
I. Etapa - stavba I/C - Stavba 
cyklostezky z Valašské Polanky 
do Prlova, označená pracovně jako 
stavba I/C, byla dokončena dle platné 
smlouvy o dílo koncem měsíce října 
tohoto roku. K předání stavby, jejíž 
náklady byly vyčísleny na 24 364.656,- 
Kč, došlo dne 15. 11. 2021 podpisem 
tzv. protokolu o předání stavby. Na 
základě tohoto dokladu bylo požádáno 
o kolaudaci stavby s tím, že stavební 
úřad vypsal termín závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby na 21.12.2021 v 10,00 
hodin. Zhotovitel, firma COLAS 
CZ a.s., odevzdal všechny potřebné 
doklady ke zdárné kolaudaci stavby 

a tak předpokládáme, že k vydání 
kolaudačního souhlasu stavby dojde 
ještě do konce tohoto roku. Na úhradě 
celkových nákladů stavby ve výši 
24 364.656,- Kč se jednotlivé subjekty 
podílely svými příspěvky takto:
- SFDI ČR - dotace ve výši:  
17 972.657,- Kč
- Zlínský kraj - dotace ve výši:    
2 143.000,- Kč
- Obec Valašská Polanka - investovala 
2 748.999,- Kč
- Obec Prlov - investovala:
1 000.000,- Kč
- Obec Pozděchov - investovala: 
500.000,- Kč  Pokračování na straně 2
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Díky opatřením, které by měly mírnit 
dopady covidové situace, mnoho 
pořadatelů rušilo a ruší kulturní 
i jiné akce. Někteří po minulých 
zkušenostech měli obavy, že náročná 
příprava přijde vniveč novými 
opatřeními, jiní nechtěli lidi selektovat 
dle jejich přístupu k vakcínám. U nás 
ve Valašské Polance jsme tak bohužel 
přišli o divadelní představení pro 
důchodce či dlouho připravovaný 
koncert Zvonků Dobré zprávy. 
Příprava mnoha dalších tradičních akcí 
sice probíhá, ale jejich uskutečnění 
není úplně jisté. O aktuální situaci 
vás budeme informovat plakáty 
i hlášením obecního rozhlasu. 
Bude-li doba na jaro příznivá, chtěli by 
muzikanti z Polančanky pod záštitou 
KuK nabídnout (nejen) důchodcům 
nedělní odpoledne s dechovkou. 
Už nyní připravují nové písničky 

do repertoáru a budou se na setkání 
s vámi těšit. Věřme, že nejenom 
tato akce, ale i další  se budou moci 

uskutečnit. Protože bez kultury, scházení 
a potkávání lidí nám něco velmi chybí. 

Místostarosta Jan Kozubík

www.valasskapolanka.cz

V letošním roce bohužel muselo být zrušeno mnoho obecních akcí

Co je nového na stavbě cyklostezky BEVLAVA Provozní doba o 
svátcích vánočních

Obecní úřad dává na vědomost, že 
z důvodu čerpání dovolené omezí v 
(před)  vánočním čase úřední hodiny 
a to následovně:

čtvrtek 23.12.                   zavřeno
pátek 24.12.                   zavřeno
pondělí 27.12.               7:00 - 11:00 
                                    11:30 - 17:00
úterý 28.12.                   zavřeno
středa 29.12.                 7:00 - 11:00
                                    11:30 - 17:00
čtvrtek 30.12.                    zavřeno
pátek 31.12.                    zavřeno



Pokračování ze strany 1
V průběhu roku 2022 musí dojít 
k výkupu pozemků zastavěných 
cyklostezkou od jejich majitelů. 
Převážná většina zastavěných pozemků 
se nachází v katastrálním území obce 
Valašská Polanka a proto se musí 
do návrhu rozpočtu naší obce na příští rok 
vyčlenit dostatek finančních prostředků 
na výkup pozemků, což ještě navýší 
celkové náklady obce do této stavby. 
Jakmile dokončíme výkup pozemků, 
požádáme SFDI ČR i Zlínský kraj 
o tzv. závěrečné vyúčtování stavby, bez 
kterého není možné potvrdit definitivní 
přiznání dotací od donátorů.

II. Etapa: Z Lužné přes Lidečko 
a Horní Lidče až do Val. Příkaz
K dnešnímu dni již byly podepsány, 
po proběhlých výběrových řízeních, 
příkazní smlouvy na výkon autorského 
dozoru a technického dozoru stavby 
s tím, že dne 19. 11. 2021 bylo vypsáno 

výběrové řízení na zhotovitele stavby 
II. etapy z Lužné do Valašských 
Příkaz. Termín na podání cenových 
nabídek je stanoven na 14. 1. 2022. 
Dne 14. 12. 2021 byla na Valném 
shromáždění Sdružení obcí 
Hornolidečska schválena také smlouva 
na administraci tohoto projektu, kterou 
budou vykonávat manažeři Místní 
akční skupiny Hornolidečska pan 
Lahoda a pan Pavlík. V současné době 
vedení SOH vyjednává s Výborem 
SFDI ČR o navýšení limitního 
příspěvku na realizaci II. etapy CBVV 
a to proto, že inflace a zdražování 
stavebních materiálů i stavebních prací 
dává předpoklad k tomu, že stavba 
bude vysoutěžena za vyšší peníze 
než to uvádí projektová dokumentace 
ve svých vypočtených RN stavby v CÚ 
12/2020. Ihned, jakmile se dozvíme 
nabídkovou cenu vítězného uchazeče 
o zakázku, vypracuje vedení SOH 
žádost na SFDI o navýšení finančního 
příspěvku na tuto stavbu. Existuje zde 
stále nebezpečí v tom smyslu, že pokud 
bude vysoutěžena cena za stavbu vyšší, 
než uvádí projektová dokumentace, 
že obce dotčené stavbou nebudou 
mít dostatek vlastních prostředků 
na dofinancování stavby. Předpokládáme 
proto, že k podpisu SOD s vítězným 
uchazečem na realizaci stavby tak dojde 
až po té, co obdržíme vyjádření Výboru 
SFDI, že nám dotaci na stavbu navýší. 
Bez navýšení dotace od SFDI ČR a také 
bez dotace od ZK není možné SOD 
na realizaci II. etapy CBVV podepsat, 
protože by to bylo pro dotčené obce 
likvidační. Dopadne-li vše dobře, bude 
stavba II. etapy BEVLAVA zahájena 
v 1Q r.2022 a dokončena bude do konce 

