
V  běhu  současných  složitých 
událostí  redakce  našeho  obecního 
Zpravodaje  zapomněla  v  minulém 
vydání na, když ne důležité, tak jistě 
milé výročí. 
Možná  jste  si  všimli,  že  Podzimní 
zpravodaj  vydaný  ve  Valašské 
Polance  24.  září  2020  byl  s 
pořadovým  číslem  100,  což  je 
významné jubileum. 
Vůbec  první  číslo  vyšlo  19.  dubna 
1996,  vedoucím  redakční  rady  se 
stal Josef Daněk, tehdy místostarosta 
obce.  Od  čísla  45  vydaného  18.  1. 
2007  má  Zpravodaj  pod  taktovkou 
se  svým  týmem  vedoucí  redakční 
rady  Jan  Kozubík.  Tisk  čísel  1-37 

zajišťovala  firma  Nadat,  od  čísla 
38  až  dosud  provádí  tisk  firma 
Garamond,  obě  ze  Vsetína.  Od 
roku  2008  je  Zpravodaj  evidován  u 
Ministerstva kultury České republiky 
jako  periodikum  a  Zpravodaje  jsou 
pravidelně  umístěny  na  webové 
stránce  v  barevném  provedení. 
Všechna čísla  jsou v  tištěné podobě 
uložena na obecním úřadě. 
Velké  poděkování  patří  všem,  kteří 
se  jakkoliv  na  existenci  našeho 
obecního  Zpravodaje  podíleli,  či 
podílejí. Přejeme našemu čtvrtletníku 
do  další  stovky  pozorné  a  vnímavé 
čtenáře  a  hlavně  co  možná  nejvíce 
pozitivních zpráv.     Eva Kolínková

Čtvrtletník pro občany Valašské Polanky

Zimní  
                 zpravodaj
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Co říci k letošnímu a co k příštímu roku, 
když  se  všechno  točí  a  zřejmě  ještě 
chvíli  bude  točit  kolem  koronavirové 
(ne)pandemie.  Prožíváme  určitě 
zvláštní dobu – to „malé nic“ a všechno, 
co  se  kolem  něj  děje,  se  pokouší 
zastínit  nám  mysl,  abychom  neviděli 
velkou  nebeskou  zář  vycházející 
k  nám  z  Betléma.  Abychom  ze 
strachu  o  svůj  život  zapomněli  na 
to,  že  kolem  nás  žijí  druzí  lidé…. 
Zkusme  alespoň  o  Vánocích  vypnout 
zprávy  v  televizi,  či  na  internetu. 
Zkusme  místo  Mrazíka,  Pelíšků  nebo 
Anděla  Páně  (i  když  to  jsou  úžasné 
filmy) vyrazit na procházku do přírody. 
A když to nepůjde jinak, aspoň u plotu 
se  zastavme  na  kus  řeči  se  sousedy. 
Poseďme chvíli jen tak v klidu - doma, 
v  kostele  u  jeslí  -  a  vzpomínejme, 
co  všechno  jsme  v  letošním  roce 

zažili.  Věřte  -  v  tichu  se  dá  zjistit, 
že  nejen  hezké,  ale  i  těžké  prožitky 
mohou  být  pro  nás  užitečné.  Přejeme 

vám a vašim rodinám k Vánocům i do 
Nového  roku  zdraví,  štěstí  i  pokojnou 
a  radostnou  mysl.  Místostarosta

www.valasskapolanka.cz

Vánočně novoroční pozdrav z radnice ve Valašské Polance

Polanský zpravodaj slavil jubileum Proč svítíme i v noci
Součástí  nového  kruhového 
objezdu  u  benzinky  v  naší  obci  je 
i  osvětlení  celého  tohoto  prostoru.  
Kvůli  vyšší  dopravní  bezpečnosti 
bylo  doporučeno,  aby  zde  veřejné 
osvětlení  svítilo  po  celou  noc. 
Protože  je  napojeno  na  stávající 
elektrické rozvody, které neumožňují 
zapnutí  tohoto  úseku  samostatně, 
svítí momentálně spolu s „kruháčem“ 
celá  trasa podél hlavní silnice a  také 
některé přilehlé odbočky. Naší snahou 
bude  postupně  zajistit  technické 
dopracování  rozvodů  tak,  aby  byla 
osvětlována potřebná místa  a  aby  se 
v obci v noci kvůli pokojnému spaní 
zbytečně „nepřesvětlovalo“.
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Zastupitelstvo  obce  Valašská 
Polanka  projednalo  3.  12.  2020  na 
svém  zasedání  problematiku  8  let 
připravovaného  projektu  Sdružením 
obcí  Hornolidečska  k  realizaci  v  naší 
obci, kterým měl být vznik objektu pro 
poskytování  sociálních  služeb.  Tento 
projekt  pod  názvem  Dům  sociálních 
služeb  Hornolidečska  (DSSH)  měl 
sloužit  všem  občanům  členských  obcí 
Hornolidečska  a  to  s  následujícími 
kapacitami:
- 20 lůžek pro pobytovou službu
- 5 lůžek pro tzv. odlehčovací službu 
- 12 míst pro denní stacionář
Na  stavbu  tohoto  investičního  záměru 
se zastupitelstvo obce rozhodlo darovat 
potřebné nemovitosti tomu investorovi, 
který by se na realizaci tohoto projektu 
dal  s  předpokladem,  že  se  investorem 
stane  Sdružení  obcí  Hornolidečska 
(SOH).  SOH  také  zajistilo  zhotovení 
potřebné  projektové  dokumentace 
vč.  potřebného  stavebního  povolení 
a  s  ní  se  několik  let  snažilo  získat 
dotaci  od  těch  institucí,  které  jsou 
za  zajištění  poskytování  sociálních 
služeb  potřebným  občanům  ze 
zákona  odpovědní.  Proto  SOH  žádalo 
opakovaně  několik  let  o  dotaci  na 
realizaci tohoto projektu s rozpočtovými 
náklady v cenové úrovni roku 2018 ve 
výši  100  mil.  Kč  nejen  Ministerstvo 
práce  a  sociálních  věcí  ČR  (MPSV 
ČR), ale i Zlínský kraj (ZK). Bohužel, 
neúspěšně.  Ne,  že  by  však  nechtěli 
přispět  na  výstavbu  tohoto  objektu 
vůbec nic. Zlínský kraj byl ochoten do 
tohoto projektu investovat 9 mil. Kč a 
MPSV ČR cca 40 mil. Kč. I když pouze 
v  teoretické  rovině  dané  vyhlášenými 
granty  MPSV  na  podporu  výstavby 
tohoto druhu objektů, protože na podané 
žádosti  o  dotaci  nám bylo  sděleno,  že 
jsme zůstali s našimi žádosti  tzv. „pod 
čarou“, nebo-li, že se na nás nedostalo 
pro omezené finanční prostředky, které 
na to náš stát vyčlenil. Ale i v případě, 
že  by  nám  MPSV  dotaci  ve  výši  40 
mil.  Kč  poskytlo,  dělalo  by  to  spolu 
s dotací od Zlínského kraje pouze cca 
50 mil. Kč, což je při předpokládaných 
nákladech ve výši 100 mil. Kč zoufale 
málo.  Požádali  jsme  proto  Zlínský 

kraj,  ať  se  stane  investorem  tohoto 
projektu  stejně  tak,  jako  se  to  stalo 
ve  Vsetíně  a  ve  Valašském  Meziříčí, 
ovšem bez odpovědi. Stejnou nabídku 
jsme  udělali  společnostem  CHARITA 
i  DIAKONIE,  ale  ani  od  těchto 
organizací  jsme  kladnou  odpověď 
nedostali. Vzhledem k tomu, že se nyní 

