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Milí Polančané, jistě mnoho z nás 
cítí pravdu o níž se zpívá ve známé 
písničce:„čas letí jako pádivý - já 
nechytím ho, ani vy...“. Často 
bychom si přáli, aby se někdy 
zastavil, alespoň v těch hezkých 
chvílích, které nás potkávají. Leč 
nejde to. Ani o Vánocích, které jistě 
takové krásné chvíle nabízejí, se čas 
nezastaví a dál běží jako pádivý.   
Proto vám kromě zdraví a štěstí 
přejeme, abyste si všechno hezké, co 
o Vánocích v rodinách nebo s  přáteli 
prožijete, pečlivě uchovávali ve svých 
srdcích a z toho pak po celý rok 2019 
čerpali sílu, i když někdy přijdou 
dny zamračené.       Vaši zastupitelé

www.valasskapolanka.cz

Celé zastupitelstvo obce přeje občanům krásné a pohodové Vánoce

Výsadba za pokácené jabloně
V roce 2016 vydal náš obecní úřad Rozhodnutí o 
povolení skácení jabloní rostoucích podél silnice 
I/49 ve směru od benzinky na Prlov. V  něm bylo 
i nařízení provést na území Valašské Polanky 
náhradní výsadbu. Její návrh pro obec zpracovala 
paní Eva Ptáčková a pro základní školu pan Aleš 
Černotík. Letos – poté, co Ředitelství silnic a dálnic 
vybralo prováděcí firmu, došlo konečně i k  samotné 
výsadbě. Odborná firma v šesti lokalitách vysadila 
140 ks rostlin: alej a solitér na Suláčově, ovocné i 
okrasné stromy ve školní zahradě, ovocný sad pod 
hřbitovem, záhony růží na návsi před kulturním 
domem, břízovou alej na cestě k  mostu přes Senici 
a „vánoční“ borovici u domu služeb. Po dva roky 
bude firma o vysázené rostliny pečovat, pak se o ně 
bude starat naše obec. Tato akce je ze strany radnice 
„první vlaštovkou“ v  péči o krajinnou zeleň v  obci 
po dokončení vodovodu, plynovodu a kanalizace 
a doufáme, že v budoucnu na ni budou navazovat         
další.                                                           Místostarosta

Živý betlém 2018
I letos vás všechny srdečně zveme na polanský „Živý 
Betlém“, který se uskuteční v neděli 23.12. 2018 od 
16,00 na tanečním kole. I letos jej ztvární Polančan a  
Polančánek. Váš dobrovolný příspěvek bychom letos 
chtěli rozdělit mezi vizovickou nemocnici a příspěvek 
na dopravu kontejneru (i Polančany) naplněného 
humanitární pomocí pro obyvatele Chiparamby v africké 
Zambii. Předem vám děkujeme. Domů si můžete odnést 
i Betlémské světlo. Nalaďte hlasy na koledy, připravte  
lampy i štědré srdce a určitě přijďte!    Kuk, Polančánek

Ohlédnutí za polanskými hody
Už několik let se v Polance snažíme připomenout hody 
- výroční den posvěcení našeho kostela (3. říjnová 
neděle) kulturně-společenskými akcemi o hodovém 
víkendu. Tuto událost jsme letos spojili s významným 
výročím 100 let od vzniku společné republiky Čechů a 
Slováků i vzpomínkou na ukončení války před 100 lety. 
V pátek večer zástupci obce a spolků položili kytici u 
pomníku padlých v I. světové válce.    Pokr. na straně 2.



Pokračování ze strany 1
Poté následoval koncert PS Polanka, 
po kterém proběhla přednáška Mgr. Z. 
Pomkly z  okresního archívu o životě 
vojáků i civilních obyvatel  v  tomto 
těžkém dějinném období - je škoda, 
že přišlo velmi málo lidí přednáška 
byla velmi zajímavá.  Rovněž byla 
otevřena výstava „Polančané ve Velké 
válce 1914-1918“, kterou připravil 
pan J. Lukaštík z  Ústí. Byla přístupná 
i po celý sobotní den a nabídla mj. 
velmi zajímavé údaje o vojácích 
z  Polanky, kteří padli na bojištích. 
Brožura vytisknutá k výstavě je 
k  dispozici na obecním úřadě.  
V sobotu pak proběhly „Hody po 
našem“ – budíček Polančanky, 
zabíjačka, jarmark, jednotlivá 
kulturní vystoupení i diskotéka 
- to vše až do večerních hodin. Po 
celou dobu se lidé mohli občerstvit 

