
Svou lékařskou praxi pro děti 
a dorost končí k 31.12. 2017 v našem 
obvodním zdravotním středisku 
paní MUDr. Libuše Olšáková 
a po 30-ti letech působení v naší 
obci odchází do penze. Jménem 
vedení obce, ale také jménem všech 
jejích pacientů i našich občanů 
využívám této příležitosti a děkuji 
paní doktorce Olšákové za její 
téměř celoživotní dílo, které pro 
naše děti odvedla. Věřím, že své 
vědomosti o zdravovědě využije 
nyní k vlastnímu prospěchu a že 
nadcházející léta v  penzi bude užívat 
v  relativně dobrém zdraví a pohodě. 
Do penze odchází také zdravotní 
sestra Ludmila Grycmanová, která 
byla pravou rukou dětských lékařů v  
našem zdravotním středisku dokonce 
32 let! Poděkování za práci patří 
samozřejmě také jí a věříme všichni, 

že se bude rovněž další dlouhá léta 
těšit nejen dobrému zdraví, ale 
i svým koníčkům. Od nového roku 
2018 bude svou lékařskou praxi 
pro děti a dorost vykonávat paní 
MUDr. Petra Vomočilová Jahodová, 
jejíž rodnou obcí je Lačnov. Novou 
zdravotní sestrou bude v dětské 
ordinaci paní Jana Pastorčáková 
Tichá z  Lidečka. Na výkon této 
soukromé lékařské praxe v  místním 
obvodním zdravotním středisku 
uzavřela paní MUDr. Vomočilová 
Jahodová nájemní smlouvu s naší 
obcí s účinností od 1.1.2018 a my 
všichni jí přejeme mnoho úspěchů, 
pevné zdraví a doufáme, že se jí také 
podaří v naší obci o děti a dorost 
pečovat minimálně tolik let jako 
paní MUDr. Olšáková. Ordinační 
hodiny nové paní doktorky najdete 
v tomto Zpravodaji na straně 2.
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Vážení spoluobčané, s blížícími 
se vánočními svátky a také 
s  blížícím se koncem roku 
2017, bych Vám chtěl všem 
poděkovat za spolupráci ve snaze 
o občanskou sounáležitost 
a pospolitost, bez které by byl 
život na vesnici, organizovaný 
vedením obce a místními 
spolky, nemyslitelný.  Jménem 
svým, ale i jménem všech členů 
zastupitelstva  a zaměstnanců obce 
Vám za to děkuji a přeji pokojné 
prožití svátků vánočních a pevné 
zdraví nejen do nadcházejícího 
roku 2018.                            Starosta

www.valasskapolanka.cz

Obecní zastupitelstvo přeje všem občanům krásné Vánoce

MUDr. Libuše Olšáková odchází do penze Pozor na zloděje
Policie ČR vyzývá občany 
k obezřetnosti před podezřelými 
zprostředkovateli energetických 
služeb. Před nedávnem opět 
„navštívili“  naši obec -  jednalo 
se o muže a ženu tmavší pleti, 
kteří se pod záminkou nabídky 
výhodných energetických služeb 
a vrácení přeplatku za energie 
dostali do nezamčeného rodinného 
domu a zde se dopustili krádeže.  
Aby se takovým případům 
předcházelo, je důležité dbát 
na zamykání vstupních dveří, 
odmítat návštěvy nedůvěryhodných 
osob, a také důkladně zabezpečovat 
cennosti v domě či bytě. V případě, 
že byste ve svém okolí zaznamenali 
pohyb podezřelých osob, zavolejte, 
prosím, na obecní úřad – tel. 
571 446 362 nebo přímo na policejní 
linku 158!



Autobusové zastávky v Dolansku  
hotovy

Stavba obsahující autobusové zálivy, 
přístřešky pro cestující, přístřešek pro 
uskladnění kol cestujících, dešťovou 
kanalizaci, nasvětlený přechod pro 
chodce, chodníky pro pěší, jejichž sou- 
částí je i část cyklostezky v  trase bu- 
doucí cyklostezky Bečva-Vlára-Váh 
na území naší obce a také nové napojení 
místní komunikace na silnici I/57, 
byla dokončena a předána do užívání 
zhotovitelskou firmou STRABAG a.s. 
dne 22.11.2017. V průběhu 1Q 2018 bude  
požádáno o kolaudaci stavby a do té doby  
zde budou osazeny dopravní značky, 
které upozorňují veřejnost, že projíždí 
stavbou. Po kolaudaci stavby bude v  
průběhu 2Q 2018 provedeno tzv. zá- 
věrečné vyúčtování stavby s  poskyto- 
vatelem dotace, kterým byl Státní fond  
dopravní infrastruktury ČR, od kterého 
jsme na stavbu s  celkovými rozpočtovými 
náklady ve výši 2  655 024,- Kč obdrželi 
dotaci ve výši: 1  503 000,- Kč, to je 
56,6% z  celkových RN.

Obecní úřad bude přes Vánoce uzavřen
Ve dnech 27., 28. a 29. 12. 2017 bude 
Obecní úřad ve Valašské Polance uzavřen 
z důvodu čerpání řádné dovolené. 
Veškeré záležitosti roku 2017, prosím, 
vyřiďte nejpozději do 22.12.2017

Čistá řeka Bečva II
Stavba splaškové kanalizace byla 
dokončena a zkolaudována v  listopadu 
2015. Do dnešního dne však nebylo 
provedeno tzv. závěrečné vyúčtování 
akce (ZVA), jelikož Státní fond životního 
prostředí ČR do dnešního dne nebyl 
schopen spočítat, kolik z celkových 
nákladů stavby bylo uznatelných k  
poskytnutí dotace a kolik nákladů bylo 
neuznatelných. Stále tak neznáme přesné 
náklady, které bude tato stavba obec stát. 
V  současné době tak splácíme ročně 
2,5 mil. Kč, tzv. dobrovolný příspěvek 
Mikroregionu Vsetínsko na tuto 
investici a 1,5 mil. Kč/rok bankovní 
úvěr, který jsme vyřídili na provedení 
celoplošné opravy komunikací 
a výstavbu dešťové kanalizace. Jakmile 

bude ZVA dokončeno, je teoreticky 
možné že se nám splátky i sníží. V  
průběhu příštího roku, a to již s  největší 
pravděpodobností od samého jeho 
počátku, budeme organizovat s  majiteli 

pozemků, do kterých byla položena 
splašková kanalizace na základě Smluv 
o právu provést stavbu kanalizace 
a o vstupu na tyto soukromé pozemky 
za tímto účelem, sjednání Smluv 
o zřízení věcného břemene, které se musí 
zapsat do katastru nemovitostí. Každý 
majitel takového pozemku proto bude 
v  průběhu roku 2018 požádán o podpis 
takové smlouvy, kterou investor stavby, 
Mikroregion Vsetín připraví.

Ordinační hodiny nové dětské 
doktorky paní MUDr. Jahodové

Pondělí 
8.00-11.00 pro nemocné
11.00-13.00 objednání pacienti, prevence
Úterý 
8.00-11.00 pro nemocné
11.00-13.00 objednání pacienti, prevence
Středa 
13.00-15.00 objednaní pacienti, prevence
15.00-18.00 pro nemocné
Čtvrtek 
8.00-11.00 pro nemocné
11.00-13.00 objednání pacienti, prevence
Pátek 
8.00-11.00 pro nemocné
11.00-13.00 objednání pacienti, prevence
Telefon do ordinace od 1.1.2018 je 
739 011 917.

Silvestrovský výšlap na Vartovnu 
I v  letošním roce proběhne setkání 
turistů navštěvujících v  tomto období 
rozhlednu Vartovna,  které organizuje 
obec Seninka. Letošní setkání na  

Vartovně se uskuteční na Silvestra 
31.12.2017 v  11 hodin.