roku 2023.
III. Etapa - V neposlední řadě se 
vedení SOH zabývá také zpracováním 
vyhledávací studie na tzv. III. etapu 
CBVV.  Jedná se vlastně o další napojovací 
cyklostezky z okolních obcí na hlavní 
cyklostezku BEVLAVA, kterými jsou: 
- obce v trase Horní Lideč, Střelná – 
státní hranice ČR-SR a směr Půchov 
- trasa Horní Lideč – Lačnov
- obce Horní Lideč – Študlov
- obce Prlov a Pozděchov – směrem 
na Vizovice
Projekční firma již zaslala starostům 
dotčených obcí výsledné trasy 
cyklostezek vkreslené do katastrálních 
map tak, aby bylo možné obejít 
vlastníky pozemků s dotazem, zda-li 
je možné do budoucna počítat s tím, 
že budou jejich pozemky využity 
pro výstavbu cyklostezek tak, jak to 
projektanti navrhli. Pokud vlastníci 
pozemků vyjádří svůj souhlas 
s plánovanou realizací cyklostezky 
na jejich pozemcích, bude pak 
možné následně za majitelem zajít 
s připravenou dokumentací pro územní 
rozhodnutí a požádat je o podpis 
smlouvy o smlouvě budoucí vč. 
smlouvy o právu provést stavbu na jeho 
pozemku.  Tuto smlouvu je nutné 
mít k dispozici pro úspěšné vydání 
územního rozhodnutí a následně pro 
vydání stavebního povolení. Pokud se 
toto vše podaří, mohly by dotčené obce 
mít stavební povolení a potřebnou 
PD k dispozici koncem roku 2024 
s termínem další etapy realizace v roce 
2025, bude-li samozřejmě žádosti 
o dotaci vyhověno.
Josef Daněk, Předseda Sdružení 
obcí Hornolidečska
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Co je nového na stavbě cyklostezky BEVLAVA

Také provedení opravy komunikace 
poškozené přívalovými srážkami 
v červnu tohoto roku bylo řádně 
dokončeno. Poněkud se sice opozdil 
termín dokončení, který byl ovlivněn 
špatným podzimním počasím. To 
ovlivnilo i termín dokončování 
cyklostezky. Ihned jak byly práce 
na cyklostezce dokončeny, pustili se 
pracovníci firmy COLAS CZ a.s. i 
do plánované opravy této poškozené 

komunikace a přilehlého propustku, 
včetně zpevnění břehů potoka 
kamennou rovnaninou. Tyto práce 
byly provedeny nákladem 1,4 mil. Kč. 
Zde bych chtěl poděkovat majitelům 
pozemků dotčených stavbou, že 
byli ochotni majetkoprávně vyřešit 
ve prospěch obce vlastnické vztahy 
k dotčeným pozemkům stavbou tak, 
že bylo možné plánované opravy 
provést. Starosta Josef Daněk

Oprava poškozené komunikace je dokončena Recept na dobrý punč
Receptů na dobrý punč je moc. 
Tyto sme našli u Jelínka ve 
Vizovicách.
Slivovicový punč (1 hrnek)
4cl Slivovice, švestkový nebo černý 
čaj, cukr, koření na svařené víno, 
citrón, sušená švestka
Štrúdl punč (1 hrnek)
4cl Hruškovice Williams, hruškový 
nebo jablečný džus, cukr, koření na 
svařené víno, skořice



Zastupitelstvo obce rozhodlo již koncem 
loňského roku o tom, že po zrušení 
projektového záměru Sdružením obcí 
Hornolidečska, na výstavbu Penzionu pro 
důchodce ve Valašské Polance v místě 
budovy čp.81 (bývalá MŠ), tento dnes 
nevyužívaný objekt obce do budoucna 
přestaví na nový obecní úřad, jehož 
součástí bude i nové umístění pro 
obecní knihovnu.
Po výzvě architektům na předložení 
návrhů na zpracování architektonické 
studie pro nový OÚ jsme obdrželi 3 
nabídky, které bylo nutné vyhodnotit 
a rozhodnout se pro jeden z nich 
k realizaci. Při hodových slavnostech 
jsme uspořádali výstavu těchto prací 
a požádali veřejnost o své hlasování 
k tomu, který z těch návrhů se 
veřejnosti nejvíce líbí. Výsledkem 
je, že jednotlivé návrhy dostaly 
následující počet hlasů:
1. Arch. Bergmann – 52 hlasů
2. Arch. Osička – 50 hlasů
3. Arch. Müller – 17 hlasů
Zastupitelstvo obce si stanovilo 
kritéria pro vyhodnocení jednotlivých 
nabídek dle dodaných údajů 
k nabízenému projektu. 
Mezi ně patřil nejen výsledek 
hlasování veřejnosti, ale také pak 
další informace o projektu, které ZO 
požadovalo.
Těmito údaji, kterým pak dali váhově 
k hodnocení celkem 50% bylo: 
hlasování veřejnosti, cena z PD, cena 
za AD, ale také požadavek na dodržení 
požadavku na historizující vzhled 
budovy a požadavek na čestné 
prohlášení o autorství projektu. 
Vyhodnocení s váhou 50% tak 
dopadlo následovně: 
Nejvíce bodů obdržel architektonický 
návrh od pana architekta Bergmanna
1/ Ing. Arch. Bergmann   
- Cena za zpracování PD: 845 tis. Kč 
- Autorský dozor: 450,- Kč/hod.
- Předpoklád. RN stavby: cca 38 mil. Kč
Jako druhý v pořadí se umístil návrh 
pana architekta Osičky
2/ Ing. Arch. Osička   
- Cena za zpracování PD: 1 642 tis. Kč 
- Autorský dozor: 460,- Kč/hod.
- Předpokl. RN stavby: cca 27 mil. Kč

A třetím v pořadí se umístil 
architektonický návrh pana arch. 
Müllera:
3/ Ing. Arch. Müller   
- Cena za zpracování PD: 1 990 tis. Kč 
- Autorský dozor: 500,- Kč/hod.
- Předpokl. RN stavby: cca 23 mil. Kč

Následovalo projednání v zastupitelstvu 
obce dne 4.11.2021, které si ponechalo 
druhých rozhodovacích 50% a které 
vyhodnotilo architektonické návrhy 
takto:
1. Nejlepší návrh je návrh pana arch. 
Müllera, který získal 5 hlasů ZO
2. Druhý v pořadí je návrh pana arch. 
Osičky, který získal 3 hlasy ZO
3. Třetí v pořadí je návrh pana arch. 
Bergmanna, který nezískal ani jeden 
hlas, když 1 hlas z 9 propadl pro 
nepřítomnost člena ZO na zasedání ZO. 
Největší vliv na celkové vyhodnocení 
nabídek mělo navržené dispoziční 
řešení arch. Müllera, které se zalíbilo 
většině v ZO.
Jde totiž o to, že pan Arch. Müller, jako 
jediný, navrhl využít pro kanceláře 
obecního úřadu přízemí objektu a pro 
knihovnu s obecním archívem 2 NP 
s tím, že s podkrovím se počítá pouze 
jako s prostorovou rezervou k dalšímu 
případnému využití. Zastupitelstvo 
obce rozhodlo o tom, že umístění 
kanceláří v přízemí objektu je pro 
veřejnost uživatelsky vstřícnější 
a přívětivější.
Oba další architektonické návrhy 
počítaly s tím, že kanceláře OÚ byly 
situovány do 2 NP a knihovna s obecním 

archívem do přízemí a podkroví objektu. 
Pro nadcházející volební období 
tak bude vedení obce spolupracovat 
na zajištění potřebné projektové 
dokumentace a zajištění stavebního 
povolení s panem architektem 
Müllerem. starosta Josef Daněk
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Vyhodnocení architektonických nabídek na nový obecní úřad