u stánků a hlavně – potkat se s  
více i méně známými sousedy a 
„hodit kus řeči“. Velké poděkování 
patří všem, kdo se podíleli na 
organizaci, zajištění občerstvení 

i zábavy a nakonec i všem, kdo 
se nebáli letošního sychravějšího 
počasí a na naše hody přišli.  
A pro vás, co jste letos nebyli 
– přijďte to příště zkusit. KuK
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Krátké ohlédnutí za letošními polanskými hody

Nový obchůdek v obci
Srdečně Vás zveme do nově 
otevřeného obchůdku s bytovým 
textilem ve Valašské Polance, 
v domě č.234, dům u hlavní 
cesty po pravé straně směrem od 
Vsetína (dům po Dubčákových). 
Nabízíme deky   různých materiálů 
a barev. Povleční 3D, bavlnu, krep 
a mikroplyš. Prostěradla froté, 
Jersey, mikroplyš.  Dále ručníky, 
osušky, utěrky, podsedáky na židle. 
Pro děti plyšová zvířátka, polštářky, 
povlečení, deky do kočárků a 
postýlek. Otvírací doba je Po -Pá 
8:00 -12:00 a 14:00 - 18:00, So 
8:00-12.00. Mimo otvírací dobu 
můžete zazvonit a pokud budeme 
doma, rádi Vás obsloužíme. 
      Jindřiška Mlčochová s  rodinou

Již tradičně Vás všechny srdečně 
zveme na Valašský bál, který se 
bude letos konat 19. ledna 2019 v  
místním kulturním domě. V programu 
vystoupí taneční soubor Polančan a 
těšit se můžeme i na naši dechovou 
hudbu Polančanku a   Naty & Gents. 
Zahájení v 19:00 polonézou 
krojovaných účastníků. Cena 
vstupného s místenkou 100 Kč 
V ceně vstupného je uvítací kalíšek, 
vdolky a samozřejmě dobrá zábava. 
Rezervovat místa si můžete od 3.1.2019 
- 7:00 na internetových stránkách obce. 
www.valasskapolanka.cz - v  nabídce 
horní lišty klikněte na „Rezervace“ a 
dostanete se do programu na bukování 
míst v sále a zasedací místnosti. Nyní 
probíhá testovací režim rezervačního 

programu. Upozorňujeme, že 
rezervace provedené před stanoveným 
časem budou v momentě spuštění 
rezervace na Valašský bál vynulovány. 
Platbu rezervovaných míst proveďte 
v  cykloservisu Stanislava Machače  
(Dům služeb č.p. 344) v prodejní době 
-  Po-Pá: 8:00 - 17:00 (11:00 - 12:00 
přestávka). Zároveň s  platbou vám 
bude vydána vstupenka s  místenkou. 
Vstupenku je nutno zaplatit do 
14. 1. 2019, jinak tato rezervace 
zaniká. Rezervace provedené od 
14. 1. do 18. 1 je nutno zaplatit do 
18.1 2019,  jinak taktéž zanikají.  
Protože některé rezervace mohou 
doopravdy zaniknout, doporučujeme 
sledovat průběžně volná místa. 
Děkujeme a těšíme se na Vás.   KuK

Valašský bál - předprodej vstupenek

Polanští farníci navštívili Izrael
Druhý říjnový týden letošního roku byl pro mnoho polanských farníků 
výjimečný. Z iniciativy našeho faráře P. Jiřího Kučery a pod jeho 
průvodcovským vedením se zúčastnili pouti do Svaté země. Navštívili 
nejdůležitější  místa  tohoto biblického kraje a přivezli si množství silných 
zážitků. Pater Jiří velmi erudovaně a často i vtipně komentoval veškerá 
navštívená místa i k nim náležející historické souvislosti. Po návratu se v 
kostele konala také velmi zajímavá beseda s  promítáním fotografií z této 
pouti. Pro velký úspěch připravuje P. Kučera na květen 2019 další putování 
po (nejenom) církevních památkách na území Itálie (Řím, Benátky, Florencie, 
Neapol ...). Bližší informace získáte v našem kostele.             Polanští farníci