obcím  snižují  příjmy  z  rozpočtového 
určení  daní  díky  vládním  opatřením 
k  zabránění  šíření  COVID-19,  je 
tento  projekt  tzv.  nad  síly  a  finanční 
možnosti  nejen  našeho  Sdružení 
obcí  Hornolidečska,  ale  i  dalších 
možných  investorů.  Zastupitelstvo 
obce  Val.  Polanka  (ZO)  projednalo 
takto  vzniklou  situaci  se  závěrem,  že 
ruší  nabídku  na  poskytnutí  daru  těm 
potencionálním  investorům,  kteří  by 
chtěli  DSSH  stavět.  Po  přestěhování 
naší  MŠ  do  nových  prostor  v  ZŠ  je 
tento objekt čp. 81 nevyužitý a vedení 
obce má  pro  jeho  další  využití  novou 
náplň.  Na  tomto  zasedání  ZO  bylo 
přijato  usnesení,  že  tuto mimochodem 
nejstarší  budovu  v  obci,  stejně  starou 
jako místní  kostel,  i  když mnohokráte 
opravovanou  a  přestavovanou,  využije 
obec  v  budoucnosti  po  stavebních 
úpravách  jako  nové  sídlo  obce 
s  kancelářemi  obecního  úřadu  a  také 
zde vzniknou prostory pro obecní archív 
a  obecní  knihovnu.  Součástí  tohoto 
nového investičního záměru obce bude 
také vyčlenění zahrady mezi kostelem a 
novým obecním úřadem pro přemístění 
pomníku padlým z I. a II. světové války, 

který  je  v  současné  době  instalovaný 
na  velmi  nevhodném  místě.  Dne  9. 
12.  2020  zasedalo  Valné  shromáždění 
Sdružení obcí Hornolidečska, na kterém 
byli  jeho  členové  seznámeni  s  výše 
uvedeným  usnesením  ZO  Valašská 
Polanka. Následně bylo přijato usnesení, 
že záměr SOH realizovat  tento projekt 

se ruší. Po 8 letech intenzívní práce na 
přípravě tohoto projektu je nám to všem 
líto. Věříme však, že se Zlínský kraj, který 
má  tuto  agendu  ve  své  odpovědnosti, 
začne  opět  touto  problematikou 
zabývat  a  společně  s  členskými  obcemi 
Hornolidečska  připravíme  někde  na 
Hornolidečsku  opět  obdobný  projekt  k 
realizaci. Josef Daněk, předseda SOH a 
starosta obce Val. Polanka

Dům sociálních služeb Hornolidečska se v Polance stavět nebude

Obec hledá uklizečku
Obec  Valašská  Polanka  hledá  na 
pracovní pozici “uklizečka” uchazeče 
o toto zaměstnání.
Pracoviště:  Kulturní  dům  čp.  300  a 
šatny a soc. zařízení TJS Val. Polanka
Směnnost: Ne, volná pracovní doba
Pracovní úvazek 4h/den
Plat: 8000 Kč/měsíc
Benefity: Stravenky na oběd
Nástup možný ihned.
Své  písemné  nabídky  s  životopisem 
zasílejte  poštou  na  adresu:  Obecní 
úřad  Valašská  Polanka,  756  11 
Valašská  Polanka  čp.270,  nebo  na 
e-mail:info@valasskapolanka.cz, 
nejpozději  do  5.1.2021      Starosta
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Poslední  měsíc  tohoto  roku  byl  na 
právě  budované  cyklostezce  ve 
znamení dokončovacích prací.
Výstavba  cyklostezky  graduje 
v  obcích  Lužná,  Val.  Polanka, 
Leskovec  a  Ústí  tím,  že  dne 
3.12.2020  proběhla  úspěšně 
kolaudační prohlídka staveb v Lužné 
a  v  Polance  poté,  kdy  nám  byla 
zhotovitelem  stavby  cyklostezka 
předána  k  užívání  dne  4.11.2020. 
Součástí  kolaudačního  řízení  byla 
také  přeložka  vodovodu  podél 
oplocení  na  opěrné  zídce  fy.  DUE 
PIETRO  prodávající  v  naší  obci 
řezivo a zahradní nábytek. Počátkem 
příštího  roku  bude  zahájen  výkup 
pozemků zastavěných cyklostezkou 
od  jejich  majitelů,  přičemž  naše 
obec  předpokládá,  že  na  výkupy 
těchto pozemků bude potřebovat jen 
na této etapě cyklostezky v letošním 
roce  dokončené  částku  kolem 
jednoho milionu Kč.
Předání  dokončených  staveb 
cyklostezky  k  užívání  v  obcích 
Ústí  a  Leskovec  proběhne  dne 
17.12.2020  s  předpokladem,  že 
se  jejich  kolaudační  prohlídka 

uskuteční  někdy  v  průběhu 
ledna  roku  2021.  Jelikož  se  již 
nepředpokládá  v  těchto  dnech,  že 
by  se  dalo  bezpečně  cyklostezku 
veřejností  užívat,  plánuje  vedení 
Hornolidečska (SOH), že slavnostní 
otevření  cyklostezky  a  zahájení 
jejího  provozu  bude  zahájeno 
někdy  v  květnu  příštího  roku. 
Termín a čas bude samozřejmě včas 
zveřejněn,  protože  bude  stanoven 
s ohledem na vládní opatření proti 
šíření koronaviru COVID-19, která 
budou na jaro roku 2021 platit.
Dne 3.12.2020 proběhla kolaudace 
I.etapy  stavby  cyklostezky  v  naší 

obci a hned na to dne 4.12.2020 jsme 
předali  staveniště  zhotovitelské 
firmě  COLAS  a.s.  k  zahájení 
stavby  cyklostezky  v  naší  obci 
ve  směru  na  Prlov.  Stavba má  být 
dokončena  nejpozději  30.11.2021 
a  tuto  zakázku  vysoutěžila  fy. 
COLAS a.s.  za  22 237  tis. Kč. Na 
druhém  místě  se  v  této  soutěži 
umístila firma SWIETELSKY s.r.o. 
za  22  531  tis.  Kč,  na  třetím místě 
fy. PORR a.s. za 22 857 tis. Kč a na 
posledním čtvrtém místě se umístila 
firma  EUROVIA  a.s.  za  23  457 
tis.  Kč.  Stavba  bude  obsahovat 
mimo přeložku sdělovacích kabelů 
společnosti CETIN v délce cca 150 
mb  také  3  mosty,  jeden  přes  řeku 
Senici a 2x přes potok Pozděchůvka 
a  také  jeden  propustek  přes 
bezejmenný potok. 
Investorem  je  opět  Sdružení  obcí 
Hornolidečska,  které  získalo  na 
tuto  stavbu  dotaci  od  SFDI ČR ve 
výši  18 mil. Kč. Na  zbývající  část 
stavby, ale také na zajištění výkonu 
autorského  dozoru,  technického 
dozoru  investora  a  na  potřebnou 
administrativu,  jejíž  součástí  jsou 
náklady  i  na  výběrová  řízení, 
či  právní  služby  hradí  svými 
investičními příspěvky obce Prlov, 
která  tuto  stavbu  dotuje  částkou 
1  mil.  Kč,  obec  Pozděchov,  který 
na  stavbu  přispěje  částkou  0,5 
mil.  Kč  a  naše  obec,  která  bude 
hradit  zbytek  potřebných  nákladů 
na  tuto  stavbu.  V  tuto  chvíli  tedy 
předpokládáme,  že  naše  obec 
bude hradit  4 mil. Kč. Máme však 
v  plánu  požádat  ještě  o  jednu 
dotaci na stavbu této cyklostezky a 
to Zlínský  kraj,  který  na  budování 
cyklostezek  v  roce  2021  vypsal 
grant,  ze  kterého  bychom  mohli 
obdržet,  v případě úspěšně podané 
žádosti  o  tuto  dotaci,  až  10% 
z  uznatelných  nákladů  stavby,  což 
by  dělalo  cca  1,8  mil.  Kč  a  tak 
by  pro  naši  obec  zbývalo  zaslat 
Hornolidečsku  na  tuto  stavbu  cca 
2,2 mil. Kč. Věříme, že naší žádosti 
bude  vyhověno  a  že  nás  tak  tato 
stavba  cyklostezky  nebude  stát 