Již od úvodu letošního školního 
roku jsme netrpělivě vyhlíželi dvě 
důležité návštěvy. Ta první, z České 
školní inspekce, k nám dorazila v 
půli listopadu po sedmi letech a 
kontrolovala, jakou kvalitu tady u nás 
v Polance na základní škole vlastně 
celé vzdělávání má. Dle závěrečné 
inspekční zprávy si u nás vedeme dobře 
a to nás samozřejmě velmi těší. Celá 
inspekční zpráva bude v brzké době 
zveřejněna na stránkách ČŠI a ihned 
poté také na našem školním webu.
Druhá očekávaná návštěva byla 
ta covidová, která dorazila téměř 
ihned po odjezdu inspekce. Po 
téměř třech měsících, kdy jsme 
fungovali bez jakýchkoliv uzávěr, 
nám během velmi krátké doby 
spadlo do karantény mnoho tříd a 
situace byla velmi náročná pro nás 
pro všechny. Nyní již ale máme 
téměř všechny žáky zpět ve škole a 
já doufám, že nejhorší je za námi a 
my budeme moci opět delší časové 
období fungovat standardně a 
bez větších potíží. Všem rodičům 
přejeme krásné, pohodové svátky 
a pevné nervy. Petr Filgas

Info ze Základní školy
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Kraj přistoupí od 1. ledna k úpravě cen 
jízdného v rámci Integrované dopravy 
Zlínského kraje. Oproti současnosti 
zaplatí cestující v autobusech i 
vlacích za jeden ujetý kilometr o 
20 haléřů více. Důvodem navýšení 
jsou dlouhodobě rostoucí výdaje na 
zajištění veřejné dopravy. Jako řádný 
hospodář musíme reagovat na aktuální 
ekonomickou realitu. V letech 2020 
a 2021 došlo k navýšení výdajů na 
dopravní obslužnost ve Zlínském 
kraji vlivem inflace o 8,5 %. Inflační 
navýšení pro rok 2022 představuje 
5,1 %, celkem tedy od roku 2020 
výdaje stouply o 13,6 %. Současně 
ale za stejné období nedošlo k úpravě 
ceny jízdného v systému Integrované 
dopravy Zlínského kraje. Je proto 
nezbytné upravit stávající základní 
ceník jízdného tak, aby nedocházelo 
k dalšímu navyšování nepokryté 
ztráty v linkové i drážní dopravě, 
které má negativní dopad do krajského 

rozpočt. Pro srovnání – zatímco u nás 
ve Zlínském kraji cestující spolu s 
nástupní sazbou platí za každý ujetý 
kilometr 1 korunu, v sousedním 
Moravskoslezském kraji je to 1 koruna 
40 haléřů.

Jaké změny nastanou od 1. ledna 
2022? V současné době cestující ve 
Zlínském kraji zaplatí 9 korun nástupní 
sazbu a dále 1 korunu za každý ujetý 
kilometr. Od 1. ledna 2022 se cena za 
ujetý kilometr zvýší na 1 korunu 20 
haléřů, nástupní sazba se měnit nebude, 
zůstane tedy na 9 korunách. Jízdné se 
přitom bude zaokrouhlovat na celé 
koruny,“ uvádí jednatel společnosti 
Koordinátor veřejné dopravy 
Zlínského kraje Martin Štětkář. 
K platbě bude jako doposud možné 
využít hotovost, platební karty, mobilní 
telefon nebo karty Zetka či ODISka, 
které navíc umožňují zvýhodněný 
přestup mezi spoji (cestující platí 

nástupní sazbu pouze v prvním spoji). 

Výhled na rok 2022
V roce 2022 připravujeme další 
zásadní krok v rozvoji IDZK, a to 
zavedení zónového tarifu. V zásadě 
půjde o to, že kraj rozdělíme na zhruba 
120 zón. Cena jízdenky se potom bude 
odvíjet už ne od kilometrů, ale od počtu 
ujetých zón. Zónový tarif umožní 
navíc zavedení časových jízdenek. 
V první fázi se počítá s možností 
nákupu 7denního a měsíčního 
časového jízdného. Přechod na 
zónový tarif a časové jízdenky 
předpokládáme od července roku 
2022. Další úprava cen jízdného bude 
vázána právě na chystané zavedení 
zón v polovině příštího roku. V plánu 
je další navýšení základního jízdného. 
Současně s tím však začnou platit 
časové kupony, které budou naopak 
nabízet výhodnější jízdné a pravidelní 
cestující díky nim ušetří. Jan Malý

Od ledna dojde k úpravám cen Integrované dopravy Zlínského kraje

O víkendu v polovině prosince 
už tradičně dochází k celostátním 
změnám v jízdních řádech. Úpravy se 
dotknou i vlakových a autobusových 
spojů na linkách Integrované dopravy 
Zlínského kraje (IDZK). Letošní 
změna grafikonu bude v případě 
železnice viditelná i navenek: vlakové 
spoje IDZK získají číselné označení, 
podobně jako jsou na ně cestující 
zvyklí z autobusových linek nebo 
z městské hromadné dopravy.

Nejdůležitější změny na tratích 
IDZK od 12. prosince 2021
Trať 280 Hranice na Moravě – Střelná 
(– Púchov); Horní Lideč – Bylnice
Novinkou bude jeden pár nových 
vlaků v úseku Vsetín – Valašské 
Meziříčí a zpět v pracovní dny.  
Ze Vsetína vlak vyjede ve 13.23, 
z Valašského Meziříčí pak v 16.00. 
V úseku Vsetín – Valašské Meziříčí 
bude o hodinu uspíšen ranní vlak a 
pojede jen v pracovní dny (odjezd 
ze Vsetína v 5.40); ranní vlak 
v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín 
pojede nově jen v pracovní dny, a 

to už z Rožnova pod Radhoštěm s 
odjezdem v 6.37.
S předstihem upozorňujeme, že 
v období 1. března – 30. září 2022 
bude v úseku Vsetín – Valašská 
Polanka pouze jednokolejný 
provoz. V tomto období proto 
dojde ke změnám u některých 
vlaků v úseku Horní Lideč – Vsetín, 
které jsou již v novém jízdním řádu 
zapracovány. 
Trať 28 Valašské Meziříčí – Rožnov 
pod Radhoštěm
Velkým přínosem budou dva páry 
nových vlaků v úseku Valašské 
Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 
a zpět v pracovní dny odpoledne. 
Z Valašského Meziříčí pojedou 
v časech 13.52 a 14.53, zpět 
z Rožnova pod Radhoštěm odjedou 
ve 14.31 a 15.39.
Vlaky s odjezdem v 6.10 a ve 13.52 
z Valašského Meziříčí a zpáteční 
spoje v 6.37 a ve 14.31 z Rožnova 
pod Radhoštěm budou o víkendu 
zajišťovány dopravcem České dráhy, 
zatímco v pracovní dny dopravcem 
Arriva vlaky.