Jízdní řády na radnici
Od 9. prosince 2018 začínají 
platit nové jízdní řády autobusů. 
Pro občany Valašské Polanky, 
kteří nemají možnost vyhledat 
si autobusové spoje na internetu 
(IDOS) je na radnici připravena 
brožura Jízdní řád – okres Vsetín, 
2018/19. Zájemci o ni mohou 
zažádat na obecním úřadě. 
                             Obecní úřad
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Na pobočce ZUŠ Vsetín ve Val. Polance 
jsou přípravy na vánoční koncerty 
v plném proudu. V neděli 9. 12. 2018 
naši žáci zahrají na Adventním koncertě 
v kostele Dolního sboru ve Vsetíně, 
ve středu 12. 12. 2018 se zařadíme do 
programu Adventního koncertu v kapli 
nemocnice Vsetín a ve čtvrtek 13. 12. 
2018 proběhne ve Val. Polance tradiční 
Vánoční koncert naší pobočky. Těšíme 
se na společně strávené sváteční chvíle a 
všem našim příznivcům přejeme klidné 
prožití svátků vánočních a do nového 
roku hodně zdraví, štěstí, pohody 
a lásky. Za kolektiv učitelů a žáků 
pobočky ZUŠ Vsetín ve Val. Polance. 
Zdeňka Machačová, koordinátorka

Přípravy na vánoční koncerty ZUŠ jsou v plném proudu

Základní škola pořádala jubilejní 20. ročník Věnečku
20. jubilejní ročník Věnečku

V sobotu 8. 12. 2018 se v sále 
kulturního domu ve Valašské 
Polance konala již po dvacáté 
závěrečná lekce předtaneční 
výchovy žáků 9. ročníku. 
Tento jubilejní 20. Věneček byl  
s glancem a elegancí reprezentován 
sedmnácti tanečními páry, 
které se nám představily  
v nádherně sladěných večerních 
šatech, a s již prvními tanečními 
kroky do sálu nebylo pochyb o 
tom, že půjde skutečně o něco 

mimořádného. Nejenže žáci 
9. ročníku zatančili vše, co se 
během tanečních lekcí naučili, 

dokonce svou pečlivou domácí 
přípravou ohromili publikum  
a nejednoho rodiče dojali k slzám. 
A jak to celé dopadlo? Po třech 
soutěžních tanečních disciplínách se 
sedmičlenná porota usnesla následovně:
1. místo - Eva Filgasová a Vojtěch 
Kovář
2. místo - Eliška Nováková a Matěj 
Kovář
3. místo - Veronika Ondrová a Jiří 
Daněk
Vítězům, ale také všem ostatním 
odvážným párům co nejúpřímněji 

gratulujeme a těšíme se, že je třeba 
uvidíme tančit na některém ze zimních 
plesů.

Bludiště 2018
Ve čtvrtek, 18. října jsme s deváťáky 
vyrazili do televizní soutěže 
Bludiště. Z každé třídy byli vybráni 
dva soutěžící. Vše začalo obrovskou 
nejistotou. Nevěděli jsme totiž, co 
nás čeká. Pro ty, kteří pořad nesledují, 
uveďme, že soutěž se skládá z 
několika disciplín, které prověřují 
fyzickou zdatnost, soustředění, 
znalosti i pohotovost aktérů z 8. a 
9. tříd základních škol a příslušných 
ročníků víceletých gymnázií. Je 
třeba podstoupit vědomostní kvízy 
a otázky, absolvovat lanovou 
dráhu a umístit figurky bludišťáků 
do zavěšeného koše, najít cestu 
laserovým bludištěm, na základě 
získaných indicií vyluštit tajenku a 
body družstvu může získat i učitel, 
pokud správně  projde světelným  
labyrintem. 
Byť se nám nakonec zvítězit 
nepodařilo, byl to opravdu bezvadný 
zážitek a naše účast určitě nebyla 
poslední.

