech kategorií 
budou k dostání na domácích 
zápasech, ale vyzvednout si je 
budete moci také v hospodě Pod 
Nádražím nebo v hospodě U Nás 
v kulturním domě. Na všechny 
venkovní zápasy vypravíme také 
autobus a rádi svezeme fanoušky 
i fanynky. Věříme, že se budeme 
společně po třech letech radovat 
z fotbalu v jarním období.
   
B-tým 
Zajímavá nedělní dopoledne budou 
určitě probíhat v Lužné. Tygři mají 

po podzimu našlápnuto k bojům 
o postup do vyšší soutěže, po deseti 
odehraných utkáních jsou pouze 
o jediný bod pozadu za vedoucí 
Střelnou. B-tým své zápasy bude 

odehrávat v neděli a v případě 
domácích bojů bude vždy 
předkrmem před utkáním A-týmu. 
Do soutěže vstoupí B-tým v neděli 
17. dubna na hřišti ve Valašské 
Senici. V Lužné se poprvé představí 
o týden později od 10:15 v ostře 
sledovaném šlágru proti Střelné. 
Na toto utkání určitě zveme všechny 
polanské fotbalové příznivce, 
pojďme společně Tygrům pomoci 
v klíčovém jarním utkání! 

Mládež 
Největší benefit z uvolněných 
opatření by měli získat především 
naši mládežníci. Jsme rádi, že 
ve Valašské Polance stále můžeme 
tvořit mládežnická mužstva pod 
vedením obětavých trenérů, kteří se 
nadále chtějí zlepšovat a sami mají 
iniciativu se vzdělávat. Mladší žáci 
vstoupí do jarních bojů už v pondělí 
11. dubna, kdy na domácí půdě 
přivítají Francovou Lhotu, bude 
se jednat o souboj tabulkových 
sousedů a věříme, že naši kluci 
nejen tomuto soupeři nenechají nic 
zadarmo. Po podzimu na tom nejsou 
vůbec špatně, 3. místo je určitě 
krásné, ale usínat na vavřínech se 
nikomu nechce, naopak ve hře je 

i posun na vyšší příčky. Kategorie 
mladších žáků dlouhodobě patří 
mezi úspěšné, což je určitě velký 
podíl i práce dalších trenérů 
v přípravkách. Právě v těchto 

kategoriích se děti učí vnímat 
krásu sportu a jeho podstatu. Starší 
přípravka se na první domácí zápas 
těší v pátek 15. dubna, kdy přivítá 
Huslenky. Úspěšně ve Valašské 
Polance funguje také mladší 
přípravka, která odehrává zápasy 
turnajovým systémem. Pokud 
máte doma dítě, které si rádo hraje 
s balónem, nebo si myslíte, že by ho 
to mohlo bavit, rádi jej přivítáme 
mezi námi. Potřebné kontakty 
naleznete na webových stránkách 
www.sokolvalpolanka.cz 
Závěrem bychom chtěli za TJ 
Sokol Valašská Polanka popřát 
do již probíhajícího roku 2022 
všem občanům naší obce hlavně 
pevné zdraví, ať se všem daří žít 
v klidu a míru. Za podporu pak 
děkujeme obci Valašská Polanka, 
společnostem TZB Technology, 
Maršálek&Žíla advokátní kancelář, 
Kovar a všem dalším partnerům. 
Určitě musíme poděkovat i všem 
fanouškům za neutuchající podporu 
i v dobách, kdy to třeba na trávníků 
nejde podle představ a samozřejmě 
všem rodičům a pořadatelům, bez 
jejichž součinnosti si fungování 
Sokolu lze jen těžko představit. 

Jan Tajzler ml.