Vlaky s odjezdem v 4.12 z Valašského 
Meziříčí a ve 4.40 z Rožnova pod 
Radhoštěm pojedou nově každý den; 
ve Valašském Meziříčí bude přípoj na 
rychlík IC 522 do Prahy.

Nejdůležitější změny na autobusových 
linkách IDZK od 12. prosince 2021
Na autobusových linkách najdou 
cestující od 12. prosince některé nové 
spoje, naopak několik nevyužívaných 
spojů bude zrušeno. Zlepší se 
propojení s Jihomoravským krajem na 
Kroměřížsku i s Moravskoslezským 
krajem a přispějeme také k větší 
bezpečnosti dětí cestujících školními 
spoji. Ve všední dny mimo prázdniny 
bude přidán nový pár spojů na 
lince 601 ze Vsetína do Halenkova 
s odjezdem v 15.25. 
V pracovní dny přibude nový pár 
spojů na lince 608 s odjezdem ve 
12.38 z  Nového Hrozenkova do 
Vranči a zpět.
Zrušené spoje - Na lince 120 
bude zrušen jeden pár spojů mezi 
Vsetínem a Zlínem kvůli souběhu 
s jiným autobusem. Jan Malý

V půlce prosince 2021 dochází ke změnám v jízdních řádech



První ročník Valašsko-Polanského 
festiválku deskových her odstartoval 
vědomostním soubojem, a to v podobě 
pátečního kvízového večera. Účast 
potvrdilo 8 týmů a tím se také 
naplnila i celková kapacita této 
události. Samotný obsah těchto 
soubojů byl postaven na stolních 
hrách Znáte Svět , Znáte Evropu 
a Tipni Si! , které na českém 
trhu vydává vydavatelství Albi, 
které také poskytlo ceny pro 
týmy, jež stanuly na stupních 
vítězů. Zhruba po 6 hodinách 
byl vstup do festiválku zakončen 
slavnostním vyhlašováním kví- 
zových vítězů a následovalo 
sdělování dojmů, které střídala volná 
zábava ve formě tanců na DDR či prostou 
návštěvou baru U Mlsného Goblina, který 
jsme na místě zřídili, aby byl po celou 
dobu festiválku našim hostům k dispozici. 
Sobotní dění festiválku odstartovali 
nejmenší návštěvníci. Děti měly již 
od dopoledne k dispozici jak venkovní 
prostory, tak i ty vnitřní. Kolemjdoucí 
tak mohli už od brzkých sobotních hodin 
vidět v prostorách před kulturním domem 
mladé Robiny Hoody, jak porovnávají 
své lukostřelecké dovednosti nebo soutěží 
ve skandinávské hře Mölkky, kde krom 
své zručnosti museli umět vládnout 
i dávkou sečtělosti. Později pak šlo vidět, 
že i dospělí návštěvníci spatřili v těchto 
disciplínách velký potenciál pro soutěžení 
a chopili se také svých šancí k prokázání 
vytříbenosti svých dovedností. K zahrání 
zde byl taktéž Pétanque či veliké Člověče, 
nezlob se. Taktéž hra na koordinaci 
svých pohybů jménem Twister! zde byla 
k dispozici k zahrání. V dopoledních 
hodinách, krom volného hraní deskových 
her, taktéž proběhl pro děti ve vnitřních 
prostorách turnaj o věcné ceny ve stolní 
hře Jogíni. Po obědové pauze byl areál 
festiválku opět k dispozici pro veřejnost 
a následovalo krátké oficiální zahájení, 
kde organizátoři představili své členy, 
a také vize Klubu Deskových Her 
Valašská Polanka do dalších období. 
Následovalo pásmo dvou přednášek. 
První se věnovala obecnému pojetí světa 
stolních her, od představení základních 
herních mechanismů až po krátké 

představení vydavatelství působících 
v ČR. Druhá přednáška pak měla 
za úkol návštěvníkům představit odvětví 
karetních her a vzala si za cíl důkladnější 

představení čtveřice vybraných her 
a jejich mechaniky či herní světy. 
Po celou dobu přednášek, ale i po nich, 
již pro návštěvníky byla připravena celá 
řada doprovodných programů. Ať už to 
byly prostory s tanečními podložkami 
pro Dance Dance Revolution (DDR), 
místnost s virtuální realitou a hrou Beat 
Saber, sportovní hry formou X-Box 
kinect či samotné a stěžejní téma stolních 
her, kterých zde bylo k zapůjčení přes 
sto. Pro podvečerní program jsme vybrali 
sérii turnajů. Toto započalo turnajem 
v DDR , který byl rozdělen do kategorií 
pro hráče do patnácti let, na který 
navazoval tento turnaj i v kategorií hráčů 
starších patnácti let. Další z turnajů 
pak probíhal ve světoznámé karetní 
hře Dominion. Nutno podotknout, že 
do těchto turnajů se zapojila velká část 
přítomných návštěvníků a to nám, jako 

pořadatelům, dělalo velikou radost. Celá 
sobotní štace pak mířila do finále formou 
volné zábavy na všech zmíněných 
stanovištích a probíhala až do brzkých 

ranních hodin. Pro návštěv- 
níky, kterým nebylo přáno 
se dostavit na páteční či 
sobotní dění, ale i pro ty, 
kteří se naopak za tyto 
dva dny našeho programu 
nenabažili do sytosti, jsme  
připravili i zkrácený nedělní  
program. Veškeré výše zmí- 
něné aktivity tak byly k dis- 
pozici i v neděli v časovém 
rozpětí od 13:00 do 19:30. 
První ročník této akce 

ukázal, že zájem o tohle téma rozhodně 
není malý, vždyť účast blížící se dvěma 
stům návštěvníků nelze do budoucna 
zanechat bez povšimnutí. Také pořa- 
datelům první ročník poskytl lepší 
obraz o tom, jak by do dalších let 
mohl tento festiválek vypadat. Svou  
zkouškou ohněm, tedy za nás, za po- 
řadatele, festival a jeho první ročník 
prošel více než dobře. A i díky zpětné 
vazbě od zúčastněných hostů jsme 
dlouho neváhali s rozhodnutím, že  
další ročníky tohoto festiválku se ve  
Valašské Polance uskuteční, a že budou  
ještě velkolepější. Rovnou si tak mů- 
žete poznačit, že další ročník Valaš- 
sko-Polanského Festiválku Stolních  
Her se uskuteční tentokrát v letních  
dnech, a sice od 5. do 7. srpna 
2022.           Ondra Sádlík
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První ročník Valašsko - Polanského festiválku deskových her se povedl