Nový územní plán obce
Stále nic nového. V  květnu podané námitky 
některých občanů k  předloženému 
návrhu nového územního plánu při jeho 
tzv. veřejném projednání nebyly ještě 
do uzávěrky tohoto Zpravodaje stavebním 
úřadem ve Vsetíně vyřízeny a tím pádem 
nemohlo být přistoupeno k  jeho schválení 
v  zastupitelstvu obce a k nabytí jeho 
platnosti.

Dům sociálních služeb Hornolidečska
V březnu tohoto roku požádalo SOH 
o dotaci MPSV ČR na jeho realizaci. 
Koncem října jsme se dozvěděli, že naší 
žádosti o dotaci MPSV ČR se nevyhovělo. 
Sdružení obcí Hornolidečska se na svém 
listopadovém zasedání Představenstva 
SOH dohodlo, že počátkem roku 2018 
opět o dotaci od MPSV ČR požádáme. 
Snad to alespoň tentokráte vyjde.

Novoroční ohňostroj
I v letošním roce budeme organizovat 
novoroční ohňostroj, který proběhne 
půl hodiny po silvestrovské půlnoci 
na návsi u kulturního domu. Přijďte se 
podívat a předat všem přítomným osobně 
novoroční přání!!
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Co všechno se nyní děje v obci a okolí



Dne 21.11.2017 nabylo právní moci nové  
územní rozhodnutí pro I.etapu cyklo- 
stezky Bečva-Vlára-Váh, která se dotý- 
ká obcí: Ústí, Leskovec, Val.Polanka 
a Lužná. Projekční firma MCO Olo- 
mouc a.s. nyní intenzivně pracuje na  
projektové dokumentaci pro stavební po- 
volení, které předpokládáme, že by mě- 
lo být vyřízeno v  průběhu 1. pololetí ro- 
ku 2018 tak, aby bylo možné žádat 
o dotaci na její realizaci v roce 2019. 
Dne 13.12.2017 byl na zasedání Valného 
shromáždění sdružení obcí Hornolidečska 
schválen výsledek výběrového řízení na  
zhotovitele všech stupňů projektové doku- 
mentace pro II.etapu cyklostezky Bečva 
-Vlára-Váh (PD pro územní rozhodnutí, 

PD pro stavební povolení, pro výrobu 
tendrové a realizační PD a pro výkon 
autorského dozoru), která se týká obcí: 
Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy. 
Vítězným uchazečem tohoto tendru se  
stala projekční firma: Dopravně inženýr- 
ská kancelář, s.r.o. z  Hradce Králové a cel- 
kové náklady na výše uvedenou PD bu- 
dou činit: 6  337 tis. Kč. Platného územ- 
ního rozhodnutí by mělo být, dle pode- 
psané smlouvy o dílo s  touto projekční 
firmou, dosaženo v průběhu roku 2018  
a stavebního povolení v  průběhu roku  
2019. Zajištění stavebního povolení je  
základním předpokladem pro tvrzení, že  
jsme připraveni tuto stavbu postavit. 
Vzhledem k  tomu, že předpokládané roz- 

počtové náklady na I.etapu činí 175 mil. Kč 
a na II.etapu dalších 100 mil. Kč je zřejmé, 
že bez zajištění dotace na stavbu obou etap 
není myslitelné, že by se obě etapy stavby 
do roku 2022 dokončily. Bude tedy velmi 
záležet na tom, podaří-li se dotaci na tuto 
stavbu zajistit.
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Cyklostezka BVV na území obcí Hornolidečska

Jak pokračuje projekt okružní křižovatky
Obec Valašská Polanka v  průběhu tohoto roku vykoupila potřebné pozemky 
a dřevěnou chalupu čp.162 vč.příslušenství a zajistila projektovou dokumentaci, 
na základě které bylo vydáno územní rozhodnutí pro tuto stavbu.Tato projektová 
dokumentace a ÚR byla předána  ŘSD ČR, pobočka Zlín, kde na výsledky této 
práce navážou a dále na náklady ŘSD ČR zajistí PD pro vydání stavebního 
povolení, výrobu tendrové a realizační dokumentace a zajistí také výběrové 
řízení na zhotovitele stavebních prací tak, aby mohla být stavba této křižovatky, 
včetně chodníku pro pěší, opěrné zdi, zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací, 
veřejného osvětlení, přechodů pro chodce vč. autobusových zálivů s  přístřešky 
pro cestující na autobusových zastávkách a včetně demolice stávajícího RD 
čp.162 s  příslušenstvím, zahájena v roce 2019.

Živý betlém 2017
  

Polančan, Polančánek a KuK vás 
srdečně zvou na letošní živý betlém. 

Tato tradiční akce se uskuteční 
v sobotu 23.12.2017, od 16,00 hodin 
na TANEČNÍM KOLE  ve Valašské 
Polance. Vezměte si sebou lampy na  

BETLÉMSKÉ SVĚTLO.  
Dobrovolný příspěvek věnujeme 

vizovické nemocnici a opět 
zakoupíme SKUTEČNÝ DÁREK 

pro „Člověka v tísni“.

Informace o době a místě  
konání volby prezidenta ČR

    dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě presidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě presidenta republiky).

Tímto dle §34 odst.1 písmeno a) a §34 odst.3 zákona informuji veřejnost 
o tom, že volba prezidenta republiky se ve Val.Polance uskuteční ve volební 

místnosti umístěné v obřadní síni Obecního úřadu ve Valašské Polance čp.270 takto:
I. kolo voleb ve dnech:12. ledna 2018 v  době od  14,00 do 22,00 hod.

                 13. ledna 2018 v  době od    8,00 do 14,00 hod.
případné II. kolo voleb ve dnech: 26. ledna 2018 v  době od  14,00 do 22,00 hod.

                      27. ledna 2018 v  době od    8,00 do 14,00 hod
.

Upozornění: každý volič je povinen prokázat volební komisi při hlasování 
totožnost a státní občanství České republiky 

Valašské kroje
  

Zjišťuji zájem o zhotovení 
valašských krojů. Tato akce je 
určena pouze pro Polančany. 

Kroje by byly bez částí, které nelze 
ušít (klobouk, krbce, opasek). Kdo 

má o kroj zájem, prosím zašlete 
do konce ledna 2018 zprávu 

na agla.cz@gmail.com. Předmět 
mailu „Kroje“, do textové části 

prosím uveďte celé jméno, adresu, 
telefon a druh kroje, o který máte 
zájem (mužský,ženský) nebo jen 

jeho část. 

Kdo nemá možnost poslat mail, 
prosím nahlaste potřebné údaje 
na obci Marušce Martinkové

Děkuji. M.S.

Poděkování
  
Rodina Zelíková děkuje všem 
občanům Valašské Polanky a všem 
přátelům, že se dne 20.12.2017 přišli 
rozloučit s paní Martou Zelíkovou. 
Současně děkujeme za květinové dary, 
projevy účasti a sdílení bolesti. Prosím, 
přejme jí, nechť klidně odpočívá 
na zdejším hřbitově. Rodina Zelíková

Uzavření sběrného dvora  
Oznamujeme tímto veřejnosti, že z důvodu nadcházejících vánočních 
a novoročních svátků a také z  důvodu provádění provozního úklidu bude Sběrný 
dvůr fy.Sběratelství p.Smýkala uzavřen od 18.12. 2017 do 7.1. 2018.
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Paní Ing. Renata 
N ě m ě j c o v á , 
vedoucí vsetínské 
pobočky Krajského 
p o z e m k o v é h o 
úřadu pro Zlínský 

kraj, sdělila vedení obce, že ve věci 
komplexních pozemkových úprav 
Valašská Polanka byla uzavřena 
smlouva o dílo s dodavatelskou 
projekční firmou Agroprojekt PSO, 
s.r.o. Brno, která vzešla z výběrového 
řízení organizovaného touto pobočkou 
PÚ. Dne 13.12.2017 proběhla úvodní, 
zahajovací schůzka k této věci 
za účasti starosty obce, pracovníků 
Pozemkového úřadu, pracovníků 
projekční firmy, katastrálního úřadu 

i za přítomnosti starostů sousedních 
obcí. Na ní byla nastíněna základní 
časová osnova, podle které budou práce 
na pozemkových úpravách v naší obci 
probíhat následujícím způsobem: 
Do 15.12.2018 - Revize a doplnění 
stávajícího bodového pole a zpracování 
podrobného měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ. 
Do 15.4.2019 - Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, zpracování geometrického 
plánu pro stanovení obvodů KoPÚ.
Do 15.11.2019 - rozbor současného 
stavu a studie odtokových poměrů.
Do 15.7.2019 - Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků.
Do 15.3.2020 - Vypracování plánu 
společných zařízení včetně zpracování 
výškopisu v obvodu KoPÚ.