více  než  2  mil.  Kč.  Samozřejmě 
k  tomu  pak  musíme  v  závěru 
stavby  připočítat  opět  peníze 
na  výkup  pozemků  zastavěných 
cyklostezkou,  které  však  budeme 
hradit až v roce 2022.
Tolik  k  I.  etapě  cyklostezky 
BEVLAVA.  Obce  Lidečko,  Horní 
Lideč  a  Valašské  Příkazy,  které 
dokončily  práce  na  projektové 
dokumentaci  na  další  etapu 
cyklostezky  v  těchto  obcích, 
požádaly  o  stavební  povolení  na 
II.etapu  cyklostezky  BEVLAVA, 
které  by  mělo  být  vydáno 
v  průběhu  ledna  roku  2021. 
Počátkem  února  příštího  roku 
požádá  vedení  SOH  o  další  dotaci 

od  SFDI  ČR  tak,  abychom  mohli 
v roce 2022 pokračovat se stavbou 
cyklostezky z Lužné do Lidečka po 
Čertovy  skály.  Obdobně  následně 
předpokládáme,  že  bychom 
v  roce  2022  požádali  o  dotaci  na 
pokračování  stavby  cyklostezky 
z  Lidečka  až  do  Valašských 
Příkaz,  kde  má  naše  cyklostezka 
končit na katastrální hranici s obcí 
Poteč.  Zde  bychom  měli  s  další 
etapou  stavby  cyklostezky  dojít 
v  roce  2023,  pokud  se  nám  vždy 
podaří  sehnat  potřebnou  dotaci  od 
státu.  V  současné  době  zahájilo 
SOH  práce  také  na  vyhledávací 
studii  pro  realizaci  projektu  III.
etapy  cyklostezky  BEVLAVA, 
jejíž  součástí  je  příprava  napojení 
na  vybudovanou  cyklostezku 
pro  obce  Francova  Lhota, 
Lačnov,  Študlov,  ale  také  Prlova 
a  Pozděchova  s  předpokládaným 
propojením  na  Vizovice.  Starosta

Na cyklostezce probíhají dokončovací práce, chystá se další etapa
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Vakcína  je  naší  jedinou  zbraní. 
Chovejme  se  nadále  zodpovědně  - 
dodržujme pravidlo 3R - nosme roušky, 
myjme  si  ruce,  dodržujme  dostatečné 
rozestupy - neshlukujme se. Celý svět a 

také Českou republiku zaplavují cílené 
dezinformační  zprávy  a  fake  news  o 
očkování proti COVID-19. Informacím 
podléhá  značná  část  populace,  včetně 
některých  zdravotníků.  Vakcína  je 
jedinou  šancí  společnosti  zvládnout 
pandemii  koronaviru.  Přední  čeští 
infektologové,  vakcinologové  a 
epidemiologové  tímto  vyzývají 
zdravotnickou  i  laickou  veřejnost  k 
neustálému  zodpovědnému  chování  a 
nepodceňování  této  nemoci.  Společně 
tvrdíme, že očkování je z dlouhodobého 
hlediska  nezbytné  pro  ovlivnění 
nepříznivého  epidemiologického 
vývoje  a  pro  návrat  k  normálnímu 
životu.
Lékaři  infekčních  oddělení,  kteří 
od  jara  denně  bezprostředně  bojují 
za  záchranu  životů  stovek  pacientů 
postižených  infekcí  COVID-19,  spolu 
s vakcinology, kteří pozorují narůstající 
odpor  k  očkování,  vyjadřují  hluboké 
znepokojení nad nedostatečnými a často 
zavádějícími  informacemi  o  očkování 
v  naší  zemi.  Denně  vidíme  těžká 
zdravotní postižení, úmrtí  a  tragédie v 
rodinách,  v  rozsahu  ještě  před  rokem 
zcela  nemyslitelném.  Potvrzujeme,  že 
přes  maximální  úsilí  vědeckých  týmů 
na  celém  světě  nemáme  a  v  brzké 
době  nebudeme  mít  účinný  lék  proti 
koronaviru,  který  se  nadále  vyznačuje 

mimořádnou nakažlivostí a zákeřností. 
Po  roce  usilovného  hledání  sdělujeme 
hluboké zklamání, že máme k disposici 
jen několik pomocných léků, které jsou 
schopny zlepšit prognózu nakažených o 

necelých 10-20%, což  je  číslo  zoufale 
nízké.  Nákazu  nadále  považujeme  za 
nebezpečnou  ruskou  ruletu,  která  si 
své oběti hledá bez větších pravidel. Po 
řadu  týdnů  v  České  republice  na  tuto 
jednu infekci umírá denně více než 100 
lidí, před měsícem to bylo již i přes 250 
lidí denně, což je číslo dříve pro několik 
generací  infektologů,  mikrobiologů 
či  epidemiologů  zcela  nemyslitelné. 
Toto  číslo  je  nyní  výrazně  vyšší  než 
kolik  obětí  si  denně  u  nás  žádají 
onemocnění nádorová. Proto svědomitě 
dodržujme  stanovená  protiepidemická 
opatření. Používejme roušky, udržujme 
rozestupy, dezinfikujme si ruce a až to 
bude možné, nechme se očkovat.
Od dob lékaře Edwarda Jennera, který s 
očkováním začal před více než 220 lety, 
byly  vývoj  a  výroba  vakcín  dokonale 
propracovány. Vakcíny jsou mimořádně 
bezpečné  a  nikdo  nezpochybní,  že 
jsou  zodpovědné  za  záchranu miliónů 
lidských  životů  na  celém  světě. 
Očkování  je  právem  označeno  za 
nejvýznamnější  vymoženost  lidstva  a 
medicíny novověku. Na rozdíl od vývoje 
nových  molekul  a  léků,  které  by  se 
mohly uplatnit v léčbě infekční nemoci, 
se  v  případě  vývoje  vakcíny  jedná  o 
postupy a zásady přípravy dlouhodobě 
známé a ověřené z vývoje jiných vakcín, 
a je tedy možné je označit za bezpečné. 

Složitosti  a  rizika  při  vývoji  nových 
protivirových léků jsou proti vakcínám 
tedy  výrazně  odlišné,  i  vakcína  proti 
sezónní  chřipce  pro  předem  určené 
kmeny musí být vyrobena na daný rok 
v řádu několika měsíců a nikdo krátkost 
času  na  přípravu  nerozporuje.  Teď  je 
čas říci, že vakcinace je lepší, než sedět 
měsíce  zavření  doma. Teď  je  čas  říci, 
že účinnost i bezpečnost vakcíny bude 
velmi  pečlivě  sledována.  Teď  je  čas 
říci, že je nutno spojit síly zdravotníků, 
představitelů státu, médií v jeden proud 
podpory očkování.
Tvůrci  této  výzvy  –  členové 
Společnosti  infekčního  lékařství 
ČLS  JEP,  České  vakcinologické 
společnosti ČLS JEP a Společnosti pro 
epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 
si uvědomují vážnost současné situace 
a vyzývají všechny představitele státu, 
zdravotnickou veřejnost, média, správce 
sociálních  sítí  o  maximální  podporu 
edukace  o  prospěšnosti  očkování. 
Očkování  považujeme  v  současné 
době za nejúčinnější, bezpečný a jediný 
dostupný  nástroj  k  zvládnutí  závažné 
pandemie. 
Za  jediný  nástroj,  který  je  již  dnes 
schopen  zamezit  stovkám,  tisícům 
zbytečných  úmrtí,  závažným 
dlouhodobým i celoživotním postižením 
zdraví, rodinným tragédiím.
Vyzýváme  každého  zdravotnického 
pracovníka,  tak  jak  považuje  za 
samozřejmé  být  očkován  proti  virové 
hepatitidě  B,  aby  měl  profesionální 
přístup k očkování proti nemoci COVID-
19 a to nejenom kvůli sobě, ale zejména 
kvůli svým pacientům. Měl by očkování 
propagovat,  ale  také  sám  se  nechat 
očkovat, co nedříve to bude možné.
Vyzýváme  k  odpovědnosti  všechny, 
kteří  bezohledně  hazardují  s 
lidským  zdravím  šířením  často  zcela 
nesmyslných, hloupých desinformací a 
pochyb o očkování. 
Vyzýváme  vás  lidi  -  rozhodujte  se 
dle  vlastního  rozumu  a  pravdivých 
informací.
Prim. MUDr. Petr Kümpel, Doc. 
MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., Prof. 
MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Prim. 
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., 
MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