Neseďte doma
„Zimní čas má svoje krásy, ale aj nekrásy…Raz sa sněh třpytí 
na střechách a stromoch a z teho je venku taká dryja, ža by psa ani robu 
ven nevyhnál…“ To prý gdysi říkál jeden chlap v hospodě pod nádražím. 
Tož neco pravdy na tom určitě je. Zima je velice vrtkavý čas a člověk mosí 
byť dycky připravený na všecky její nálady. Přes to všecko ale není radno 
ostať enom tak lapěť doma za peců. Příroda je nejlepší tělocvična. Ztuhlé 
kosti sa dajů prohýbať aj krátků procházků po ulici( třeba aj po prohrnutej 
cyklostezce), nebo  kůsek pod horu, kde možete donést srnkám a zajícom nejaké 
jabko,  či mrkvu. Lesti nemáte stromek, tož si udělajte procházku k vysílači 
a z Hájkovej podsady si možete přinésť stříbrný smrček (nezapomeňte ho 
ale zaplatiť). A kdo by měl strach chodiť daleko od chalupy tož sa projděte 
třeba enom ke Smýkalovi  na kafé a zákusek a vnukom ukažte krásný Betlém. 
Šak věru, příďa dom ze zimy dobře zahřeje bylinkový čaj, kapka pálenky 
nebo vánoční punč. Možete si ho uvařiť a potom si při svíčce s rodinů nebo 
kamarádama o včeckém možném povykládať. místostarosta Jan Kozubík
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VaK Vsetín připravuje rekonstrukci řádu
Společnost Vodovody a kanalizace 
Vsetín a.s. připravuje obnovu 
významného vodovodního přívodního 
řadu Skupinového vodovodu Vsetín 
v úseku z vodojemu Ústí do čerpací 
stanice Lužná. V katastru obce Valašská 
Polanka se stavba dotýká velké části 
podélné linie zastavěného území obce 
Stávající přívodní řad je vybudován 
z azbestocementu DN500 a DN400. 
Přívodní řad je na konci životnosti 
a jeho obnova je bezpodmínečně 
nutná. Přívodní řad přivádí vodu ze 
systému Skupinového vodovodu Vsetín 
do jižní části okresu Vsetín a do okresu 
Zlín. Po trase zásobuje pitnou 
vodou přilehlé obce včetně Valašské 
Polanky. Funkce řadu je v systému 
zásobování pitnou vodou v okrese 
Vsetín nezastupitelná. Jedná se o jeden 
z klíčových vodovodních přivaděčů. 
Obnova stávajícího vodovodního 
řadu bude v katastru obce Valašská 
Polanka realizována bezvýkopovou 
technologií. Výkopové práce tak budou 
minimalizovány pouze na provedení 

startovací a cílové jámy, které vyžaduje 
použitá technologie. Bezvýkopová 
technologie byla preferována s ohledem 
na minimální zásah do území 
a vysoké rychlosti výstavby. V rámci 
bezvýkopové technologie je navržena 
do osové vzdálenosti 120 m startovací 
a cílová jáma. Jámy je nutno provést 
ve všech lomech potrubí. Ze startovací 
do cílové jámy bude postupně rozrušeno 
azbestocementové stávající potrubí 
a vtaženo nové potrubí z tvárné litiny. 
K jamám je nutno zajistit příjezd 
těžké techniky, jámy budou řádně 
zapaženy. Stavební práce budou 
prováděny po úsecích s nutnou náhradou 
funkce přívodního řadu suchovodem 
z polyetylénového potrubí DN 200 
po dobu realizace úseku. Po provedení 
prací budou stavbou dotčené pozemky 
uvedeny do původního stavu. Realizace 
stavby je podmíněna poskytnutím 
dotace. Předpokládané zahájení stavby 
je 03/2022 a dokončení 12/2023. Stavba 
bude postupovat ve směru od obce 
Ústí do Lužné. Ing. Roman Pilař

Denní stacionář Letokruhy 
má už mnohaletou tradici. 
Nachází se ve Valašské Polance 
ve zdravotním středisku v 1. 
patře, což ale není žádná překážka 
ani pro ty, jimž nohy už neslouží 
– v budově je prostorný výtah, 
do něhož se pohodlně vejde 
člověk s invalidním vozíkem 
i pečovatelkou. 
Stacionář je určený pro všechny, 
kteří se cítí osaměle a chtěli by 
trávit čas ve společnosti jiných 
lidí. Pomáháme takto seniorům 
i dospělým lidem mladšího věku, 
jimž zdravotní stav neumožňuje 
žít zcela samostatně. Nepřímo 
naše služba pomáhá také 
rodinným příslušníkům, kteří se 
starají o svého blízkého doma, ale 
potřebují chodit do zaměstnání, 
anebo si třeba chtějí od náročné 
péče na chvíli odpočinout.
Stacionář je otevřený ve všední dny 
od 7.00 do 15.30. Denní program, 
který je založen na přirozeném 
a obvyklém rytmu dne, je 
pestrý: společně v sedě cvičíme, 
trénujeme paměť, vzpomínáme, 
povídáme si, čteme si, výtvarně 
tvoříme, luštíme křížovky, 
zpíváme s kytarou, míváme 
biblické hodiny, pečeme, děláme 
kompoty, za hezkého počasí 
jdeme ven na krátkou vycházku, 
zveme si zajímavé hosty, slavíme 
svátky a narozeniny, sledujeme 
běh roku v lidových tradicích 
a zvyklostech. Po obědě je prostor 
si odpočinout buď na pohovce 
nebo křesle. Přesvědčili jsme 
se, že i ve vyšším věku a při 
zdravotních komplikacích nemusí 
být člověk zavřený sám doma, 
ale může najít prostor, kde je mu 
dobře, kde potká staré známé nebo 
naváže úplně nová přátelství.
Dovoz do stacionáře zajišťují 
obvykle pracovnice Pečovatelské 
služby Letokruhy nebo rodinní 
příslušníci. V případě zájmu nebo 
pro další informace kontaktujte 
vedoucí stacionáře na tel.: 
739 633 446. 

Stacionář Letokruhy

Přání z Polánečky
Krásné prožití svátků VÁNOČNÍCH, 
božího požehnání, pohodu a lásku 
se svými milovanými. Do nového 
roku hlavně zdraví, lásku a další 
rok splněných přání. To Vám všem 
ze srdce přejí všichni zaměstnanci 
restaurace Polanečka.
Také prosím přijměte poděkování 
všichni, co nám pomáháte s průběhem 
a prací při různých akcích, ať jsou 
to ti nejmenší při velikonočních, 
nebo halloweenských tvořeních, 
ti starší při zabijačkách, pochodu, 
hudbě a jiných akcích, které jsme 
letos dělali. Za sebe bych chtěla 
poděkovat svým zaměstnancům 
- šéfkuchaři Romanovi, Lidušce, 
Martině a popřát jim plno energie a 
síly do příštího roku. 
S láskou a přáním všeho dobrého 
za restauraci POLANEČKA Eliška 
Francsáková.