Zpívali jsme v Českém rozhlase
Před několika dny navštívil 
naši školu Český rozhlas Zlín. 
Redaktorka natočila několik 
lidových písní, které zazpívali žáci a 
žákyně z prvního stupně. Jak se jim to 
podařilo jste mohli slyšet ve vysílání i 
vy.                 Vedení Základní školy
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Pan Miroslav Smýkal v areálu svojí 
firmy přichystal  pro adventní a 
vánoční čas  milé překvapení – ze 
dřeva vyřezávané betlémské postavy 
v životní velikosti. A tak můžete 
do Sběratelství nejenom zajít na 

dobrou kávu, nebo něco ze sušeného 
sortimentu,  ale i v  odpoledních, či 
podvečerních hodinách si udělat  
rodinnou procházku a společně se 
vyfotit u dřevěného polanského 
Betléma.                      Radnice

Vyřezávaný Betlém ve Sběratelství Přání Polánčánku
O Vánocách dlúhé noci, 

dlúho budem spať,
není slyšet vlaštoviček, 

enem větr fukať.
Věj větříčku po lehůčku, 

rozfúkaj ten led,
na kopeček sto oveček

budem vyhánět.

Tak nám pomalu rok 2018 spěje 
ke koncu a my chceme túto cestů 
poděkovať rodičom, obecnímu 
úřadu a hlavně děckám za celoroční 
prácu a popřáť Vám všecko najlepší, 
pevné zdraví a dostatek nadšení do 
Nového roka 2019. 
Pavlína Tajzlerová a Milena Marečková

Novoroční ohňostroj
Novoroční ohňostroj se bude konat 
1. ledna 2019 v 00:30 na návsi před 
kulturním domem. Srdečně vás 
všechny zveme.                   Radnice

Hledáte fotografa?
Nafotím pro vás:

- rodinné okamžiky - těhotenské momenty - rande foto

- svatební den - reportáže - firemní večírky

- reklamní fotky - produkty - na co si vzpomenete ;)

V případě zájmu mne kontaktujte: Michal Hyžák
 Tel.: +420 728 384 662
 E-mail: michal.hyzak@gmail.com

Budu se těšit ;) www.happypictures.cz



Během podzimní části sezony 
se trojbojaři z Valašské Polanky 
zúčastnili dvou závodů – Mistrovství 
ČR v mrtvém tahu v Trutnově a 
mezinárodní pohárové soutěže 
v benchpressu a mrtvém tahu 
v Bratislavě. 
Na MČR v Trutnově nastoupil 
Dominik Kovalčík, stále v kategorii 
dorostenců do 90kg a s výkonem 
255kg obsadil první místo ve své 
kategorii, třetí pokus na 265kg mu 
těsně nevyšel. V kategorii Muži do 

125kg se představil Lukáš Matušinec, 
jeho nejlepší pokus 335kg bohužel 
stačil jen na druhé místo v kategorii a 
čtvrté místo absolutně mezi muži bez 
rozdílu váhy. 
Vrchol sezony byla pohárová 
soutěž v Bratislavě s mezinárodním 
obsazením – Dominik Kovalčík 
v kategorii dorostenců do 100kg 

zvládl na benchpressu 165kg a 
v mrtvém tahu 260kg – tímto 
obsadil 1. místo v benchpressu, 
4. místo v mrtvém tahu a celkové 
první místo v součtu těchto výkonů 
– tzv. Push&Pull. Lukáš Matušinec 
zapsal na benchpressu 177,5kg a 
v mrtvém tahu 330kg – pro zvládnutí 
třetího pokusu na 342,5kg chybělo 
zhruba centimetr dotáhnout, tak 
snad příště! Tyto výkony stačily na 
páté místo v benchpressu a vítězství 
v mrtvém tahu, v součtu Push&Pull 

na druhé místo mezi muži nad 100kg. 
Tímto byla zakončena úspěšná sezona 
2018 a po krátkém odpočinku začne 
nová příprava – nejbližší soutěž bude 
v trojboji v březnu 2019. 
V tomto roce naše závodníky 
podpořila Obec Valašská Polanka 
a pan Miroslav Smýkal, za toto jim 
patří velký dík!
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Siláci z Polanky opět sbírali medaile