Do 15.11.2020 - Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků do 1 
měsíce od výzvy PÚ - Předložení 
aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
Z výše uvedeného termínovníku 
převzatého se Smlouvy o dílo je zřejmé, 
že se jedná o časově náročný proces, 
podle kterého se bude Pozemkový úřad 
řídit a organizovat další práce spojené 
se zajištěním provedení (KoPÚ) v naší 
obci. Mezi tyto organizační práce 
patří také ustavení pracovní skupiny 
z řad občanů a majitelů pozemků 
znalých pozemkových poměrů v obci, 
kteří vytvoří tzv. “5 až 15-ti členný 
sbor zástupců majitelů pozemků“, 
kteří budou nápomocni projektantům 
a geodetům při vytváření návrhu 

na provedení KoPÚ v obci. Má-li již 
nyní o tuto práci někdo zájem, přihlaste 
se prosím na OÚ, kde zajistíme vše 
další potřebné. Každopádně se pokusím 
opět vysvětlit o co jde, pokud se řekne, 
že se v naší obci budou provádět 
KoPÚ: Po rozpadu a ukončení činnosti 
zemědělského družstva do dnešního 
dne nepředal nikdo majitelům 
zemědělských pozemků fyzicky 
v terénu pozemky tak, aby každý 
majitel věděl, kde jsou hranice těchto 
pozemků. Po provedení KoPÚ k tomuto 
dojde. Mimo to jsou pozemkové úpravy 
nástrojem, který v katastrálním území 
pomůže vyřešit vlastnické uspořádání 
pozemků, zabezpečí racionální 
hospodaření vlastníků půdy, zajistí 
zpřístupnění pozemků obnovením dnes 

již zarostených komunikací i jejich no- 
vou výstavbou a jejich vytyčení v teré- 
nu a nebo naopak: tam kde jsou dnes 
komunikace vybudované, mimo  
intravilán obce, tam dojde k majetko- 
právnímu vypořádání vlastnictví po- 
zemků pod cestami tak, aby mohly být 
následně legálně užívány, opravovány 
a investováno do nich, protože se stane 
jejich vlastníkem obec. Stane-li se jejich 
vlastníkem obec, provede Pozemkový 
úřad na státní náklady ve výši 100% 
na opravu těchto cest, či jejich novou 
výstavbu, a nebo bude mít obec vytvořeny 
podmínky k tomu, aby mohla žádat 
o státní dotaci na opravu a vybudování 
dalších cest s dotací až 85%, které nebyly 
zařazeny do první tepy obnovy cest se 
100% dotací. Obnova a vybudování 
nových cest mimo intravilán obce byl 
základní motivací stávajícího vedení 
obce k zajištění provedení KoPÚ, 
protože množící se žádosti majitelů 
nemovitostí, že se nemohou dostat 
ke svým nemovitostem, není možné 
všechny z rozpočtu obce uspokojit.
Dalšími cíli k provedení pozemkových 
úprav jsou zejména:

•	 možnost scelení pozemků 
a jejich bezplatné vytyčení 
v terénu

•	 možnost rozdělení 
spoluvlastnictví

•	 úprava tvaru pozemků
•	 zvýšení tržní ceny pozemků
•	 možnost zahájení užívání svých 

pozemků (před pozemkovou 
úpravou nepřístupných)

•	 opatření pro stabilizaci 
a zlepšování stavu 
životního prostředí 
a vodního režimu v krajině, 
plánování protierozních 
a vodohospodářských opatření 
– snížení rizika sesuvů, záplav, 
odplavení ornice …

Skutečnost, že se jedná opravdu o velmi 
užitečná a potřebná opatření pro další 
rozvoj obce dokládá skutečnost, že 
po té, co naše obec dosáhla zahájení 
provádění KoPÚ na náklady státu, 
snaží se současná vedení okolních obcí 
(Lužná i Leskovec) dosáhnout rovněž 
toho, aby se tak dělo i u nich.

Pozemkové úpravy v obci mají stanoven časový harmonogram



Strana 5

Vedením společnosti Jednota s.d. 
jsme byli požádáni o zveřejnění 
následujícího článku: 
Vážení členové družstva. Protože jsme 
v poslední době zaznamenali nekorektní 
dění kolem našeho družstva a jednotliví 
členové se na představenstvo našeho 
družstva obracejí s žádostí o vysvětlení 
a poskytnutí relevantních informaci, 
pokládáme za nutné se oficiálně 
vyjádřit k aktivitám společnosti COOP 
JEDNOTA OBCHODNÍ, a.s., jejíž 
zástupci v posledních týdnech začali 
obcházet jednotlivé členy družstva 
s nabídkou na odkup jejich podílu. 
Především se chceme od těchto aktivit 
jednoznačně distancovat. Nemáme 
s nimi nic společného. Tito lidé navíc 
poškozují dobré jméno spotřebního 
družstva JEDNOTA. Společnost COOP 
JEDNOTA OBCHODNÍ a. s. parazituje 
na našem obchodním názvu, rozšiřuje 
lživá tvrzení o údajných ekonomických 
problémech a insolvenci našeho 
družstva. Na základě těchto lživých 
argumentů se snaží uvést zejména 
naše starší členy v omyl a přinutit je 
k podpisu protiprávních, jednostranných 
a nevýhodných smluv a neplatných 
bianko plných mocí. COOP JEDNOTA 
Obchodní je soukromá firma která nemá 
nic společného s družstevním. Navíc tato 
společnost zcela záměrně, aby vyvolala 

v oslovených osobách mylný dojem, 
že je součástí svazu spotřebitelských 
družstev, zneužila tento název, byť s více 
jako šedesátiletou tradicí družstevnictví 
nemá nic společného a vznikla až 
v lednu 2017. Mimo toho, že skupují 
podíly protiprávně, jsou jimi vyplácené 
ceny výrazně pod reálnou hodnotou 
vašich podílů. Chceme Vás ujistit, že 
Spotřební družstvo JEDNOTA nemá 
žádné ekonomické problémy a v žádném 
případě mu nehrozí insolvence, nadále 
řádně vykonáváme činnost, pro kterou 
jsme byli založeni a řádně plníme veškeré 
své závazky. O lživosti jejich argumentace 
svědčí mimo jiné i skutečnost, že pokud by 
situace byla taková, jak popisují zmíněné 
osoby, pak je zcela nepochopitelné, proč 
v mezičase došlo ze strany těchto osob 
k zvýšení částky, kterou nabízejí za podíl, 
tedy z částky 10.000,- Kč na aktuálních 
30.000,- Kč. Navíc z dikce těchto smluv 
vyplývá, že pokud společnost COOP 
JEDNOTA OBCHODNÍ, a.s. nezíská 
nadpoloviční podíl v družstvu, odstoupí 
od smluv a členové družstva budou muset 
vracet peníze, které přijali. Podpisem 
převodu se navíc ještě vystavují dalším 
možným vysokým finančním sankcím. 
O čestnosti a férovosti jednání těchto 
osob svědčí i fakt, že disponují seznamy 
členů družstva, které jsou neveřejné. Je 
tedy otázkou, kde a jakým způsobem se 