 TJ Sokol Valašská Polanka se těší na fotbalové jaro

Téměř kompletní složení mládežnických fotbalových trenérů TJ Sokol Val. Polanka
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PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE LETOKRUHY
 VE VALAŠSKÉ POLANCE

DUBEN 2022

1.4. - aprílové šprýmy, hry a hádanky
 

4.4. - společné pečení: slepované cukroví
5.4. - výtvarné tvoření: velikonoční dekorace na stůl

6.4. - biblická hodina s evangelickým farářem Pavlem Čmelíkem 
7.4. - zpívání s kytarou

8.4. - pečení velikonočních perníčků
 

11.4. - společné pečení velikonočního beránka; zdobení perníčků
12.4. - kognitivní trénink: znáte tradice v pašijovém týdnu?

13.4. - biblická hodina s katolickým knězem P. Jiřím Kučerou (od 9:30)
14.4. - malování velikonočních vajíček

15.4. - státní svátek - ZAVŘENO
 

18.4. - státní svátek - ZAVŘENO
19.4. - cvičení paměti: doplňte přísloví

20.4. - tvoření: papírové košíky - příprava ruliček
21.4. - kognitivní trénink: dubnové pranostiky

22.4. - výtvarné tvoření: Den Země
 

25.4. - společné pečení domácích rohlíků
26.4. - tvoření: papírové košíky - pokračování

27.4. * beseda s paní knihovnicí Evou Kolínkovou
28.4. - zpívání s kytarou

29.4. - cvičení s pomůckami, pohybové aktivizace
 

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. Jedná 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 materi-
ály, které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v červnu 2022

Od letošního roku v naší obci (podobně 
jako v řadě dalších) platí zvýšená cena 
poplatku za odpady. Náklady spojené 
s jejich  likvidací bohužel stále 
vzrůstají. A proto, že je konkurence 
na trhu s odpady velmi malá a ceny se 
nedají výběrovými řízeními „stlačit“ 
níž, je jediným způsobem jak je mírnit 
důsledné třídění odpadů. Třebaže  
Polanka v této oblasti na tom není 
tak špatně (v minulosti jsme obdrželi 
ocenění „Zelené popelnice“), je stále 
co zlepšovat. Chceme vás všechny 
proto vyzvat, abyste pokud možno co 
nejvíce využívali našeho zaběhlého 
odpadového systému. Poplatky 
za ukládání netříděného odpadu 
na skládce se totiž budou každoročně 
zvyšovat a každý kilogram odpadu 
vytříděného přináší do obecní 

pokladny odměny od kolektivního 
systému EKOKOM. Tyto peníze 
pak pomáhají snižovat deficit 
v obecním rozpočtu, který i přes 
zvýšený poplatek stále přetrvává.  
K ekonomickým kladům třídění 
odpadů zmíníme ještě tu daleko 
podstatnější okolnost a sice naše 
životní prostředí, které bychom měli 
pro sebe i další generace co nejvíce 
chránit.

První krok třídit správně -například
V průměrné české popelnici zabírají 
nejvíce místa ze všech odpadů, proto je 
důležité nejenom jejich samotné třídění, 
ale hlavně sešlápnutí či zmačkání před 
vyhozením do kontejneru. Je přece 
zbytečné třídit vzduch. Navíc tak 
ušetříme náklady za časté vyvážení 

“poloprázdných” kontejnerů na odpad.
Do žlutých pytlů a kont. na plasty patří: 
– fólie, sáčky, plastové tašky 
– sešlápnuté PET lahve 
– obaly od prac., čist. a kosm. 
přípravků 
– kelímky od jogurtů, mléč. výrobků 
– balící fólie od spotřebního zboží 
– obaly od CD disků a další výr. 
z plastů 
- pěnový polystyren sem vhazujeme 
v menších kusech.
Do žlutých nádob na plasty nepatří: o 
– mastné obaly se zbytky potravin 
– obaly se zbytky čistících přípravků 
– obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek 
– podlahové krytiny
- novodurové trubky         
               Jan Kozubík

Třídění odpadů je nejen stylem, ale hlavně potřebou