"Společně pro obec" děkuje všem za hlasy v komunálních volbách
Za celou naši kandidátku, a také za sebe, bych chtěl poděkovat za hlasy, které jsme od Vás v letošních komunálních 
volbách dostali. Moc si Vaší důvěry vážíme. Když jsme naši kandidátku a program sestavovali, nešlo nám primárně 
o získání postů na radnici, ale chtěli jsme se zodpovědně a poctivě podílet na fungování naší obce. Soustředili jsme 
se tedy na sestavení takového volebního programu, který by nebyl konfrontační, ani populistický, ale konstruktivní, 
věcný a reálně splnitelný. Počet hlasů, který jsme od Vás dostali, nám přinesl čtyři místa v zastupitelstvu a to je 
myslím dostatečný počet na to, abychom v příštích letech dokázali naplnit sliby z předvolebního programu. Co se 
mě osobně týká, ještě jednou děkuji za velkou podporu, kterou jsem od Vás dostal. Už před volbami jsem ale při 
sestavování kandidátky avizoval, že ambice vést v současnosti obec nemám a lídrem kandidátky být nechci. Výsledek 
voleb byl pro mě samozřejmě velmi zavazující a nebylo to jednoduché, ale rozhodl jsem se zůstat pracovat ve škole. 
Hlavní příčinou tohoto rozhodnutí je mé současné studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, které se školství týká 
a díky kterému můžu získané poznatky uplatnit v praxi zde ve škole, a naopak práce ve škole mi pomáhá při samotném 
studiu. Osobní ambice, cíle a sny jsou jedna věc, ale věc druhá, mnohem podstatnější, je to, aby se rozvíjela a dobře 
fungovala hlavně obec. Upřímně děkuji za pochopení. Přejeme Vám všem nejenom pohodové a klidné vánoční svátky, 
ale také úspěšné a plodné čtyři roky pro Polanku.  Za kandidátku Petr Filgas

Údaje o nezaměstnaných
obec    Ev. 

uchaz.
     podíl 
nez. v %                      

Lužná 21
                 
4,61    

Lidečko 40
                 
2,90    

Horní Lideč 28
                 
2,84    

Fr. Lhota 30
                 
2,48    

Val.Polanka 25
                 
2,36    

Lačnov 15
                 
2,19    

Ústí 10
                 
2,17    

Pozděchov 9
                 
2,03    

Leskovec 12
                 
1,96    

Seninka 5
                 
1,92    

Prlov 6
                 
1,40 

Poděkování
Dne 5. říijna 2018 jsem oslavil  
kulaté výročí svého narození. 
Tímto chci poděkovat všem hostům 
za účast a hodnotné dary. Nemůžu 
zde vyjmenovat všechny a proto 
děkuji těm nejstarším Aničce, Pavle 
a dvěma Mariím, těm nejmladším 
Beátce,  Adriance a Honzíkovi, 
dále celé výpravě z  Těrlicka, 
kapelám Silvermen, Malá Paříž a 
partě kolem Natky, Vašíkovi za hru 
na harmoniku, Gabči za foto. 
Největší dík však patří manželce 
Janě a dceři Petře s  Lukášem 
za přípravu oslav a dceři Janě 
ze Staňou za celou organizaci a 
moderování velmi podařené oslavy. 
Velké díky.           Roman Polanský



Jednotka hasičů naší obce vyjela do 
7.12.2018 celkem k sedmi případům:
8.4.2018  požár lesa Lhota u Vsetína
24.7.2018 likvidace obtížného 
hmyzu Valašská Polanka
18.8.2018 požár lesa Vsetín - Rokytnice
11.9.2018 požár automobilu Lužná
19.9.2018 požár trávy Leskovec
23.10.2018 požár lesa Bratřejov
10.11.2018 požár lesa Hovězí
Dále se jednotka účastnila 
taktického cvičení v Leskovci.
Pravidelně jsou prováděna školení 
odborností, odborná příprava v okrsku 
a jednodenní odborná příprava celé 
jednotky na stanici HZS Vsetín.