Vánoční zamyšlení
Byl jednou jeden malý národ. A ten 
se dostal do područí národa většího a 
mocnějšího, který jej ovládal a utla- 
čoval. Vojensky obsadil města i ves- 
nice, dosadil svého vladaře, vybíral 
daně peněžní i naturální a postupně 
chtěl všem vnutit své zákony a kulturu. 
Někteří lidé onoho utlačovaného 
národa se tomu všemu začali podřizo- 
vat, protože to viděli jako rozumné 
a prospěšné i když cítili, že o něco 
důležitého přicházejí. Jiní se začali 
bouřit a v povstáních proti okupantům 
bojovali. Národ kdysi hrdý a pevný 
začal být rozdělený. Ale všichni v tom 
národě znali proroctví o tom, že přijde 
velký a silný Mesiáš. Ten utlačovatele 
porazí a utlačovaným vrátí svobodu.  
A pak se jednoho večera, když na nebi 
svítila velká jasná hvězda, v jeskyni, 
která sloužila jako stáje narodilo malé 
Dítě.. místostarosta Jan Kozubík
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Hasiči v letošním roce zasahovali 
u několika událostí 

Jednotka hasičů naší obce vyjela 
v letošním roce k těmto případům:
 4.1.2021 - požár dřeva Vsetín
9.1.201- požár plyn. nádoby Vsetín
24.4.2021 - požár lesa Liptál
9.5.2021 - požár dřevoskladu Hovězí
11.5.2021 - požár lesa Pržno
16.5.2021- dopr. nehoda Leskovec
22.6.2021- povodeň ve Val. Polance
24.6.2021-tech. pomoc - odstranění 
stromu Lužná
16.8.2021- požár budovy Vsetín
3.10.2021- požár lesa Ratiboř
16.10.2021-požár veřejného osvětlení 
Valašská Polanka
1.11.2021- záchrana osob Pozděchov 
– spadlý strom na občana

Pravidelně jsou prováděna školení 
odborností, odborná příprava 
v okrsku a jednodenní odborná 
příprava celé jednotky na stanici HZS 
Vsetín.

Mladí hasiči a sezóna 2021
Letos jsme opět skrz Covid přišli 
o jarní postupové soutěže. Nicméně 
i tak jsme se mohli společně 
s dětmi připravovat, jak na závody 
v požárním sportu, tak na závody 
v běhu na 60metrů s překážkami.
Naše děti jsou velmi aktivní 
a soutěživé, nevynechaly žádnou 
možnost si zasoutěžit. Celkově 
v Okresní lize mladých hasičů 
obsadili mladší žáci 7.místo z 33 

hodnocených družstev a starší žáci 
17.místo z 34 družstev.
Sliby se mají plnit a jelikož v loni to 
nevyšlo a letos se mohlo, zúčastnili 
jsme se na závěr sezóny nočních 
dětských závodů v hasičském sportu 
ve Zdislavicích na Kroměřížsku. 
Děti si užily krásnou atmosféru 
na osvětlené dráze s osvětlenou 
průhlednou kádí. Mladší i starší 
žáci si odvezli na krku zlaté medaile 
za první místa.
Mladí hasiči i letos trénovali s Bárou 
Žůrkovou na 3 závody o Pohár OSH 
Vsetín v běhu na 60 m překážek 
2021. Našimi zástupci v kategorii 
přípravka byli: Jolana Juhaňáková, 
Mariana Mikulíková, Matouš 
Sachr, Alexij Kubík a Robin Dušek. 
V přípravce soutěžilo celkem 52 
dětí a naši malí sportovci se všichni 
vešli do 26.místa, z toho 4 do 17. 
Nejvíce se v této kategorii dařilo 
Jolaně Juhaňákové, která skončila 
jako nejlepší děvče na 5tém místě. 

V mladších žákyních jsme měli pouze 
Terezu Mikulíkovou, která se stejně 
jako celá přípravka účastnila poprvé 
této disciplíny. V kategorii mladší 
žákyně tak obsadila krásné 11. místo.
Ve starších žácích jsme měli zkušené 
a úspěšné zástupce a to Alenu 
Lettangovou, Kateřinu Chovancovou, 
Štěpána Ondrišíka a Štěpána Trňáka, 
kteří letos poprvé poměřili své síly 
se staršími závodníky. Štěpánové 
se umístili oba do 15 místa z 30 

chlapců. Alena Lettangová obsadila 
5.místo a Kateřina Chovancová 
4.místo z celkově 45 zúčastněných 
dívek. Tyto krásné výsledky nám 
umožňují pomýšlet za zajímavé 
výsledky v následujících sezónách. 
Celá čtveřice si vyzkoušela i účast 
na celorepublikové soutěži v této 
disciplíně na halových závodech 
v Ostravě.
Koncem září jsme se zúčastnili 
po dvou letech také závodu v hasičské 
všestrannosti, kde 5ti členné hlídky 
závodí na 2 nebo 3 kilometrovém 
okruhu v disciplínách, jako je střelba 
ze vzduchovky, požární prostředky 
a topografie, uzlování, překonání lana 
a zdravověda. Za Polanku soutěžily 
dvě mladší hlídky a dvě starší hlídky. 
Mladší skončili na 5. a 8. místě z 34 
hlídek a starší na 4. a 20. místě ze 42 
hlídek.
Tímto bych chtěla mladým hasičům 
poděkovat za pravidelnou účast 
na trénincích, za reprezentaci naší 
obce a jejich pomoc a vzájemnou 
podporu. Užijte si krásné Vánoce se 
svými rodinami a těším se na příští 
sezónu 2022.   
Velké poděkování patří také našim 
sponzorům, kteří děti v jejich 
aktivitách v hasičském sportu letos 
podpořili a to zejména - obec Valašská 
Polanka, pan Smýkal, firma Kovar  
a.s., firma Moraviatex pletárna s.r.o. 
a Vodovody a Kanalizace Vsetín 
a.s. DÍKY. Monika Mikušová

Hasiči varují před riziky spojenými 
s Vánočními svátky
V dnešní době sváteční si bychom 
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. 

Pokračování na straně 8 

Hasiči z Valašské Polanky mají za sebou opět perný rok
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Pokračování ze strany 7
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.

PF 2022
Sbor dobrovolných hasičů 

ve Valašské Polance 
přeje všem spoluobčanům 

krásné a klidné prožití 
vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spojenosti 
v roce 2022.