tyto osoby zmocnili osobních dat ohledně 
jednotlivých členů našeho družstva. 
Máme připraveny a činíme příslušné 
právní kroky, abychom ochránili 
družstvo jako celek, tak i jednotlivé 
družstevníky a nevystavili je riziku 
finančních postihů a finanční ztráty. 
Proto bychom na všechny družstevníky 
prostřednictvím tohoto sdělení rádi 
apelovali, aby nenaletěli těmto 
pokusům o převody podílů a násilné 
převzetí spotřebního družstva Jednota 
a nepodepisovali nevýhodné smlouvy. 
V případě, že jste byli kontaktováni, 
případně jste smlouvy již podepsali, 
anebo se chcete dovědět více informací, 
můžete se obrátit na osobu, která je 
pověřena vedením družstva k řešení 
jednotlivých případů podvodných 
převodů podílů. Touto osobou je 
paní Dagmar Kovářovou na telefonu 
604 209 123, email kovarova.dagmar@
seznam.cz Tato s Vámi celou záležitost 
probere, poskytne Vám relevantní 
informace a seznámí Vás s možností 
řešení vzniklé situace, které jsme pro Vás 
připravili. Vzhledem k blížícímu se konci 
roku bych Vám chtěl za naše družstvo 
popřát klidné a požehnané vánoční 
svátky a hodně zdraví a spokojenosti 
v roce 2018, k čemuž věřím, že přispěje 
i naše družstvo prostřednictvím svých 
vám poskytovaných služeb. 

Vyjádření předsedy představenstva Jednoty s.d.

Rok 2017 sa pomalu chýlí ke koncu, a tož aj my 
valášci sa chcem pochlubiť, co sa událo nového. 
Soubor valašských tanců a tradic sa během roka 
rozrostl o nové členy a založili sme střední valášek 
pro starší děcka. Možnost viděť naše šikovné cérky 
a ogary ste měli na Dni matek, Hodovém jarmarku, 
besedě s důchodci a aj sme zavítali do nedaleké 
Seninky, kde náš valášek ukázal pásmo Jarmark 
a Ukolébavky místním důchodcom. Tato všecka 
snaha a nadšení není jen zásluha našich děcek. 
Děkujeme Obecnímu úřadu ve Valašské Polance 
za podporu a velké poděkování patří rodičom 
za jejich trpělivosť. K naší lítosti ukončil své 
muzicírování v souboru klavírista Honza Ondrůšek, 
tož aj mu patří velké poděkování. A tak hledáme 
někoho nového, kdo by nás doprovázal na klavír.  
Máte-li zájem, dajte věděť. Ještě jednůc vám všem 
děkujeme a vinšujeme vám do nového roka všecko 
najlepší a pevné zdraví. Soubor Polančánek, Milena 
Marečková a Pavlína Tajzlerová

Valášek děkuje Valašský bál bude na místenky
Již tradičně Vás všechny srdečně zveme na Valašský bál, který 
se bude letos konat 20. ledna 2018 v místním kulturním domě. 
V programu vystoupí taneční soubor Polančan a těšit se můžeme 
i na naši dechovou hudbu Polančanku (snad i s překvapením). 
Zahájení v 19:00 polonézou krojovaných účastníků. 
Cena vstupného 100,-. V ceně vstupného je uvítací kalíšek, vdolky 
a samozřejmě dobrá zábava. V letošním roce není v ceně vstupného 
s místenkou i večeře. Každý z hostů bálu si bude moci zakoupit 
teplou večeři z připraveného menu pro tuto akci v restauraci „U nás“. 
Dle chuti i cenové nabídky. K večeři pak bude možné si následně 
přikoupit i svačinu či druhou večeři – vše podle přání účastníků 
valašského bálu. Letos poprvé zavádíme rezervační systém pro 
předprodej vstupenek s místenkou. Rezervovat místa si můžete 
od 2.1.2018 na obecním webu, nebo osobně na obecním úřadě. 
Platbu rezervovaných míst je nutno provést na OÚ u p. Martinkové. 
Zároveň s platbou vám bude vydána vstupenka s místenkou. 
Vstupenku je nutno zaplatit do 7 pracovních dnů od provedení 
rezervace, jinak tato rezervace automaticky zaniká. Rezervace 
provedené v týdnu před akcí je NUTNO UHRADIT DO PÁTKU 
19.1. DO 12,00 NA RADNICI.

mailto:kovarova.dagmar@seznam.cz
mailto:kovarova.dagmar@seznam.cz
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Spolek Stonožka má za sebou již 
druhý rok své existence. V tomto 
roce uspořádala několik vlastních 
akcí a spolupodílela se organizačně 
na akcích obecních. Na konci zimy 
jsme chodili s dětmi pravidelně cvičit 
do školní tělocvičny, v březnu jsme 
vynesli Moranu a uspořádali velikonoční 
tvoření ve školní družině. Také jsme se 
poprvé přidali k celostátní akci Ukliďme 
Česko a společnými silami jsme vyčistili 
okolí Vápenky, hřbitova a odpočívadla 
u studánky, kde bylo odpadu na několik 
pytlů. Již tradičně otevíráme zahrádkovou 
sezónu Čarodějnicemi, po kterých letos 
poprvé následovalo Stavění a Kácání 
mája. O prázdninách jsme pro děti 
uspořádali příměstský tábor se zázemím 
na tanečním kole a dva měsíce volna 
jsme zakončili opékáním špekáčků 
v parku. Obecní jarmark jsme obohatili 
o program pro děti a hodový víkend 
jsme ukončili již tradiční Drakiádou. 
Díky podpoře z grantového programu 
Zelené oázy jsme na začátku listopadu 
společně vysadili v parku několik desítek 
stromů, okrasných a ovocných keřů, růží 
a trvalek. Stonožkový Mikuláš se zastavil 
v kulturním domě na závěr Zvonečkového 
průvodu. Od září máme k dispozici nově 

zrekonstruovanou klubovnu v Domě 
služeb. Každé úterní dopoledne se zde 
schází maminky s dětmi, ke kterým 
se můžete přidat. Čtvrteční odpoledne 

jsou pak rezervována na výtvarné dílny 
a kroužek vyšívání pro děti. Pokud 
máte zájem o využívání klubovny 
v jiných časech nebo na soukromé 
akce, pak nás kontaktujte na emailu: 
stonozka-polanka@seznam.cz. Od jara 
do podzimu můžete využívat park, 
který je teď nově opatřen tabulí, která 
informuje o historii místa a provozním 

řádu. Prosíme vás o udržování pořádku 
a případné škody nebo informace 
o vandalismu nám hlaste. V polovině 
listopadu těsně po realizaci výsadeb 

někdo naši práci poškodil a pachatel 
nebyl dosud dopaden. Pokud jste byli 
svědky nějaké činnosti, která vedla 
k poškození majetku spolku, či obce, tak 
se nám ozvěte na výše uvedený kontakt 
nebo nechte zprávu na obecním úřadu. 
Děkujeme za přízeň a přejeme vám 
klidné svátky a úspěšný rok 2018!                                
                                Vaše Stonožka.