Mladí hasiči
Družstva Mladých hasičů se i 
letos zapojila do Okresní ligy 
hasičů, kterou pořádá OSH Vsetín. 
Kolektiv mladších žáků se umístil 
na konečném 11. místě. Kolektiv 
starších žáků se umístil na 4. místě.
Poděkování patří všem vedoucím 
mládeže za obětovaný čas a i našim 
soutěžícím za reprezentaci sboru a 
potažmo i obce Valašská Polanka.

Hasiči varují před riziky spojenými s 
vánočními svátky

 Vánoční svátky a Silvestrovské oslavy 
jsou spojeny s krásnými chvílemi mezi 
svými nejbližšími a přáteli. Prožijte je 
opravdu v klidu a bez stresu. K tomu 
je potřeba se vyvarovat nebezpečí 
požáru z nedbalosti nebo nesprávné 
manipulace se svíčkami a ostatními 
nástrahami spojených s koncem roku. 

Adventní věnce
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 či okolí zapálit. V prodeji 
jsou speciální adventní svíčky ošetřené 
speciální voskovou vrstvou. Adventní 
věnce bez ochranných podložek pod 
svíčkami mohou sloužit jen jako 
dekorace a v žádném případě bychom 
je neměli zapalovat. 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. Vždy zajistěte, aby 
měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo 
její převrácení. Děti nebo zvířata, 
které mohou hořící svíčku převrhnout. 
Zapálené svíčky, ať již umístěné 
na adventních věncích nebo jinde, 
nesmíte nechat během jejich hoření 
bez dozoru. Zhasněte je vždy, když 
opouštíte domov nebo jdete spát. Požár 
rozpoutaný třeba v obývací místnosti 
od hořící svíčky má mnoho iniciátorů 
a obývák lehne popelem za tři minuty. 
Tato doba není dostatečně dlouhá aby 
na místo dorazila hasičská jednotka 
i kdyby zbrojnice byla v sousedství. 

Zábavní pyrotechnika
Zábavní pyrotechniku kupujeme pouze 

takovou, která je na český trh uváděna 
legálně, má návod výrobce na použití 
v českém jazyce a certifikační značku. 
Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným 
obalem nikdy nekupujeme. Prodej 
pyrotechniky upravuje vyhláška 
Českého báňského úřadu, která 
stanovuje, komu a jak lze zábavnou 
pyro prodávat: 1. Ve stánkovém prodeji 
lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, 
zařazenou do první třídy nebezpečnosti. 
2. Předměty druhé třídy lze prodávat 
jen osobám starším 18 let. Tato 
pyrotechnika se nesmí používat v 
uzavřených prostorách a v blízkosti 
kostelů, nemocnic, dětských zařízení, 
domovů důchodců, škol, při sport. 
akcích atd. 3. Předměty III. třídy jsou 
určeny pouze lidem s kvalifikací 
odpalovače ohňostrojů. S pyrotechnikou 
je nutné manipulovat zásadně na volném 
prostranství, minimálně 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 děti 
bez dozoru dospělých.
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Hasiči v letošním roce zasahovali u několika událostí

PF 2019
Sbor dobrovolných hasičů 

ve Valašské Polance 
přeje všem spoluobčanům 

krásné a klidné prožití 
vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a 
spojenosti v roce 2019.

Program akcí sportovní komise na rok 2019
29.12.2018 - Stolní tenis DK
1.1. 2019 – Novoroční vyjížďka – sraz u KD v 10:30, délka 15 km
V lednu uspořádáme bruslení na zimním stadionu na Lapači, podle počasí 
uspořádáme dětský karneval na ledě na kluzišti u školy, soutěž v bobování.
26.1.2019 Zájezd na Martinské Hole, autobusový zájezd
V únoru podle počasí bude výšlap na ledopády Půlčín
27.4.2019 Zájezd turistů na Dlouhé Stráně včetně prohlídky elektrárny
31.5.2019 Žabák
14.6.2019 Přebor školy- cyklo závod pro žáky ZŠ Val. Polanka v okolí školy
29.6.-20.7.2019 Kovar cup- tenisová čtyřhra na kurtu Paradon
20.7.-24.8.2019 Kovar cup - tenisová dvouhra
14.9.2019 Polanský duatlonek
28.9.2019 Turistický zájezd, místo bude upřesněno
28.12.2019 Stolní tenis DK

Pozvánka
Obec Seninka Vás co nejsrdečněji 

zve na setkání u rozhledny 
Vartovna, které se uskuteční 

v neděli 30. 12. 2018 v 11:00 hodin.
Hvězdicový výstup k rozhledně 

na Vartovnu po všech dostupných 
turistických trasách.