Výzva ke zvládnutí současné epidemické situace s Covid-19 a očkování



Zlínský  kraj  dokončuje  další  etapu 
rozvoje  veřejné  dopravy,  tentokráte 
zaměřenou  na  autobusy,  která  přinese 
vysoký komfort cestujícím. Po spuštění 
jednotného  tarifu  na  železnici,  v 
prosinci  minulého  roku  ,  se  jedná  o 
druhý ucelený balíček služeb. Některé 
body plánu se nepodařilo zcela naplnit. 
Komplikace  způsobila  zejména 
pandemie  Covid  19.  Přípravný  tým 
musel  rozvolnit  nástup  bezkontaktní 
čipové karty.

Hlavní změny 
-  platit  bude  stále  kilometrický  tarif, 
který už jako cestující znáte z letošního 
roku. 
-  autobusoví  dopravci  vyjedou v  roce 
2021  s  více  než  200  novými  vozy  (z 
celkových 350). 
- cestovní doklad budete moci zaplatit 
prostřednictvím  mobilního  telefonu, 
bankovní karty nebo hotovostí a to jak 
v autobusech, vlacích tak v prodejních 
místech. 
- železniční i autobusová doprava bude 
ve Zlínském kraji jezdit častěji, zvýší se 
také možnosti přestupování díky  lepší 
návazností spojů. 
- začnou platit časové jízdenky na 7 a 
30 dní. Dosavadní kartičky, vydávané 
dopravci  na  příměstskou  dopravu 
přestanou platit. 
-  při  přestupu  mezi  autobusovými 
linkami, nebudete muset platit nástupní 
sazbu 9 Kč (při předložení  jízdenky z 
předchozího spoje). 
-  v  průběhu  roku  bude  postupně 
probíhat výměna dopravních značek 
autobusových  zastávek,  které  budou 
pro cestující přehlednější. 

Jak to bude s čipovými kartami?
Pandemie  COVID  19  významně 
zkomplikovala  dodavatelsko-
odběratelské vztahy, v jejímž důsledku 
postupně
přestalo  být  možné  dodržení 
harmonogramu  zavedení  krajské 
čipové karty. Od 1. 1. 2021 tak nebude 
možné  nakupovat  časové  kupony  na 
kartu  a  platit  bude  papírový  jízdní 
doklad.  Výjimku  tvoří  cestující,  kteří 
využívají  čipové  karty  vydávané 

dopravcem  ARRIVA  Morava 
(ODISKy). S nimi budou moci cestovat 
u  všech  autobusových  dopravců  na 
území našeho kraje už od 1.  1.  2021. 
U  vlaků  je  bude  možné  využívat  v 
průběhu  III.  čtvrtletí.  Po  tomto  datu 
bude  možné  využívat  i  Zlínské  karty 
pro cestování vlakem/busem na území 
Moravskoslezského  kraje.  Všechny 
ostatní  čipové  karty,  vydávané  pro 
příměstskou  dopravu,  přestávají  od  1. 
1. 2021 v rámci Zlínského kraje platit1, 
podrobnější  informace  jsou  popsány 
kapitole Městská hromadná doprava.
Jsme  si  vědomi  komplikací,  které 
nastalá  situace  způsobí,  moc  nás  to 
mrzí  a  všem  cestujícím  se  za  tyto 
komplikace omlouváme.
Dočasně  tak  zavádíme  zvýhodnění 
cestujících  při  přestupu  také  mezi 
autobusy, kdy se nebude platit nástupní 
sazba  (9  Kč  pro  obyčejné  jízdné)  při 
předložení  jízdenky  z  předchozího 
spoje, kterou je třeba uchovat po celou
dobu přepravy.

Jak se bude jezdit od 1.1. 2021
Autobusy 
Od začátku roku bude platit na území 
kraje  jen  kilometrový  tarif.  Nově  k 
němu přibude možnost zvýhodněného 
přestupu  (autobus-autobus)  pomocí 
papírové jízdenky, zakoupené u řidiče, 
nebo pomocí čipové karty ODISKa. Ve 
všech  autobusech  bude  možné  platit 
bankovní  kartou, mobilním  telefonem 
nebo v hotovosti. 

Vlaky 
U  vlakových  spojů  nedojde  od  1. 
1.  2021  oproti  současnému  stavu  k 
žádné  změně.  Nadále  tak  bude  platit 
stejný  tarif  a  časově  kilometrické 
jízdenky jako letos a přestup mezi vlak-
autobus  (a  naopak)  nebude  cenově 
zvýhodněný. 
Ve všech vlacích  je opět možné platit 
bankovní  kartou, mobilním  telefonem 
nebo v hotovosti.
 
Městská hromadná doprava
V  obvodu MHD Vsetín  bude  platit  u 
dopravce ČSAD Vsetín jen tarif MHD 
a jen čipové karty vydané dopravcem. 

Cestování do sousedních krajů
V  železniční  dopravě  je  při 
mezikrajských cestách do Olomouckého 
kraje  a  Moravskoslezského  kraje 
možno  u  dopravce  České  dráhy  a.s. 
využít také tarif ČD TR 10. 
K  1.  1.  2021  také  pokračuje  již  dnes 
zavedený  systém  uznávání  dokladů 
IDS  JMK,  IDSOK  a  ODIS  na 
mezikrajských  linkách.  Konkrétní 
platnost je uvedena na každém jízdním 
řádu  označením  čísla  zóny  příslušné 
IDS  u  názvu  stanice/zastávky  a  také 
případnou poznámkou. 
V  železniční  dopravě  platí  tarif  IDS 
JMK na trati: - 330 do Starého Města 
- 340 / 341 do Uherského Hradiště a do 
Starého Města.  Tarif  IDSOK  platí  na 
trati 330 do Hulína. Tarif ODIS platí na 
trati 323 do Valašského Meziříčí. 

Smluvní dopravci
Autobusy 
Oblast  Vsetín  a  Valašské  Meziříčí 
–  Transdev  Morava  s.r.o.  a  TQM 
– holding s.r.o. 
Vlaky 
Drážní dopravci – České dráhy, a.s. a 
ARRIVA vlaky s.r.o. 