Spolek Stonožka letos uspořádal mnoho zajímavých akcí pro děti

V sobotu 6. 1. 2018 bude v naší obci 
probíhat tradiční tříkrálová sbírka. I vy 
můžete jakoukoliv finanční částkou 
podpořit sociální a humanitární 
projekty. V letošním roce Charita Vsetín 
z výtěžku sbírky realizovala zejména 
tyto projekty:
• přímou pomoc lidem se zdravotním 
postižením, rodinám s dětmi 
a jednotlivcům v tíživé sociální situaci 
(příspěvek rodině, které vyhořel dům, 
na sanaci škody, nákup pračky, potravin, 
léků atp.)
• podpořila činnosti Mimoškolní 
přípravy SIDERA, která poskytuje 
pomoc při vzdělávání dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí

• přispěla na zakoupení speciálních 
kompenzačních pomůcek pro osoby 
s těžkým zdravotním postižením 
(příspěvek na úhradu částek, které 
pojišťovna plně nehradí – závěsný 
stropní systém pro vozíčkáře, elektrický 
tříkolový vozík pro osobu postiženou 
Parkinsonovou nemocí, přídavný pohon 
k elektromotoru pro mechanický vozík, 
oprava ovladače elektrického invalid- 
ního vozíku)
• realizovala nákup osobního automobilu 
pro zajištění služby osobní asistence 
seniorům a lidem se zdravotním 
postižením. Také v nacházejícím má 
v plánu pomoci především rodinám 
a jednotlivcům v těžkých životních 

situacích, do kterých se často dostali ne 
vlastní vinou, lidem s těžkým zdravotním 
handicapem a dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Rádi by též 
zakoupili polohovací lůžka pro domácí 
hospicovou péči a osobní automobil pro 
potřeby uživatelů Denního stacionáře 
Magnolia. Charita už předem děkuje 
mnoha dobrovolníkům, jež samotnou 
sbírku vykonávají – především vedou- 
cím skupinek a dětem-koledníkům. 
Všichni účastníci (děti  i vedoucí), 
budou kolektivně pojištěni proti úrazu 
u pojišťovny UNIQUA. Dostanou též 
drobné dárky a za odměnu pro ně bude 
promítán v kině Vatra v neděli 7. ledna 
ve 14.00 h pohádkový film.

Informace k Tříkrálové sbírce 2018
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Jako každý rok, tak i letos jsme přivítali 
naše nové občánky. První vítání dětí se 
uskutečnilo 4. června 2017 s těmito dětmi: 
Beáta Jana Machačová, Eliška Spáčilová, 
Šimon Grycman, Tereza Staníková, 
Samuel Šeliga a Richard Hyžák. Druhé 
vítání nových občánků proběhlo v neděli 
19. listopadu 2017, kdy jsme přivítali 
tyto děti: Kristýna Šujaková, Adam 
Janáč, Kristýna Mikulíková, Marianna 
Jančárová, Adriana Bogarová, Jáchym 
Juřica a Sebastian Hrabica. Přítomným 
rodičům blahopřála předsedkyně 
komise pro občanské záležitosti 
Maruška Sádlíková a jménem vedení 
obce popřála jim a jejich dětem pevné 

zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti. 
Ve slavnostním programu vystoupily 
děti ze ZUŠ pod vedením paní učitelky 
Zdeňky Machačové. Po podpisu 
do pamětní knihy si maminky odnesly 
kytičku a pro děti byl již tradičně 
připraven dárek. Poděkování za krásné 
kulturní zpestření patří žákům ZUŠ 
Valašská Polanka a jejich paní učitelce 
Zdeňce Machačové, za asistenci Hance 
Lukášové a za pořízení fotografií Radku 
Sádlíkovi. Velký dík patří také Alence 
Kozubíkové, která nám vždy vyrobí 
pro děti na památku malý keramický 
dáreček s jejich jménem.                                                           
                      Marie Martinková

Vítání nových občánků v roce 2017

Říká se, že stáří je těžké a bolestné, 
ale stejně tak může být projasněné 
chvílemi štěstí, pokud si zachováme 
dobrou mysl a dovolíme jiným, aby 
nám dělali radost a obšťastňovali nás. 
Kus nefalšovaného štěstí jsme mohli 
my polanští senioři prožít druhou 
listopadovou neděli na „besedě 
s důchodci“. Bylo to odpoledne 
plné radostných setkání, pohoštění, 
smíchu, uměleckých zážitků 
i potlesku. Jako vždy srdce potěšili 
naši nejmenší a nechybělo vystoupení 
starších i mladších účinkujících. 
No nelze popsat, co s námi udělaly 
„mažoretky-tetky“ s pohádkou Mrazík. 
Jako vždy byly nepřekonatelné 
v nápaditosti a radosti bavit lidi. A Kalinka 
– to tančili nejenom aktéři na pódiu, ale 
i naše chromé nohy a berle pod stolem… 
Třešničkou na dortu byla valašská 
svatba, která nám přiblížila život našich 
předků. její pojetí bylo velkolepé co 
do provedení, komparzu, krojů, písní, 
tanců i hudby. Závěrečná polanská 
hymna zpívaná celým sálem ve stoje 
vyloudila nejednu slzičku v oku. 
Co ještě říct?  Na posezení s důchodci 
bylo dobře, bylo veselo, zkrátka fajn. 
Rozcházeli jsme se s krásným pocitem 
vzájemné sounáležitosti jednoho 
s druhým, prostě byli jsme jedna velká 
rodina. Je na místě si přát, aby duch 
pospolitosti přetrvával v nás i nadále 
a prosit nebesa, ať žehnají obci Valašská 
Polanka, jejím občanům, všem, kdo 
chtějí pro druhé něco pěkného udělat. 
Poděkování z hloubi srdce patří všem 
organizátorů, účinkujícím a na konec také  
všem zastupitelům a jejich spolupracovníků 
za neúnavnou práci pro blaho nás všech. 
Zdar do dalších let všem přejí důchodci 
z Polanky.                              Marta Zelíková

Malá vzpomínka 
na událost i autorku článku

Vánoční koncert v kostele
PS DIVINUM a muzikanti 

a zpěváci (MW BRASS) z Polanky 
vás srdečně zvou na 

VÁNOČNÍ KONCERT 
V POLANSKÉM KOSTELE

 a to ve středu 27.12. 2017 v 18,00 hodin

Vážení přátelé, milí žáci, za okny se 
pozvolna objevuje sníh, blíží se vánoční 
svátky a také finále prvního pololetí. 
Žáci se pilně připravují na slavnostní 
adventní a vánoční koncerty, ale také 
na soutěže, které každým rokem 
vyhlašuje MŠMT a které se budou 
konat hned na začátku nového 
roku. Naši nejlepší žáci hudebního 
a tanečního oboru budou naši školu 
reprezentovat ve školním, okresním, 
krajském a třeba i v ústředním kole. 
Aby se žáci, ale i vy rodiče a všichni 
návštěvníci cítili v naší škole příjemně, 
je třeba stále něco budovat, opravovat 
a dovybavovat. Na začátku školního 
roku se na kmenové škole podařilo 
zrealizovat rekonstrukci staré plynové 
kotelny, jejíž výkon byl naprosto slabý, 
a bylo třeba kotle, které si od roku 1991 

své „odsloužily“ , nahradit kotly novými 
a modernějšími. Na odloučeném 
pracovišti ve Valašské Polance finišují 
úpravy rekonstruovaných učeben ZUŠ 
v prostorách bývalé školní družiny ZŠ. 
Těšíme se, že všech 64 žáků se svými 
učiteli zde najdou nové zázemí pro svou 
práci. Na začátku měsíce listopadu se 
zástupci naší školy účastnili prvních 
organizačních setkání mezinárodních 
projektů Erasmus+ ve Francii 
a ve Španělsku. Milí žáci, přátelé, 
přeji vám všem radostné a pohodové 
Vánoce, hodně sněhu, romantiky, 
krásnou vánoční pohodu a do nového 
roku 2018 především pevné zdraví, 
štěstí, lásku a mnoho úspěšných dnů 
po celý rok. Těším se na setkání s vámi 
v roce 2018. 