Občerstvení bude zajištěno!
Žádáme řidiče, kteří plánují 

výstup ze Seninky, aby parkovali u 
Obecního úřadu,  

točna v Hořansku  musí být volná 
pro autobusovou dopravu ČSAD!!!
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Podzimní část se všem týmům 
polanského sokolu povedla na 
jedničku. 
Díky dlouholeté a poctivé práci s 
mládeží se nás zatím příliš nedotýká 
masivní celorepublikový úbytek 
děti ochotných aktivně a pravidelně 
sportovat, za což jsme moc rádi. První 
plody naší práce sklízíme už nyní, 
protože hráči, které jsme si už od 
přípravky vychovali, nám nyní dělají 
dělají radost v mužstvu Áčka. 

A - tým
Naše Áčko pod vedením kvalitního 
trenéra Romana Kučerňáka v létě 
vhodně posílilo a plní předpoklady. 
Po podzimní části okupujeme první 
místo tabulky. Máme nejlepší obranu 
(13 inkasovaných branek) a také útok 
(46 vstřelených branek). S podzimem 
můžeme být spokojeni. Nezvládli 
jsme jen derby v Prlově, kde jsme 
do 4. minuty dostali dvě nešťastné 
branky a zápas Horní Lidči, kde jsme 
nebyli lepším týmem a neporadili 
si se silovým fotbalem domácích. 
Prezentovali jsme se technickým 
a kombinačním fotbalem, protože 
na to máme stavěné hráče menší 
postavy, kteří jsou velmi rychlí. 
Máme sice méně bodů, než loni na 
podzim, ale tentokrát jsme se oproti 
minulé sezoně vyhnuli některým 
výpadkům. Vynecháváme v letošní 
přípravě Fastav Cup na Vsetíně. 
Musíme se pět měsíců poprat s tím, 
že nebudeme na hřišti. Máme na únor 
naplánováno soustředění v Brumově, 
kde se budeme hrát jednou utkání a 
dále se střetneme se Slušovicemi a 
Kateřinicemi.
B-tým 
Po domluvě s Polankou jsme 
pokračovali ve spolupráci. Na začátku 
sezóny jsme si rozdělili různé funkce 
ve vedení a organizaci, což dle ne jen 
mého názoru vedlo ke stmelení týmu. 
Za cíl jsme si dali hrát horní polovinu 
tabulky, což se nám i povedlo. Skončili 
jsme na krásném 5. místě. Stále však 
máme co zlepšovat, neboť se nám stále 
nepodařilo vytvořit stejný tým, který 
by se tak nějak sehrál, neboť na každé 

utkání jsme nastupovali v jiné sestavě 
a to z důvodů zaměstnání, zranění a v 
neposlední řadě doplňování družstva 
z A týmu. Z toho byly i naše výkony v 
zápasech jak na houpačce. Aspoň je to 
pro jarní část pro nás výzva k práci ke 
zlepšení, o motivaci máme postaráno.

Starší žáci 
Sdružený celek starších žáků pod 
vedením  Ondřeje Zbranka a jakuba 
Kolínka se vyhřívá na prvním místě 
tabulky. Osm výher, žádná prohra a 
pouze tři inkasované branky hovoří 
za vše. Obraně velí stoperská jistota 
Matěj Kovář, střeleckými tahouny 
jsou Vojta Zemánek, 12 branek a 
Lukáš Kovář z Ústí u Vsetína, 14 
branek. Osm branek vstřelil Tomáš 
Včelica. Starší žáci budou trénovat 
vždy ve středu v tělocvičně ZŠ Val. 
Polanka. Domluven je zatím turnaj 
v Rožnově pod Radhoštěm, který se 
uskutěční na přelomu ledna a února 
příštího roku.