Kde najdete aktuální info
WEB: www.id-zk.cz, FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/IDZKCZ 
TWITTER: www.twitter.com/IDZK_cz 
JIZDNI  ŘÁDY:  https://www.id-
zk.cz/jizdni-rady 
DISPEČINK: 573 775 410, 739 219 254 

Informační kancelář
Vsetín - Nádražní 649, Po - Pá 5:30 - 8:
55, 9:25 - 17:25, 17:55 - 21:40, So-Ne 
7:40 - 8:55, 9:25 - 17:25, 17:55 - 21:40

Identifikace problémů v provozu
Zahájení  provozu  nových  dopravců 
bývá  doprovázeno  tzv.  dětskými 
nemocemi.  Abychom  je  odstranili, 
oceníme  vaši  spolupráci  při  jejich 
včasném odhalování. 
Kontaktujte dispečink – 573 775 410, 
739  219  254,  dispecink@koved.cz, 
www.id-zk.cz, PO-PÁ 04:30 – 22:30 
hodin SO 05:30 – 15:00 hodin NE 12:
30 – 21:00 hodin 
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Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1. 1. 2021



Obvyklá  ironická  zmínka  na  adresu 
silničářů  starajících  se  o  sjízdnost 
komunikací  v  zimním  období. 
Bohužel  takřka  každým  rokem  bývá 
začátek zimní údržby silnic rozpačitý.  
Objektivně  vzato  –  práce,  která 
se  tři  čtvrtiny  roku  nedělá  si  musí 
„sednout“, a nezřídka se i  opravovaná 
a  prověřovaná  technika může  věkem 
„rozpadat“. Mnoho lidí si také nechce 
uvědomit,  že  cestáři  nemohou  být 
v  jeden  moment  na  všech  úsecích  a 
při  současném  obrovském  provozu 
se  komunikace  ujezdí  natotata. Když 
k  tomu  připočteme  nezodpovědné 
řidiče  jedoucí  na  letních 
pneumatikách,  bývá  o  dramatické 
situace postaráno velmi rychle. V zimě 
je  zkrátka  potřeba  jezdit  dvakrát 
tak  obezřetněji  a  ohleduplněji… 
Jenom  pro  pořádek  –  hlavní  silnici 
naší  obcí  udržuje  firma  AVE  CZ 
s.r.o.  středisko  Vsetín  (tel.  800118 
800), o cestu k vlakovému nádraží se 
stará firma SÚS Valašska –  středisko 
Ústí  u  Vsetína  (tel.  571  419  424). 
Ani  ve  Valašské  Polance  není 

jednoduché  zimní  údržbu  vozovek 
zajistit.  S  rozšiřující  se  zástavbou 
a  přibývajícími  počty  automobilů 
v  domácnostech,  se  jeví  jako 
nezbytné  mít  k  dispozici  min.  tři 
stroje  (traktory),  aby  byly  všechny 
komunikace prohrnuty v „rozumném“ 
čase.  Pokoušeli  jsme  se  tuto  službu 
objednat  u  místních  živnostníků,  či 
drobných zemědělců, žádný z nich se 
však pro vlastní pracovní vytížení na 
tuto práci nedokázal zavázat smluvně. 
Nakonec se nám podařilo zajistit jeden 
traktor z Lidečka (P. Číž) a k obecnímu 
zetoru  přibyl  jeden  stroj  smluvně 
zapůjčený na tuto zimu, obsluhovat jej 
budou  obecní  zaměstnanci.  Věříme, 
že  se  nám  vše  podaří  zvládnout 
k  všeobecné  spokojenosti.  Vás 
žádáme  o  spolupráci  v  tom,  abyste 
respektovali  dopravní  značení  a 
neparkovali  svá  vozidla  tam,  kde  to 
není  dovoleno  a  vždy  pamatovali 
na  zachování  dostatečného  průjezdu 
pro  vozidla  zimní  údržby,  potažmo 
svozové  odpadové  firmy.  Děkujeme 
předem za spolupráci. Místostarosta
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Rychlý pečovatelský kurz
Dobrý  den,  chtěli  bychom  nabídnout  kurz  „Pomáhám  pečovat“  vašim 
dobrovolníkům a rodinným příslušníkům. Tento kurz je jednodenní a převážně 
o víkendech. Kurz je pro všechny zdarma a probíhá 8 hodin. Případní zájemci 
se můžou přihlásit na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu a dozví se potřebné 
informace. Český červený kříž Vsetín tento kurz bude pořádat v termínech:
5. 12., 6. 12., 12. 12., 13. 12., 19. 12., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 24. 1., 30. 1.

Až se zima zeptá.... Do pytle!!!!
Asi  tak  by  mohl  zaklít  každý 
zastupitel  i  člověk,  který  má  rád, 
když  jsou  věci  tam,  kde mají  být. 
Už  jsme  o  tom  psali  a  bohužel 
se  to  stále  děje.  Mnozí  občané 

Valašské  Polanky  nepochopili,  že 
systém třídění odpadu má svá jasná 
pravidla a k těm patří i toto: každý 
barevný  pytel,  který  dostanete  na 
radnici  slouží  k ukládání  určitého 
druhu  odpadu  –  žlutý  pytel  je  na 
plasty  a  kovové  obaly,  oranžový 
na  nápojové  kartony,  zelený  na 
barevné  sklo,  bílý  na  bílé  sklo, 
modrý  na  papír,  černý  na  směsný 
odpad.  Do  popelnice  nepatří!!! 
stavební  suť  ani  odpad  ze  zahrad.  
Obec při nákupu od svozové firmy 
platí  jak  pytel  samotný,  tak  i  jeho 
svoz a likvidaci - opětovné využití.  
Díky  nevyzpytatelnému  trhu  se 
manipulace  i  odbyt  vytříděných 
surovin  neustále  zdražuje  a  obec 
nákup pytlů stojí stále větší finance 
(např. žlutý 19,- Kč, černý 34,- kč). 
Proto  je  velmi  nedobré  a  finančně 
ztrátové  pro  obec  a  potažmo  pro 
poplatníka za odpady, když do pytlů 
ukládáte to, co tam nepatří – velmi 
markantní  je  to  u  starého  textilu, 
jak ukazuje fotografie. Prosíme vás 
proto všechny ještě  jednou, abyste 
barevné  recyklační pytle používali 
zodpovědně  k těm  účelům,  ke 
kterým  mají  sloužit.  Děkujeme 
za  pochopení  a  respektování 
naší  prosby. Místostarosta
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Není  dávno  někdo  na  internetu 
shrnul letošní rok takto: leden, únor, 
březen, koronavirus, prosinec, Nový 

rok….Bylo  a  je  cítit,  že  mnoha 
lidem  chybí  kulturní  a  společenské 
akce  jako  sůl  (a  nejenom  proto,  že 
si na nich mohou vyrazit  z kopýtka 
u  šentysu).  I  u  nás  v  dědině  to 
bylo  znát  při  akcích,  které  se 
chvála  Bohu  podařilo  uskutečnit 
-  „Pochodu  okolo  Polanky“, 
hasičské soutěži,  letních koncertech 
v hospodách, nebo  i  při mikulášské 

obchůzce.  Lidé  prostě  potřebují 
společenství  a  to  se  facebookem 
a  při  vší  úctě  ani  sebelepším 

online  přenosem  nahradit  nedá. 
K celkové harmonii  lidského zdraví 
zkrátka  patří  zdraví  ducha,  které 
k  tomu  potřebuje  krásné  duchovní 
prožitky  i  blízkost  druhých  lidí. 
Nezbývá  tedy,  než  doufat,  že  tuto 
potřebu  si  uvědomí  i  naše  vláda 
a  my  budeme  moci  opět  pořádat 
akce pro veřejnost, zajít na koncert, 
či  do  divadla.  Místostarosta

 Obecní kultura v době koronavirové

Poděkování z 
Polánečky

Restaurace  POLANEČKA  přeje 
Všem  krásné  prožití  svátků 
VÁNOČNÍCH  a  do  nového  roku 
přejeme hlavně zdraví, lásku a rok 
splněných  přání.  Chtěli  bychom 
také  poděkovat  našim  rodinám  za 
splnění  našeho  snu.  Poděkování 
patří  také  všem,  co  se  podíleli 
na  rekonstrukci  restaurace,  na 
pomáhání  veškerých  akcí,  které 
jsme  letos  pro Vás  chystali  a  také 
Vám  zákazníkům,  kteří  jste  nás 
podporovali  i  v  těchto  časech  a 
doufejme  i  v  budoucích.  Také 
nesmím  zapomenout  na  naše 
zaměstnance.  Velké  díky  Vám 
všem.  Omluvu  prosím  příjměte 
všichni,  kteří  byli  z  nějakého 
důvodu  nespokojeni.  Pokud  je 
plno,  také  se  bohužel  nedá  nic 
dělat.  S  láskou  a  přáním  všeho 
dobrého Vaše POLANEČKA. 