Roman    K o n ů p k a, ředitel školy

Zhodnocení roku 2017  - ZUŠ Valašská Polanka
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V podzimní části jsme se zůčastnili 
tří soutěží a to Mistrovství světa 
v Trutnově, poté Mistrovství světa 
v Praze a nakonec mistrovství 
České republiky v mrtvém tahu 
ve Vansdorfu. Na Mistrovství světa 
v Trutnově pod federaci GPC Lukaš 
Matušinec obsadil celkove 3. místo 
v kategorii open do 110kg, s výkony 
dřep 310kg, bench press 175 kg 
a mrtvý tah 307,5kg. Celkový součet 
782,5kg. Dominik Kovalčik obsadil 
celkové 2. místo v kategorii 18-19 let 
do 90kg s výkony dřep 265kg, bench 
press 162,5kg a mrtvý tah 240kg. Total 
činí tedy 667,kg. Účastnil se i Ondřej 
Matušinec který bohužel odstoupil 
kvůli zranění nohy. Mistrovství světa 
v Praze tentokrát pod federaci Wuap 
byla pro Dominika o něco lepší, 
umístil se na celkovém 1. místě a stal 
se tak Mistrem světa v kategorii 18-19 
do 90kg a překonal 3 světové rekordy 
a to ve dřepu 265kg, v bench pressu 
171kg a v totálním součtu 678,5kg, 
včetně mrtvého tahu 242,5kg . Lukáš 
se umístil na 4. místě v kategorii open 
do 110kg s výkony dřep 312,5kg, 

bench press 170kg a mrtvý tah 310kg. 
Celkový součet 792,5kg. Na závěr 
sezóny se konalo Mistrovství České 
republiky v mrtvém tahu Vansdorf. Šlo 
znát, že jsme už na konci sezóny a také 
svých sil. Lukáš v kategorii do 125kg, 
výkon 290kg 3. místo a Dominik 
v kategorii 18-19 let do 90kg 230kg 
6. místo. Celková sezóna se povedla, 
urvalo se co se mohlo. S výkony jsme 
spokojeni ale vždy to muže být lepší 
a je stále co zlepšovat. Do dalšího roku 

plánujeme navýšit výkony, obnovit 
si tituly Mistra světa a překonávat 
dále své osobní i světové rekordy. 
Také se připravujeme na Mistrovství 
Evropy ve Francii, Mistrovstvi České 
i Slovenské republiky a samozřejmě 
Mistrovi světa. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří nás podporuji, 
drží palce a také obci Valašská 
Polanka za podporu jak mediální, tak 
i finanční. 

Děkujeme.

Lukáš Matušinec a Dominik Kovalčík dobývají svět silového trojboje

Skladník
Náplň práce:
příjem materiálů a expedice dílů, 
zpracování průvodních dokumentů,
zajištění fyzické nakládky/vykládky 
materiálů, zodpovědnost za úplnost 
a správnost dat v SAP, zajištění 
interních inventur

Požadujeme:
střední vzdělání s výučním listem, 
znalost práce na PC, práce v SAP 
výhodou, samostatnost, spolehlivost,
průkaz na VZV, jeřábnický a vazačský 
průkaz výhodou

Umožníme:
získání průkazu na VZV, získání 
jeřábnického a vazačského průkazu

Operátor lisu
Náplň práce:
obsluha lisu, tvorba jednoduchých 
programů, výměna nástrojů a svitků, 
průběžná  kontrola výlisků po celou dobu 
výroby, práce v třísměnném provozu

Požadujeme:
SŠ/SOU technického směru, praxe na NC 
strojích výhodou, praxe v automobilovém 
průmyslu výhodou, přesnost, pozornost 
při práci, samostatnost, snaha učit se 
novým věcem

Umožníme:
získání průkazu na VZV, získání jeřá 
bnického a vazačského průkazu, zaučení 
a potřebná zaškolení

Seřizovač
Náplň práce:
seřizování bodovacích lisů

Požadujeme:
min. SOU ve strojírenském oboru, 
samostatnost, pečlivost, spolehlivost, praxe 
v seřizování svařovacích strojů výhodou, 
znalost problematiky odporového
a obloukového svařování výhodou

Umožníme: 
zaučení a potřebná zaškolení,  získání 
průkazu na VZV, získání osvědčení 
o absolvování kurzu Seřizovač/operátor 
odporového svařování a mechanizované-
ho, automatického svařování kovových 
materiálů dle ČSN EN 1418

SODECIA AUTOMOTIVE POLANKA k.s. 

Nástup ihned, nebo dohodou 
Nabízíme: zázemí stabilní zahraniční firmy, zajímavé mzdové ohodnocení, každoroční navýšení mzdy, firemní benefity, stravenky/závodní stravování, vzdělávací kurzy a školení, příspěvek na volnočasové 
aktivity, roční bonus ve výši 100% mzdy, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu, věrnostní bonus dle odpracovaných let ve firmě, poukázky na prací prostředky, firemní akce apod. 

se sídlem v  Leskovci, 
firma zabývající se 
výrobou komponentů 
do  automobilového 
průmyslu, člen skupiny 
SODECIA, která aktuálně 
působí v  50 místech 
po  celém světě a  má 
přes 7 000 zaměstnanců 
hledá do  svého týmu 
pracovníky na pozice:

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 
na e-mail: r.skopalova@polanka.sodecia.com, 
nebo na adresu Leskovec 40, 756 11 Valašská Polanka. 
Případné dotazy zodpovíme na telefonu 571 425 607.

Operátor/ka výroby
Náplň práce:
Obsluha svařovacích zařízení 
a montážních pracovišť

Požadujeme: 
spřesnost, spolehlivost, pečlivost, 
samostatnost 

Umožníme:
zaučení a potřebná zaškolení, 
získání Osvědčení o zaškolení 
pracovníka na odporové a odporové 
výstupkové svařování
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Projek Edison
V letošním školním roce se naše škola opět 
přihlásila do Projektu Edison, který spočívá 
v tom, že do školy přijedou vysokoškoláci 
z různých zemí světa a představují dětem 
své země, tradice a památky. Letos v týdnu 
od 18. do 22. září jsme u nás přivítali 
Tinu Akhvlediani z Gruzie a Farboda 
Malekpoura z Íránu. Studenti na žáky 
mluví pouze anglicky a snažili se s nimi 
komunikovat. Naši žáci si tak mohli ověřit 
své znalosti jazyka a třeba také zjistit, že 
učit se cizí jazyk je jedna věc a umět se 
dorozumět věc druhá. Není to vždycky 
tak jednoduché. Důležité je překonat svůj 
ostych a prostě mluvit. Některým to šlo 
lépe, některým hůř. Doufáme ale, že to 
děti snad motivovalo k tomu, aby se cizím 
jazykům věnovaly, protože v dnešním 
světě je to potřeba. Myslím, že se akce 
vydařila a velký dík patří také rodinám, 
které studenty ubytovaly a díky tomu se 
u nás cítili dobře.            Marcela Koňaříková

Taneční věneček 2017
V sále KD ve Valašské Polance se v pátek 
8.12. 2017 uskutečnila závěrečná lekce 
předtaneční výchovy žáků 9. tříd tzv.“ 
Věneček“. Třináct tanečních párů se 
nám představilo v nádherně sladěných 
šatech. Všichni již prvními tanečními 
kroky oslňovali zraky všech přítomných 
hostů. Tanečníci předvedli a zatančili 
vše, co se během lekcí a domácí přípravy 
stačili naučit. Že se jim tančilo opravdu 
výtečně, ukázali při taneční soutěži STAR 
DANCE. Boj to byl opravdu vyrovnaný 
a jak to na závěr vše dopadlo? 
Celkové vyhodnocení – součet bodů 
soutěže obratnosti a poroty:
4. místo – pár č.4 -Lucie Brhlová a Tomáš 
Chrudina
3. místo – pár č.3 - Hana Hajdíková 
a Štěpán Žák
2. místo – pár č.5 – Ludmila Holbíková 
a Václav Kozubík
1. místo – pár č.2 – Adéla Koňaříková 
a Matěj Kovář
Všem párům gratulujeme. Závěr a vyvr-
cholení večera patřilo opět EXHIBIČNÍ 
TANEČNÍ SHOW. Ta letošní se skládala 
ze 3 částí. Tleskando - pod vedeném Vaška 
Kozubíka, tradiční Country a hlavním 
číslem bylo vystoupení pod názvem 

Večírek u Great Gatsbyho, kterou bravurně 
uvedl třídní učitel 9.B pan Jiří Fiala. 
Samozřejmě se do společné taneční show 
na závěr zapojila i třídní učitelka 9.A paní 
Magdalena Kovářová. Svým vlastním 
sólovým vystoupením uzavřeli tuto část 
večera Lucie Brhlová a Jakub Karásek. 
Děkuji všem tanečníkům deváťákům, 
že během celého večera vytvořili neopa-
kovatelnou atmosféru a doufám, že 

na tento večer budou dlouho vzpomínat. 
V neposlední řadě patří poděkování paní 
učitelce Kateřině Švirákové, která se vel-
kou měrou podílela na přípravě mladých 
tanečníků a tanečního večera a také 
mladému talentovanému moderátorovi 
Tomáši Juhaňákovi. Děkuji dále všem 
kolegům a ostatním pořadatelům za je-
jich pomoc a podporu.                      