Hasiči z Valašské Polanky mají za sebou opět perný rok
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Od minulého zpravodaje jsem 
v knihovně nechala připojit wifi síť, 
nakoupila nové knížky (113 ks), 
zaevidovala zachovalé knižní dary 
z půdy, zahájila meziknihovní výpůjční 
službu (60 knih ze vsetínské knihovny, 
1 ze Zubří, 1 z Valašského Meziříčí), 
a také jsem konečně začala komunikovat 
přes ten „fejsbúk“. Udělala jsem 
besídku pro maminky s batolaty, stánek 
s vyřazenými knihami o hodové sobotě 
(celý výtěžek věnován na charitativní 
akci), vzpomínkovou hodinu ruštiny, 
ochutnávku Svatomartinského vína, 
povídání o čertech a sv. Mikuláši pro 
děti ze ZUŠ, besídku pro Polančánek 
Vánoční svátky o století zpátky.
Do básnické soutěže ke 150. výročí 
narození Josefa Kašpara Vrchovského se 
nepřihlásil nikdo. Tak příště víc odvahy, 

nenechte to v sobě dřímat!
Děkuji panu řediteli a učitelům Základní 
školy ve Valašské Polance, že zapojili 
děti do literární soutěže O poklad strýca 
Juráša. 
Dostalo se mi cti ohodnotit nejlepší 
výtvory, je to velmi těžké. Ze 43 
dodaných prací vzejdou výherci obecního 
kola, tito budou začátkem ledna 2022 
odměněni a postoupí do dalších kol. 
V jarním zpravodaji zveřejním vítěze. 
Všem žákům děkuji za píli, jste moc 
šikovní, a přeju vám, aby už brzy nastala 
doba běžného setkávání se ve třídách, 
kroužcích, koncertech ZUŠ, věnečku 
a všude jinde. Znovu dávám na vědomí, 
že v naší knihovně máte vše zadarmo. 
Účtuju náhrady jen v případě ztráty či 
poškození knih a ostatních dokumentů. 
Knihovnice je tu totiž pro vás. A strašně 

ráda by uvítala také Polančany, kteří se 
zde přistěhovali, rádi čtou, nebo hledají 
informace, aby bez ostychu do knihovny 
zašli. V menším množství tady mám 
i pytle na odpad a žetony, takže 
Dolančané můžou využít i tuto službu. 
Provozní doba koncem roku bude 
upřesněna ve Hlášení rozhlasu, na webu 
knihovny a na fejsbúku.
Přeju všem požehnané vánoční 
svátky prožité hlavně ve zdraví. 
Ať ani po svátcích nevymizí láska 
a přátelství.  Eva Kolínková

Krátké zprávy z naší obecní knihovny 

Dominik Kovalčík začal po zranění opět závodit
Po dvouleté pauze skrz onemocnění 
srdce, jsem se vrátil do soutěžního 
prostředí. Od poslední sezóny toho 
bylo potřeba hodně změnit jako 
například mindset. Špatně jsem se 
vyrovnal s tlakem, který jsem si na sebe 
skrz výkon vytvářel a především jsem 
neuměl zvládat stres, který k soutěži patří. 
Nechtěl jsem marnit svůj čas během 
covidového období. Využil jsem 
ho tedy efektivně na práci se sebou 
samým s cílem nastavit si mindset 
a celkovou harmonii, řekněme 
taková mentální a duševní hygiena. 
Start sezóny otevíralo Mistrovství 
Slovenské republiky v benchpressu. Kde 
jsem sklidil ovoce z investovaného času 
do sebe. Změnil jsem taktiku a zaměřil 
se na výkon. Což znamenalo, že každý 
pokus byl s naprostým klidem,  jistotou 
a úsměvem na tváři. Výkonem 185kg 
jsem obsadil 2. Místo v kategorii juniorů 
do 100kg. Také 2 místo absolutně. 
Další v pořadí bylo Mistrovství 
České republiky v Trutnově kde jsem 
obsadil 2. místo s vykonem 190kg. 
Korunu tomu nasadilo Mistrovství světa 
v Polsku pod hlavičkou GPC. Kde jsem 
ve velké konkurenci s vykonem 195kg 
obsadil 3 místo mezi juniory do 100kg. 
A také jsem navýšil své soutěžní 
maximum o 5kg. Můj výkon se umístil 

do top 10 absolutně mezi všemu juniory.   
Sezóna byla vydařená a jsem velice 
spokojen. Síla stále drží a na tréninku 
bez problému se pohybují na hranici 

200kg. Do další sezóny bych 
chtěl zapsat závodně přes 200kg. 
Chci poděkovat Adamu Švehlovi, 
Milan Buzinkai, Tomáš Mikuš, 
rodině a celému Valach Power teamu 
za podporu a pomoc při závodní přípravě. 
Fotky a videa najdete na mém 
instagramovém účtu kovkin_2 kde 
mě můžete sledovat během další 
přípravy na Mistrovství světa, 
které se bude další rok konat 
v Trnavě. Dominik Kovalčík

Upozorňujeme občany, že poplatky 
za odpad a psy se z technických 
důvodů začnou vybírat až od 
10. ledna 2022. Výše poplatku za 
odpad pro rok 2022 bude činit 600,- 
Kč, pro poplatníky, kterým není možné 
svoz odpadu zajišťovat sběrným 
vozem a svůj odpad musí ke svozové 
trase dovážet 300,- Kč. Poplatek za 
pejska se nemění. Dále připomínáme, 
že nové smlouvy na hrobová místa 
se budou uzavírat od ledna 2023 
(letos doběhne 10. rok, kdy jste 
podepisovali smlouvy a platili nájem 
na 10 let) a budou uzavřeny na 15 let, 
tj. délka tlecí doby, kterou pro naše 
pohřebiště stanovila KHS Zlínského 
kraje.      starosta Josef Daněk

Poplatky v roce 2022

Sportovní komise
Fungování sportovní komise bylo 
bohužel na podzim díky další vlně 
epidemie omezeno. Mrzí nás to, ale 
také tradiční turnaj ve stolním tenisu 
se letos konat nebude. Proběhne ale 
novoroční cyklo vyjížďka - sraz 
před kulturním domem 1.1. 2022 v 
10.30. Pohodová jízda max. 20 km, 
trasa podle počasí.
Pevně věříme, že příští rok již bude 
situace lepší a vše se zase vrátí 
do starých kolejí. Staňa Machač

Koledování
Děti z našeho Polančánku vás 
srdečně zvou na Malé vánoční 
koledování. To bude v neděli 26.12. 
po „hrubé“ mši svaté (cca 10,15) v 
kostele ve Valašské Polance.



Kalendářní rok 2021 se chýlí ke konci 
a polanský Sokol může být po dvou 
letech přeci jen trochu spokojen, 
protože se odehrála kompletní 
podzimní část ročníku. Mrzí určitě 
nepovedený závěr podzimní části 
v podání A-týmu, nicméně před jarními 
boji má náš tým situaci ve vlastních 
rukou. Určitě velké pozitivum je, že 
mohla naplno trénovat a své zápasy 
odehrávat mládež. Dovolte, abychom 
poděkovali za podporu v roce 2021 
všem partnerům, fanouškům, 
pořadatelům a rodičům. Přejeme 
všem občanům naší obce pokojné 
vánoční svátky a do nového roku 
2022 nic jiného než pevné zdraví! 