Eliška Francsáková

Závěr roku bez 
tradičních akcí

Na  začátek  se  sluší  poděkovat 
všem,  kteří  se  zasloužili  o 
letošní  „zvonečkové“  rozsvícení 
vánoční  výzdoby  v  obci  a  také 
všem,  kteří  si  individuálně 
prošli  nasvícenou  trasu  a  po 
cestě  se  pozdravili  se  sousedy.  
Byla  to  bohužel  asi  jediná 
z  tradičních  prosincových  akcí, 
která  se  mohla  byť  v  omezené 
míře uskutečnit. 
Z  důvodu  vládních  nařízení  se 
nebude  konat  taneční  Věneček 
deváťáků,  silvestrovský  turnaj 
ve  stolním  tenise  a  na  posledním 
zasedání  zastupitelstva  se 
rozhodlo  i  o  nekonání  obecního 
silvestrovského  ohňostroje. 
Nedobře  to  vypadá  i  se  Živým 
Betlémem, protože je nemožné se 
ve skupinách scházet na zkoušky. 
Podaří-li  se  něco  provizorního 
nachystat,  oznámíme  vám 
to  prostřednictvím  „hlášení 
rozhlasu“.      Místostarosta

Myslivecký spolek Hrubá Dolina Valašská Polanka 
děkuje spoluobčanům, spolkům 

a zaměstnancům obce za spolupráci 
a pomoc v uplynulém roce

 a přeje všem spoluobčanům 
krásné a klidné

 prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spojenosti v roce 2021.
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V  dnešní  době  sváteční  bychom  si 
měli  uvědomit  všechna  rizika,  která 
jsou  s  používáním  otevřeného  ohně 
doma  spojená.  Domovy  jsou  dnes 
doslova  přeplněny vysoce  hořlavými 
materiály.  Koberce,  čalounění, 
záclony –  to  vše  je  dnes  vyrobeno  z 
umělých  vláken,  která  snadno  hoří. 
Požáry  v  bytech  se  vlivem  blízkosti 
hořlavých  materiálů  rychle  šíří  a 
mohou  způsobit  značné  materiální 
škody. 
V  příčinách  „vánočních“  požárů 
vedou  ty,  které  způsobily  svíčky, 
nejčastěji  na  adventních  věncích.  K 
takovému požáru dojde velmi snadno 
- na malý věneček z chvojí se umístí 
svíce  a  po  jejich  zapálení  se  na  ně 
zapomene. Svíčky pak při dohořívání 
zapálí  chvojí,  od  kterého  se  vznítí 
nábytek a zařízení bytu.
Pozor by si měli dávat zvláště majitelé 
domácích mazlíčků, především koček. 
Hasičští  vyšetřovatelé  se  setkávají 
s  případy,  kdy  příčinou  požáru  byl 
adventní věnec, který ze stolu shodila 
kočka.   Kočka skočila na stůl, stáhla 
z  něj  ubrus  i  s  hořícím  věncem,  a 
následně došlo k požáru bytu.
Rizikové  jsou  z  pohledu  hasičů 
také  věnce,  které  si  lidé  dělají  sami 
doma.  Každoročně řeší hasiči požáry 
adventních  věnců,  na  kterých  byl 
například  špatně  přilepený  držák  na 
svíčku, nebo bylo moc chvojí kolem 
svíček,  které  od  plamínku  svíčky 
chytlo.
Pamatujte,  že  hořící  svíčka  je 
otevřený oheň a jako s takovou by se 
s ní mělo zacházet. Každý rok dochází 
během vánočních svátků k   požárům 
od  hořících  svíček,  zejména  těch 
umístěných na adventních věncích. Ty 
po sobě mnohdy zanechají v obydlích 
spoušť  a  lidé  při  nich  někdy  utrpí  i 
vážná zranění.

Zde je pár užitečných rad, které je 
dobré dodržovat:
• Velkou pozornost věnujte už  tomu, 
jaký adventní věnec vlastně kupujete. 
Věnec  by  neměl  být  vyroben  z  
vysoce  hořlavého  materiálu  –  např. 
pilin, hoblin apod. Na trhu se objevují 

adventní  věnce,  které  jsou  vyrobeny 
například  ze  suchých    dřevěných 
pilin,  na  nichž  jsou  bez  jakýchkoliv 
podkladových  misek  přilepené 
svíčky.  Pokud pak  svíce  dohoří  až  k 
základně, může lehce způsobit požár, 
problém  nastane  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. 
(Existují  speciální  adventní  svíčky 
ošetřené  speciální voskovou vrstvou, 
které hoří dlouho).
•  Uvědomte  si,  že  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  (např. 
chvojím  adventního  věnce).  V  této 
souvislosti  stojí  za  upozornění,  že 
adventní  věnce  bez  ochranných 
podložek pod svíčkami mohou sloužit 
jen jako dekorace a v žádném případě 
bychom  je neměli  zapalovat. Riziko, 
že nám věnec vzplane, je velké.
•  Svíčky  umísťujte  v  dostatečné 
vzdálenosti  od  hořlavých  materiálů, 
rozhodně  je  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.
•  Uvědomte  si,  že  věnce  jsou  po 
nějaké době již zcela vyschlé a snadno 
chytnou.
• Rizikovým faktorem jsou i 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. Jsou 
zaznamenány i případy, kdy si majitel 
bytu  odskočil  zakouřit  na  balkón  a 
hořící svíčka mezitím způsobila požár. 

Co dělat v případě požáru?
Pokud  přes  všechna  bezpečnostní 
opatření  přece  jen  dojde  k  požáru,  je 
třeba zachovat chladnou hlavu. Můžete 
se pokusit požár zlikvidovat vlastními 
silami.  V  takovém  případě  je  nutné 
reagovat  rychle,  zamezit  přístupu 
vzduchu  a  menší  požár  v  zárodku 
uhasit  improvizovanými  prostředky, 
např.  udusit  botou,  pokrývkami 
nebo  jinými  silnějšími  textiliemi  bez 
umělých  vláken  nebo  vodou  (pozor 
však  na  elektrické  přístroje  či  věci 
napojené  do  elektřiny.)  V  žádném 
případě nepřeceňujte své síly.   Lidské 
zdraví  je  vždy  cennější  než  majetek 
a  rozhodně  se  nepokoušejte  případný 
požár  uhasit  za  každou  cenu  sami. 
Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete 
uhasit,  zavolejte  hasiče  pomocí  linky 
150  nebo  112.  Ti  na místo  dorazí  za 
několik minut.

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.

SDH Valašská Polanka

Hasiči varují před riziky spojenými s vánočními svátky
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Školní  rok  na  pobočce  ZUŠ  jsme 
začali  s elánem. Výuka se  rozběhla 
v  plném  rozsahu  a  všichni  jsme  si 
užívali osobního kontaktu. Situace se 
ale velmi rychle změnila a opět jsme 
se  ocitli  za  obrazovkami monitorů. 
Každý, kdo se osobně on-line výuky 
účastní,  ví,  s  jakými  problémy  se 
potýkáme  –  velice  zjednodušeně 
nám  chybí  možnost  opravit  chybu 
okamžitě  a  vést  žáky  názorným 

příkladem, gestem, hlasem. Než nám 
ZUŠku  uzavřeli,  stihli  jsme  však 
hned  tři  vystoupení.  Hráli  jsme  2x 
na Vítání občánků a náš klarinetový 
soubor  díky  prázdninovým 
zkouškám  mohl  předvést  svůj 
program  na  Valašském  záření.  
Ale  ani  přechod  do  virtuálního 
světa výuky nás v umělecké  tvorbě 
nezastavil.  Ve  spolupráci  s  paní 
učitelkou Davidovou a jejími žáky z 
výtvarného  oboru  vznikla  zajímavá 
videa – animace Rybička, Stínování 
a  Podzimní  tvoření  -    do  kterých 
byly použity nahrávky našich žáků. 
Zveřejnili  jsme  také  nahrávky  z 
prázdninových  zkoušek  našeho 
klarinetového  souboru  a  ve  videu 
Tak  šel  čas,  jsme  zavzpomínali 
na  cestu,  kterou  členové  souboru 
SILVER FLAPS prošli. A tak se z nás 
stali youtubeři. Přesto, že setkávání   
s  našimi  posluchači  a  příznivci 
prozatím  doba  nepřeje,  snažíme 