Jitka Sedláčková

Základní škola má za sebou projekt Edison a také tradiční Věneček

Ve středu 22. 11. se uskutěčnilo v SVČ 
Alcedo Vsetín a na Masarykově 
gymnáziu okresní kolo přeboru škol 
čtyřčlenných družstev. Hrálo se 
na 7 kol olympijským bodovacím 
systémem ve třech kategoriích střední 
školy, ZŠ 5.-9. třída a ZŠ 1.-5.třída) 
za celkové účasti 28 celků. Z každé 
kategorie postupovaly první dva 
celky. Základní škola ve Valašské 
Polance měla v družstvech hráčské 
zastoupení ve všech třech kategoriích, 
ať současných, ale i bývalých žáků. 
V nejstarší kategorii středních škol 
byli v sestavě vítězného čtyřčlenného 
družstva SPŠS  Vsetín, dva bývalí 
žáci ZŠ Valašská Polanka. Na druhé 
šachovnici Radek Zgarba se ziskem 
5 bodů ze 6 zápasů, na čtvrté 
šachovnici Lukáš Trčálek (5,5 bodů 
ze 6 zápasů). Spolu s nimi byli 
v družstvu hošťálkovští Jakub Krejča 
5/6 a Ondřej Vraj 4,5/6. 
V kategorii základních škol 6.-
9. třída patřil k favoritům celek 
Základní školy Valašská Polanka. 
Svou roli splnil, když bezpečně 

zvítězil ze ziskem 24,5 bodu, 
na kterém se bodově podíleli: Filip 
Matůš (7 vítězství ze 7 zápasů), 
Matěj Kovář 4,5 bodu ze 7 zápasů, 
Ondřej Grycman 6 bodů ze 7 zápasů 
a Jakub Dorňák 7 bodů ze 7 zápasů.  
V kategorii základních škol 1.-5. třída 
získal celek ZŠ Valašské Polanky 
druhé místo za vítězným celkem 
ZŠ Integra Vsetín. Na celkovém 
zisku 21,5 bodu se výsledkově 
podíleli: na první šachovnici Jakub 
Matůš, který získal 7 bodů ze 7 
zápasů, na druhé šachovnici uhrál 
Toník Randus 6 bodů ze 7 zápasů. 
Tyto zkušenější hráče skvěle 
doplnili na třetí šachovnici Karolina 
Kovářová, která uhrála 3 body ze 6 
zápasů, na čtvrté šachovnici podala 
kvalitní výkon Juliána Grycmanová, 
když získala 5 bodů ze 6 zápasů. 
Do bojů zasáhl také Kryštof Gajdoš, 
který získal půl bodu ze dvou zápasů. 
Všichni hráči ZŠ Valašská Polanka 
zaslouží pochvalu za předvedený 
výkon a postup do krajského kola, 
které se koná v únoru ve Zlíně.

Okresní přebor v šachu škol 
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Výjezdová jednotka hasičů naší obce 
zasahovala do 15. 12. 2017 u těchto 
událostí:
1.1.2017 vyjela jednotka s vozidly 
T815 a T148 k požáru komína v naší 
obci
10.1.2017 byli požádáni KOPIS Zlín 
k výjezdu do Seninky kde hořela 
kotelna
6.2.2017 vyjela jednotka do Vsetína 
s cisternami T815 a T148 k požáru 
bunkru
12.3.2017 vyjeli k požáru stodoly 
do Pozděchova s vozidly T815 
a T148
1.4.2017 hašení požáru trávy v Lužné 
s cisternami T815 a T148
2.4.2017 pomáhali společně s jinými 
jednotkami z okolí zdolat lesní požár 
v Liptálu s technikou T815 a T148
28.4.2017 hasiči čerpali vodu z KD 
v obci
28.4.2017 zasahovali při likvidaci 
sesuvu svahu po přívalových deštích 
v Ústí
24.6.2017 vyjeli k nahlášenému 
požáru trávy v Lužné u žel. trati 
s cisternami T815 a T148

24.6.2017 k dalšímu nahlášenému 
požáru během dvou hodin vyjeli 
do Lužné, kde hořelo osobní auto
17.7.2017 hašení požáru pražců 
na železniční trati v Leskovci 
s cisternami T815 a T148
11.8.2017 vyjela jednotka k likvidaci 
spadlé lípy a dalšího nalomeného 
kmene společně s profesionálními 
hasiči ze stanice Vsetín 
do Pozděchova
3.9.2017 k dalšímu požáru osobního 
vozidla vyjela jednotka do Lužné
7.10.2017 byli požádáni k výjezdu 
do Pozděchova kde hořela kotelna
17.10.2017 zasahovali hasiči u po- 
žáru komína v naší obci
30.11.2017 vyjela jednotka k od- 
stranění spadlého stromu na silnici 
mezi Valašskou Polankou a Prlovem
Dále se zapojili do taktického cvičení 
ve Lhotě u Vsetína. Samozřejmostí je 
i pomoc v obci při čištění komunikací 
a kanalizace. Členové této jednotky 
se pravidelně připravují na různých 
školeních (dýchací technika, obsluha 
motorových pil, řidiči, velitelé, 
strojníci). 

Hasiči vyjeli k nejvíce zásahům za poslední léta

PF 2018
Sbor dobrovolných hasičů 

ve Valašské Polance 
přeje všem spoluobčanům krásné 
a klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spojenosti 

v roce 2018.

Dekorace se svíčkami, prskavky, zábavní  
pyrotechnika, ale i vaření či smažení v do- 
mácnostech se stávají příčinou vzniku 
požáru. Aby bylo období vánočních svátků 
a konce roku klidné, stačí pamatovat 
na několik základních bezpečnostních 
pravidel.

U adventních věnců a svíček.

Velkou pozornost věnujte tomu, jaký 
adventní věnec kupujete. Pozor na různé 
domácí výrobky. Věnec by neměl být 
vyroben z  vysoce hořlavého materiálu 
– např. pilin, hoblin apod.  Pokud svíce  
dohoří až k základně, může lehce 
způsobit požár. Problém může nastat 
i tehdy, pokud se svíčka ulomí. Správně 
vybírejte i svíčky na věnec.  Klasické 
svíčky (určené např. do svícnů) nejsou 
pro adventní věnce příliš vhodné, neboť 
brzy prohoří a mohou věnec zapálit. 
V prodeji jsou speciální adventní svíčky 
ošetřené speciální voskovou vrstvou. 
Zapálenou svíčku nelze položit kamkoli 

a na cokoli. V každém případě by svíčka 
měla být umístěna na stabilní nehořlavé 
podložce bránící přímému kontaktu hořící 
svíčky s podkladem. V této souvislosti 
stojí za upozornění, že adventní věnce 
bez ochranných podložek pod svíčkami 
mohou sloužit jen jako dekorace a v žád- 
ném případě bychom je neměli zapa- 
lovat. Svíčky umísťujte v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých materiálů, 
nedávejte k oknům do průvanu, blízko 
záclon, do těsné blízkosti sedaček či 
jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, 
neboť oheň se rychle přenese na nábytek 
a zařízení bytu. Vždy zajistěte, aby měla 
hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její 
převrácení. Rizikovým faktorem jsou 
i děti nebo zvířata, které mohou hořící 
svíčku převrhnout.