Mladší žáci
Mladší žáci tvoří výhradně hráči starší 
přípravky. Z loňského ročníku zbylo 
trio Jakub Včelica, Renda Hrabica a 
Matěj Erban. Posledně jmenovaný 
toho ovšem pro zranění na podzim 
moc neodehrál, i tak ale vstřelil 
osm branek. Sedm branek vstřelili 
Gergela, Hrabica a Vávra. V tabulce 
nám patří zatím 5 místo, nutno ale 
dodat že všechny tři prohrané zápasy 
jsme prohráli jen o jednu branku. 
Tréninky budou probíhat společně 
taktéž v tělocvičně ZŠ Val.Polanka 
a to každé úterý pod vedením Aleše 
Černotíka a Jardy Gergely. Program 

turnajů začíná mladším žákům už 
příští sobotu 8. prosince v hale na 
Hovězí. Zde bude probíhat už 8. 
ročník zimní ligy Vladimíra Štěpána v 
kategorii mladších žáků. Dvacet týmů 
bude rozděleno do čtyřech skupin po 
pěti týmech. Ve skupině A nás čekají 
silné týmy Vsetína 08, Kateřinic, 
Lidečka a Jablůnky. Každá skupina 
odehraje dva turnaje, dva nejlepší 
týmy z každé skupiny postoupí do 
finálového turnaje.

Starší přípravka
Starší přípravka prohrála na podzim 
jen jedno utkání v Ústí u Vsetína 
a se skóre 145:25 jim patří druhé 
místo.Nejlepším střelcem se stal 
Štěpán Gergela, 41 branek. David 
Vávra vstřelil 30 branek a Petr Janota 
25 branek. 
Velká pochvala patří všem rodičům 
kteří jezdí ve svém volném čase na 
každý zápas. Zvláštní poděkování 
patří Marcelovi Žákovi za krásné 
trička z letního kempu!

Mladší přípravka
Jak už zde bylo zmíněno v předchozím 
čísle Zpravodaje, mladší přípravka 
má v letošním ročníku přihlášeny 
dokonce dva týmy. V této kategiorii 
nejde výsledky, ale o radost ze hry a 
tu snad děti mají. V zimním období 
trénují nejmladší děti v tělocvičně v 
pondělí od 16:00 do 17:30 a ve středu 
od 16:45 do 17:00. Pokud máte doma 
raráška, či divoženku, kteří potřebují 
vypustit trochu přebytečné energie, 
klidně se za námi na kterýkoliv 
trénink stavte :)
                        TJS Valašská Polanka

Fotbalisté A týmu vedou tabulku a chtěli by se porvat o postup

                              PF 2019
TJ Sokol Valašská Polanka 

přeje všem svým fanouškům, 
hráčům, trenérům a 

sponzorům krásné a klidné 
prožití vánočních svátků,

hodně štestí, zdraví a pohody 
v roce 2019.
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - čtrnácti stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. 
Tento zpravodaj je dle zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku zapsán do evidence periodického tisku pod 
číslem MK ČR E 23115. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či 
materiály, které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v březnu 2019

Harmonogram svozu odpadu‐ 1. pololetí 2019 

 

Valašská Polanka – „dědina“ 
Komunální netříděný odpad  Leden   Únor   Březen   Duben   Květen   Červen 

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

7. 4. 4. 1.  13. 10.
21. 18. 18. 15.  27. 24.

29.   
Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

4. 6. 6. 3.  3. 5.

Papír – modré pytle  15.   31.
Sklo barevné – zelené pytle  1. 29.     7.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 8. 5.    14.
Nebezpečný a objemný odpad    11.

xxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „Veřečné“xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

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

8. 5. 5. 2.  14. 11.
22. 19. 19. 16.  28. 25.

30.   
Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

25. 22. 22. 26.  17. 28.

Papír – modré pytle  8.   3.
Sklo barevné – zelené pytle  1. 5.    7.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 18. 15.   31.
Nebezpečný a objemný odpad      11.
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. 

 