se  připravovat  videa  a  nahrávky, 
abychom  s  vámi  byli  alespoň 
ve  virtuálním  světě  v  kontaktu. 
Připravujeme sice Živý Betlém, ale 
nejspíš vám jenom zahrajeme koledy 
–  vše  možná  pouze  na  youtube 
kanále. A chystáme také Novoroční 
koncert z nahrávek, které se nevešly 
na  Adventní  on-line  koncerty 
zveřejňované  každou  adventní 
neděli naší kmenovou školou. Vše je 

pro nás nové – učíme natáčet, stříhat, 
tvoříme  videa  –  ale  nic  nenahradí 
osobní a přímý kontakt s kouzelnou 
a mocnou sílou okamžiku, kdy jsou 
chyby  a  nedostatky  ve  výkonech 
našich  muzikantů  zapomenuty  a  v 
účastnících  koncertu  zůstane  pěkná 
vzpomínka.  Od  videa  očekáváme 
profesionální  kvalitu,  ale  je  časově 
i  technicky  velice  náročné  toho 
docílit.  Naše  videa  vznikají  v 
domácích podmínkách a točí je ryzí 
amatéři.  Všechna  je  naleznete  na 
www.zus-vsetin.org  a  na  youtube 
kanálu  ZUŠ  Vsetín.  A  já  děkuji 
všem,  kteří  se  na  tvorbě  těchto 
nahrávek  a  videí  podílejí.  Doufám, 
že  rok  2021  prožijeme  ve  zdraví 
a  život  se  brzy  vrátí  do  starých  a 
dobře vyjetých kolejí. S pozdravem 
hodně  zdaru  a  zdraví  za  všechny  z 
pobočky  ZUŠ  Vsetín  ve  Valašské 
Polance  Zdeňka Machačová, 
koordinátorka pobočky

Jednotka  hasičů  naší  obce  vyjela  v 
letošním roce k těmto případům:
16.3.2020 - požár lesa Ratiboř
21.3.2020  -pátraní  po  pohřešované 
osobě Vsetín Jasenice
23.3.2020 - požár budovy Hovězí
9.4.2020 - požár lesa v Pozděchově
11.4.2020  -  požár  hrabanky  v 
Pozděchově
13.4.2020  -  požár  stromu  po  úderu 
blesku Pozděchov
20.5.2020 - požár lesa Lhota u Vs.
5.7.2020  -  požár  stromu  u  OU 
Leskovec
9.7.2020 - technická pomoc Seninka
20.7.2020  -  technická  pomoc 
Leskovec – likvidace hmyzu
18.8.2020  - pátrání po pohřešované 
osobě Halenkov
3.10.2020  -  požár  osobního 
automobilu Valašská Polanka
3.10.2020 - požár budovy Leskovec
3.10.2020 - technická pomoc Lužná 
– spadlý strom
14.10.2020  -  technická  pomoc Val. 
Polanka, čerpání vody ze sklepů

Z žáků a žákyň ZUŠ se stali youtubeřiVýjezdy polanských 
hasičů v roce 2020

PF 2021
Sbor dobrovolných hasičů ve 

Valašské Polance 
přeje všem spoluobčanům 
krásné a klidné prožití 
vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v roce 2021.

Sportovní komise
Kvůli  současné  situaci  rušíme 
tradiční  turnaj  ve  stolním  tenisu, 
který  měl  proběhnout  30.12.2020. 
Co se nám nepodařilo? Nepodařilo se 
dohrát  tenisový Kovar  cup 2020 ve 
dvouhře. Přihlásilo se 26 hráčů, pro 
některé z nich to bylo skoro všechno, 
co pro tento turnaj udělali. Snad bude 
příští  rok  lepší,  bude  nálada  tento 
turnaj pořádat a budou se hlásit hráči, 
kteří  chtějí  hrát.  Novoroční  cyklo 
vyjížďka 1.1.2021 bude - sraz 10.30 
před KD, venku se sportovat může! 

Staňa Machač



Strana 10

Polanský Sokol má za sebou podobně 
jako  celá  společnost  zvláštní  rok. 
Možnost  sportovat  ve  skupinách 
a  organizovat  utkání  byla  značně 
omezena, výsledkem je nejmenší počet 
odehraných  utkání  v  novodobých 
dějinách oddílu. Jsou však i pozitiva, 
A-tým  poprvé  v  historii  nakoukl  do 
Krajského  přeboru,  kde  však  stihl 
odehrát  pouhých  9  utkání.  Nadále 
pokračovalo zvelebování sportovního 
areálu  a  rozvíjela  se  i  spolupráce 
s partnery klubu. 

A-tým 
Polančané  od  posledního  vydání 
zpravodaje  stihli  odehrát  pouze 
3  utkání.  Po  nečekaném  odchodu 
hlavního trenéra Romana Kučerňáka 
převzali  mužstvo  pod  svá  křídla 
Libor  Štrbík,  kterého  si  fanoušci 
mohou  pamatovat  z  dob  postupu 
A-týmu z Okresního přeboru do  I.B 
třídy v roce 2007 a Tomáš Chuchma 
coby  talentovaný  fotbalisty,  který  si 
však  léčí  dlouhodobé  zranění.  Tým 
byl odhodlán složit reparát z Boršich 
hned  v  následujícím  domácím 
utkání  proti Morkovicím. Naši  hráči 
předvedli  opravdu  slušný  výkon, 
vytvořili si několik slibných šancí, ale 
znovu  doplatili  na  bídnou  efektivitu 
v zakončení,  což vedlo k nejtěsnější 
možné  porážce  0:1.  Následoval 
výjezd do Holešova, na půdě favorita 
jsme  nepřekvapili,  naopak  se  dá 
říci,  že  jsme  zde  předvedli  jeden 
z  nejhorších  výkonů  podzimu  a 
prohráli 1:3. O týden později už jsme 
bez  diváků  hostili  celek  Napajedel. 
Vzhledem  k  marodce  jsme  na  toto 
utkání  posílili  o  kluky  z  B-týmu  a 
pomoci  přišel  i  zkušený  Jaroslav 
Gergela.  I  díky  těmto  posilám 
jsme  konečně  zlomili  výsledkovou 
mizérii a po brance mladíčka Šimona 
Kovalčíka  z  nastavení,  jsme  slavili 
cenný  tříbodový  triumf  za  vítězství 
3:2.  Další  vývoj  situace  ohledně 
nového  typu  koronaviru  už  nám 
nedovolil  pokračovat  v  rozehrané 
soutěži,  po  devítí  zápasech  máme 
na  kontě  6  bodů  a  sídlíme  na 
předposlední  13.  pozici.  Zatím  není 

vůbec  jasné,  jakým  způsobem  bude 
soutěž na jaře dohrána a zda se vůbec 
bude  hrát.  Naše  příznivce  budeme 
všas  informovat  prostřednictvím 
sociálních  sítí  a  webových  stránek. 
Děkujeme všem za podporu.

 B-tým 
Rezerva odehrála poslední  tři utkání 
se  střídavou  formou.  V  Halenkově 
nestačila  tamní  rezervě 0:2. O  týden 
později  pak  v  třaskavém  derby 
podlehli  naši  kluci  v  penaltovém 
rozstřelu Leskovice 1:2. Chuť si však 
napravili  svěřenci  trenéra Kasančíka 
v  posledním  utkání  roku,  když  před 
nucenou  pauzou  rozstříleli  v  Lužné 
tým Valašské Senice a to hokejovým 
výsledkem 5:2. Aktuálně je náš B-tým 
na 3. místě III. Třídy sk. A. Ztráta na 
vedoucí Leskovec činí osm bodů. 