Vánoční pečení a vaření

Opatrnost se vyplatí také při přípravě 
vánoční pohody v kuchyni, kdy dochází 
ke vznícení potravin. Pamatujte, že např.  

horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny 
se nesmí hasit vodou.  Pokud se vám 
na pánvi vznítí potraviny, tak je nejlepší 
pánev zakrýt pokličkou, mokrou utěrkou 
nebo plechem na pečení. Tím zamezíme 
přísunu kyslíku a oheň zhasne.

Zásady zacházení s pyrotechnikou

S pyrotechnikou je nutné manipulovat 
zásadně na volném prostranství, mini- 
málně 100 metrů od obydlí tak, aby 
nemohlo dojít např. k vniknutí světlice 
do oken, zapálení střechy domů, aut 
nebo keřů. Se zábavní pyrotechnikou 
nesmí manipulovat nezletilé děti bez 
dozoru dospělých. Větší ohňostroj může 
odpalovat jen odborně způsobilá osoba. 
Svěřte tedy jejich realizaci odborníkům 
nebo přijděte na ohňostroj pořádaný obcí.

Co dělat v případě požáru?

Když přece jen dojde k požáru, snažte se 
v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout 
panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, 
teprve potom majetek. Jestliže je to 
možné, snažte se požár uhasit nebo ale- 
spoň zabránit jeho dalšímu šíření. Vy- 
užijte hasicí přístroje, hydrant, kusy 
látek apod., dávejte si přitom pozor, aby  
vám oheň neodřízl únikovou cestu.  
Pozor na elektrické přístroje napojené  
do elektřiny. Pokud dojde např. k požáru 
vánočního stromku s elektrickými svíč 
kami, musí se nejprve vypnout proud 
a teprve pak lze hasit. A pamatujte,  
zařízení, které může být pod elektrickým 
proudem, nikdy nehasíme vodou ani 
pěnovým hasicím přístrojem! Nesnažte 
se za každou cenu požár uhasit sami. 
I v případě, že požár uhasíte sami zavo- 
lejte hasiče, aby Vám zkontrolovali 
termokamerou požářiště, jestli nejsou 
skrytá ohniska požáru a také se vyhnete 
problémům s dokazováním pojišťovně. 
Raději volejte  tísňovou linku hasičů 150, 
nebo 112.

Každoročně dochází k  požárům spojených s Vánocemi a Silvestrem



Strana 11

Jak se daří našim týmům
Družstvo áčka si letos vede skvěle. 
Po polovině sezóny je na prvním místě, 
kdy se mu Semetín, jeho největšího 
konkurenta v přímém souboji o první 
místo, podařilo porazit na jeho půdě 
2:0. V zimní pauze je naplánováno 
soustředění v Brumově a čtyři 
přátelské utkání. V jarní části nás proti 
houževnatým soupeřům nečeká nic 
lehkého, ale o postup se budeme prát,
Béčko má za sebou první půlku 
soutěže ve III. třídě, a také hraje 

velmi dobře. Zimuje na hezkém 
pátém místě a fotbalem se baví. Starší 
žáci mají sezónu rozjetou výborně. 
V sedmičlenné tabulce jsou druzí 
se ztrátou tři body na první Ratiboř. 
Mladší žáci sdružení s Lužnou drží 
průběžnou čtvrtou příčku a věří 
v jarní posun tabulkou. Starší 
a mladší přípravka spoléhá na širokou 
hráčskou základnu a my věříme, 
že pokud kluci a holky  vydrží, 
fotbal v Polance čekají veselé časy.          

Výbor TJS Val. Polanka

Muži Valašské Polanky po podzimní části vedou 1. B třídu

Plán sportovních akcí na rok 2018
27. 1. - Blbnutí na sněhu pro nejmenší

Leden - Bruslení na stadionu HC Vsetín (termín upřesníme)

Únor - Výjezd na běžkách - dle aktuální sněhové situace

28.4. - Zájezd na Velký Javorník u Frenštátu pod Radhoštěm

25.5. - Polanský žabák

2.6. - Letní biatlon

16.6 - 7.7. - Čtyřhra - Kovar cup

30.6. - Turnaj v beachvolejbale

9.7. - 25.8. - Dvouhra - Kovar cup 

22.9. - Polanský duatlon + Pumptrack

29.9. - Zájezd na Velký javorový u Třince

29.12.- Turnaj ve stolním tenise

Podrobnější informace k jednotlivým akcím budou  
zveřejněny vždy v dostatečném časovém předstihu 

na plakátech, nebo webových stránkách obce.

PF 2018
TJ Sokol Valašská Polanka 

děkuje všem hráčům, trenérům 
a dobrovolníkům za obětavou 

práci, dobrou reprezentaci našeho 
klubu a fanouškům za přízeň 

a podporu našich mužstev 
v uplynulém roce.

Vám všem přejeme poklidné 
prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2018 pevné 
zdraví, štěstí, rodinnou pohodu 
a spokojenost. Věříme, že nám 
i v novém roce zachováte Vaši 

přízeň.

Pozvánka na maškarní
TJ Sokol Valašská Polanka

si Vás po dvouleté pauze dovoluje 
pozvat na

pyžamový maškarní bál s bohatou 
tombolou

Kdy: SO 3.2.2018 v KD
Další podrobnější informace se 
dozvíte na FB či na plakátech.

Těšíme se na Vás.



Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - čtrnácti stran, distribuce zdarma do každé domác-
nosti. 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 březnu 2018

Harmonogram svozu odpadu‐ 1. pololetí 2018 

 

Valašská Polanka – „dědina“( +  státní svátek ) 
Komunální netříděný odpad  Leden   Únor   Březen   Duben   Květen   Červen 

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

8. 5. 5. 3. úterý  14. 11.
22. 19. 19. 16.  28. 25.

30.   
Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

10. 7. 7. 4.  11. 6.

Papír – modré pytle  16.   25.
Sklo barevné – zelené pytle  26. 16.   18.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 23. 20.    15.
Nebezpečný a objemný odpad  28.   

xxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „Veřečné“xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

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

9. 6. 6. 3.  1. + 12.
23. 20. 20. 17.  15. 26.

  29.
Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

26. 23. 23. 20.  18. 29.

Papír – modré pytle  16.   25.
Sklo barevné – zelené pytle  9. 6.    8.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 12. 9.   11.
Nebezpečný a objemný odpad    28.    
TS Vsetín s.r.o. Vám provede odvoz odpadu  v případě, že : 
1,   sběrná nádoba na komunální odpad bude označena příslušným žetonem  
2,   igelitový pytel bude pevně uzavřen ( zavázán šnůrkou nebo přelepen lepící páskou )  
      platí jak na komunální tak i na tříděný odpad  
3,   nádoba / pytel bude na svozovém místě připravena nejpozději do 6 hod. ráno ve stanovený den svozu 
Vaši sběrnou nádobu / pytel Vám osádka  nevyveze bude‐li obsahovat : 
*   nedostatečně vychladlý popel 
*   větve stromů a keřů, listí, trávu, výhraby, jablka,… ( větší množství ) 
*   stavební odpad ( beton, cihly, omítku, sádrokarton,… ) 
*   nebezpečný odpad ( lepenku, azbest, asfalt, obaly od barev, motorových olejů, elektrozařízení, … ) 
*   objemný odpad ( koberce, linolea, nábytek, wc‐mísy, …. ) 
*   zeminu, kamení, posypový materiál 
V případě nevyvezení odpadu toto upozornění zanechá posádka svozové techniky v místě svozu a informaci o této 
situaci oznámí na vedení obce. Po odstranění nežádoucího odpadu Vám bude nádoba vysypána při dalším svozovém 
termínu. 

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