A-tým 
V posledním zpravodaji jsme vás 
informovali o slibných výkonech 
našeho týmu v rámci nejvyšší krajské 
soutěže. Bohužel závěru podzimu už 
příliš moc radosti nepřinesl. Debakl 
v Kvasicích 0:8 jakoby zcela proměnil 
atmosféru v týmu, do toho všeho se 
začala výrazně plnit marodka a třeba pro 
utkání v Nedašově, seděla na střídačce 
hned pětice borců ze základní sestavy. 
Po utkání v Kvasicích přišla nejvyšší 
domácí porážka za poslední léta, 
když náš tým marně bojoval s celkem 
Napajedel, kterému podlehl vysoko 
0:5. V již zmíněném Nedašově se 
už výrazně oslabená sestava musela 
soupeři poklonit nejtěsnějším možným 
rozdílem. Překvapení se nekonalo ani 
v posledním domácím utkání roku 
proti lídrovi tabulky z Baťova, ten 
na Valašsku potvrdil kvalitu a odvezl 
si všechny body za jasné vítězství 
6:0. Nepříznivá situace se zdravotním 
stavem hráčům i nulové produktivity 
se projevila také ve Štítné nad Vláří, 
kde Polančané prohráli 0:2. Kalich 
hořkosti si tým Valašské Polanky vypil 
do dna v prvním poločase posledního 
utkání roku na půdě Brumova, kde 
po dvaceti minutách ztrácel 0:4. 
Mužstvo se však během poločasu 
vzchopilo a kladlo velký odpor, 
výsledkem byla alespoň úprava skóre 
na 2:4 a sympatický výkon, který 
ocenili i domácí příznivci. Výkonný 

výbor se situací v A-týmu zabýval 
bezprostředně po konci podzimní 
části sezony. Herní projev a výsledky 
rozhodně nenechaly v polanském 
Sokolu nikoho chladným. Nakonec se 
vedení oddílu rozhodlo po roce opět 
sáhnout ke změně na postu hlavního 
trenéra. Zájem o návrat projevil 
Roman Kučerňák, jednání bylo velmi 
rychlé a staronový trenér převezme 
mužstvo již na startu zimní přípravy. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
za práci pro oddíl Radomíru Kapustovi 
a přejeme mu v jeho další trenérské 
kariéře úspěch.  

B-tým 
Velmi povedenou podzimní část má 
za sebou B-tým hrající své zápasy 
na hřišti v Lužné. Tygři během 
podzimu našli pouze jediného 
přemožitele, když nestačili Střelné, 
která o jediný bod nakonec podzimní 
část vyhrála. Naše rezerva si jinak 
v závěru podzimu připsala úspěchy 
v Janové, kde zvítězila 4:2. Doma pak 
udělala radost fanouškům skalpem 
Študlova v poměru 4:1, následoval 
další tříbodový úspěch v Huslenkách 
3:0 a úplně poslední utkání vyneslo 
Tygrům bod za remízu s Liptáli 2:2. 
Situace v tabulce naznačuje, že na jaře 
to bude boj mezi právě naším B-týmem 
a Střelnou, který rozhodne o vítězi 
skupiny a možnosti poprat se o postup 
do okresního přeboru. Určitě si na jaře 
nenechte ujít domácí zápasy B-týmu 
v Lužné, na utkáních vládne pohodová 
atmosféra a pořadatelé umí připravit 
i dobré občerstvení. Do Lužné navíc 
vede krásná nová cyklostezka, takže 
o možnost zpestření krásné neděle 
není nouze. Přes zimu si však můžeme 
všichni od fotbalu odpočinout. 

Mladší žáci 
Mladším žákům patří po podzimní 
části slušné 3. místo. Mladí Polančané 
ve druhé polovině podzimu nejprve 
remizovali s Francovou Lhotou 3:3, 
poté následovala dlouhá domácí 
šňůra, která čítala čtyři utkání v řadě. 
Charakter předvedli mladší žáci proti 
Vsetínu, se soupeřem po první půli 

ztráceli 0:1, ovšem po výměně stran 
se jim podařilo utkání otočit a tři 
body si nechali doma za výhru 2:1. 
Jedním ze soupeřů, který byl nad síly 
našich mladíků byl výběr Hovězí, 
který však momentálně má tým tvořen 
zkušenějšími kluky v rámci této 
věkové kategorie, první tým tabulky 
v Polance uspěl 1:6. O týden později se 
Polančané museli sklonit před Liptáli 
2:5. Chuť si však polanský tým spravil 
proti Halenkovu, který na domácím 
hřišti přehrál 6:2. Poslední utkání 
odehráli mladší žáci v Ústí, malé 
derby skončilo remízou 3:3. Držíme 
naším mladíkům palce, doufáme, že 
je fotbal bude bavit a na jaře nám při 
svých zápasech jistě přinesou další 
fotbalovou radost.  

Starší přípravka 
Starší přípravka odehrála na podzim 
devět soutěžních zápasů a rozhodně se 
bylo na co dívat, protože už při pohledu 
na výsledkovou listinu je jasné, že 
na hřištích nuda rozhodně nebyla. 
Konec září přinesl starší přípravce 
sousedské derby, v souboji s Hovězím 
si malí Polančané nebrali servítky 
a zvítězili jednoznačně 14:1. O poznání 
tužší bitva nastala v Bratřejově, zde 
už náš tým musel gratulovat soupeři 
k vítězství v poměru 4:3. Následovala 
domácí přestřelka s Francovou 
Lhotou, kterou náš tým nakonec ztratil 
v poměru 6:8, je nutné ocenit charakter 
týmu, po první půli čítal proti soupeři 
pětibrankové manko. V Lačnově se 
zrodila remíza 5:5, závěr podzimu 
však přinesl Valašské Polance přeci 
jen vítěznou radost, když deklasovala 
spojený tým Nového Hrozenkova 
a VKK v poměru 13:5. 

Mladší přípravka
Naši nejmenší zažili povedený 
podzim. Povedlo se odehrát všechny 
naplánované turnaje, dětí nám 
přibývá a v pondělky na tréninku 
nás bývá plné hřiště, což nás těší. 
Nyní máme krátkou zimní pauzu 
a hned po Vánocích se kolotoč opět 
rozjede v tělocvičně, kde se budeme 
pravidelně scházet.      Jan Tajzler ml.

Závěr podzimní části se polanskému fotbalovému áčku nepodařil
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé domácnos-
ti. 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 2022

Harmonogram svozu odpadu‐1. pololetí 2022 

 

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

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

3. 14. 14. 11.  9. 6.
17. 28. 28. 25.  23. 20.
31.    

Tříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

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

7.  4.  4. 
 
1. 

 
6.  3. 

Papír – modré pytle  25.   6. 24.
Sklo barevné – zelené pytle 4. 1.    3.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle  11. 8.    10.
Nebezpečný a objemný odpad    14.

xxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „Veřečné“xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad  Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen

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

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

29.    
Tříděný odpad             

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

7.  4.  4. 
 
1. 

 
13.  10. 

Papír – modré pytle  14. 11.   6.
Sklo barevné – zelené pytle 18. 22.    24.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle  11. 8.    3.
Nebezpečný a objemný odpad      14.
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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KOTLÍKOVÁ DOTACE
na výměnu starých kotlů na pevná paliva

Dotace až 130 tis. Kč
Vyřízení a administrace žádosti

Ulička 48, 757 01 Valašské Meziříčí

email: info@vipoffice.cz tel. 777 009 251