Mládež 
Své soutěže neměli příležitost dohrát 
ani mládežníci, právě zde nás nejvíc 
mrzí  nemožnost  hromadně  trénovat. 
Děti  tak  přicházejí  o  sociální 
kontakty  i  pravidelný  pohyb,  což 
obecně  považujeme  za  obrovský 
společenský  problém.  Mladší  žáci 
stihli  odehrát  sedm  utkání,  pod 
taktovkou  trenéra Černotíka se nový 
tým  ve  starší  kategorii  postupně 
oťukával  a  vykazoval  zlepšující  se 
tendenci.  Důkazem  budiž  výsledky 
posledních  tří  utkání,  kdy  nejprve 
naši  mladíci  deklasovali  sdružený 

celek  V.  Příkaz  a  H.  Lidče  7:1. 
Pak  sice  podlehli  silnému  tandemu 
Kateřinic  s  Hošťálkovou  3:6, 
ale  v  závěru  ještě  stihli  bodovat 
s  Hovězím  2:2.  Výsledkem  je  6. 
místo se ziskem 7 bodů. Porci sedmi 

utkání  si  vychutnal  také  tým  starší 
přípravky. Její podzim se dá rozdělit 
na dvě poloviny, které byly jako den 
a noc. Nás bude zajíma ta aktualnější 
a pozitivnější, to jest druhá polovina 
podzimu,  kdy  naše  naděje  vyhrály 
v  Halenkově  5:4,  následně  doma 
deklasovaly  Jablůnku  11:4.  Poté 
přišla  remíza  s  Bratřejovem  5:5  a 
fotbalový  rok  předčasně  zakončila 
přípravka  duelem  proti  sdruženému 
celku  VKK  a  Nového  Hrozenkova, 
ze  kterého  brala  všechny  body  za 
výhru 12:8. 
Závěrem  děkujeme  všem  partnerům 
polanského Sokolu. Ceníme si dlou- 
holeté  spolupráce  s  obcí  Valašská 
Polanka,  výrazné  podpory  jsme  se 
znovu  dočkali  od  společnosti  TZB 
Technology, po Advokátní kanceláři 
Maršálek  &  Žíla  spolupracujeme 
nově i s reklamní agenturou Walachia 
pro.  Vážíme  si  všech  partnerů  a 
také  našich  příznivců.  Jménem 
celého Sokolu Vám všem přejeme 
hezké prožití svátků vánočních a 
úspěšné vykročení do nového roku 
2021.  Doufejme,  že  nabídne  lepší 
podmínky nejen pro sport. 

Jan Tajzler ml.

Fotbalové soutěže zůstaly bohužel na podzim nedohrány
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Občanská poradna Vsetín 
nabízí bezplatné poradenství

Neodkládejte řešení svý
je s námi. Nabízíme bezplatné 
se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoc v
bydlení, sociálních dávek či v
spotřebitelských či jiných sporů. 
občanských poraden.  
Mimořádně nabízíme také emailové a telefonické konzultace.

Kontaktujte nás

 
 

Občanská poradna Vsetín 
nabízí bezplatné poradenství

Neodkládejte řešení svých problémů na dobu po pandemii
bezplatné poradenství a podporu těm, kteří 

těžké životní situaci a potřebují pomoc v
bydlení, sociálních dávek či v oblasti rodinných, pracovních

či jiných sporů. Jsme členy Asociace 
 

nabízíme také emailové a telefonické konzultace.

Kontaktujte nás: 774 262

Občanská poradna Vsetín 
nabízí bezplatné poradenství 

 
ch problémů na dobu po pandemii. Řešte 

poradenství a podporu těm, kteří 
těžké životní situaci a potřebují pomoc v oblasti dluhů, 

oblasti rodinných, pracovních, 
Jsme členy Asociace 

nabízíme také emailové a telefonické konzultace.    
262 243. 

Testování je zdarma (hradí zdravotní pojišťovna)

Seznam odběrových míst ve Zlínském kraji včetně kontaktů pro rezervaci:

Jak testování probíhá:

Registrujete se na webu konkrétního  
odběrového místa.

Antigenní testování provádí: 
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Kroměřížská nemocnice
Vsetínská nemocnice
Uherskohradišťská nemocnice
Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí
Městská poliklinika Otrokovice
IFCOR Uherské Hradiště
Vaše laboratoře s.r.o. Zlín

Dostavíte se na odběrové místo v rezervovaný čas.  
S sebou vemte občanský průkaz, kartičku pojišťovny.

Výsledek testu je za 15-30 minut.

✓
i

V rezervačním systému vyberete termín odběru.

www

▷

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Proč se jít testovat?

Nechat se testovat znamená udržet otevřené 
obchody, restaurace, umožnit společenský život  
a obnovit zdravotní péči v plném rozsahu

Buďme k sobě ohleduplní, abychom nenakazili ostatní.

Antigenní testování  
od 18.12.2020 ve Zlínském kraji

Informace z Úřadu práce
pořadí  okres  obec  evidov uchazeč   podíl nezam. v % 
1.  VS  Seninka  11          5,53            
8.  VS  Pozděchov  16         4,09     
13.  VS  Ústí    18         3,87    
14.  VS  Val. Senice  11         3,86    
15.  VS  Huslenky  62         3,79 
18.  VS  Střelná 15         3,72       
20.  VS  Val. Polanka  40         3,67         
24.  VS  Jablůnka  51         3,43    
30.  VS  Lužná    15     3,13    
38.  VS  Lhota u Vs.  16     3,00    
39.  VS  Lidečko  40    2,97    
40.  VS  Prlov    11     2,91     
46.  VS  Liptál    30    2,66     
50.  VS  Študlov  9     2,38    
51.  VS  Fr. Lhota  27     2,29    
52.  VS  Hošťálková  35     2,27    
53.  VS  Hovězí 36     2,21     
55.  VS  Lačnov 14     2,10    
56.  VS  Janová 12     2,06    
60.  VS  Horní Lideč  16     1,53    
61.  VS  Leskovec  5     1,08  LINKA 1221

sekund

ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN

sociálních kontaktů

kde není osobní kontakt, 
není přenos

roušky fungují,
pokud se nosí správně

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

2 m

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz



Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. 
Tento zpravodaj je dle zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku zapsán do evidence periodického tisku pod 
číslem MK ČR E 23115. Jdná se o periodický tisk územního samosprávného celku se sídlem ve Valašské Polance, Valašská Polanka 270, 
75611, IČO 00304361. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či 
materiály, které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v březnu 2021

Harmonogram svozu odpadu‐1. pololetí 2021 

 

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

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

4. 1. 1. 12.  10. 7.
18. 15. 15. 26.  24. 21.

29.    
Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

Plasty,  – žluté pytle 
Obalové kovy(plechovky)– žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

8. 5. 5.
+  

31. 

  7. 4.

Papír – modré pytle  19. 23.    18
Sklo barevné – zelené pytle 29. 26.   28.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle  5. 9.    4.
Nebezpečný a objemný odpad    15.

xxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „Veřečné“xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

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

5. 2. 2. 13.  11. 8.
19. 16. 16. 27.  25. 22.

30.    
Tříděný odpad             

Plasty,  – žluté pytle 
Obalové kovy(plechovky)– žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

8. 5. 5. 16.  14. 11.

Papír – modré pytle  22. 19.   7.
Sklo barevné – zelené pytle 26. 30.    25.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle  12. 9.    4.
Nebezpečný a objemný odpad      15.
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, ovoce , stavební odpad,  nebezpečný odpad, objemný odpad ,  zeminu… 

Použité potravinové oleje 
– můžete odkládat v uzavřených obalech do označených sběrných 
nádob u prodejny COOPJednota, kulturního domu a u domu služeb. 

Ve sběrném dvoře fy Sběratelství s.r.o.  
 můžete odevzdávat odpady vyjma domovního netříděného a papíru. 
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