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V letním Zpravodaji jsem vás informoval 
o tom, že stavba trasy I/C cyklostezky 
z Val. Polanky až po neratovský rybník 

v  Prlově  by  měla  být  dokončena 
koncem srpna tohoto roku. Bohužel se 
vedení  stavby  nepodařilo  tento  termín 
splnit  a  to  z  důvodu  velmi  špatného 
počasí,  které  v  letošním  roce  stavbu 
cyklostezky  provází.    Ve  smlouvě 
o dílo je však uvedeno ukončení stavby 

na konec listopadu tohoto roku. Firma 
COLAS  chtěla  stavbu  uspíšit,  ovšem 
jak  již  bylo  řečeno,  srpnový  termín 

se  jim  splnit  nepodařilo.  Nyní  máme 
od  zhotovitelské  firmy  stanoven  nový 
termín  dokončení  stavby  cyklostezky 
na polovinu října 2021. Z toho vyplývá, 
že  k  protokolárnímu  předání  stavby 
by  mělo  dojít  v  druhé  polovině  října 
a  na  základě  tohoto  dokumentu  bude 

následně požádáno o kolaudaci stavby.
Z  důvodu  zavedení  nutných    proti- 
epidemiologických  opatření  bránících 
šíření koronaviru, jsme teprve až 10. 9. 
2021 zorganizovali slavnostní zahájení 
provozu  na  cyklostezce  vybudované 
již v loňském roce z Ústí až do Lužné 
nákladem  111  mil.  Kč.  Na  této  akci, 
které  se  zúčastnili  zástupci  všech 
zhotovitelských  firem,  zástupci  firem 
vykonávajících  zde  autorský  dozor, 
technický dozor i koordinaci bezpečnosti 
práce,  ale  také  projektanti,  a  zástupci 
společností  zastupujících  tzv.  veřejnou 
správu a správu inženýrských sítí, kteří 
napomohli  realizaci  tohoto  projektu. 
V  neposlední  řadě  se  pak  této  akce 
zúčastnili  také  členové  zastupitelstev 
členských  obcí  Hornolidečska.  Mezi 
významné  hosty  se  zařadili  např. 
senátor PČR pan  Jiří Čunek, predseda 
Samosprávného  Trenčanského  kraja 
pan Jaroslav Baška, starosta partnerské 
obce na tomto projektu z Horného Srnie 
pan Jozef Húserka, hejtman Zlínského 
kraje  pan  Radim  Holiš  a  další  hosté. 

Pokračování na straně 2
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Cyklostezka přes Polanku má za sebou oficiální zahájení provozu

"Hody po našem"
Dovolí-li  to  situace  ovlivňovaná 
opatřeními  vlády  ČR  snažícími 
se  omezit  šíření  koronaviru,  bude 
vedení  obce,  spolu  s  místními 
spolky,  kterými  jsou  hasiči  a mys- 
livci,  organizovat  třetí  říjnovou 
sobotu  „Hody  po  našem“  tak  jak 
jsme  na  to  z  předcházejících  let 
zvyklí.   Pokračování na straně 2

Podzimní svoz 
nebezpečného odpadu
V  sobotu  2.  10.  od  7,30  do  10,00 
na  parkovišti  u  školy  proběhne 
tradiční  svoz  nebezpečného  a  ob- 
jemného  odpadu.  Prosíme  vás  o 
dodržení  časového prostoru  a ma- 
jitele  vozidel,  aby  v  tuto  dobu  na 
parkovišti u ZŠ neparkovali.

Volby 2021
Ve  dnech  8.  a  9.  října  2021  pro- 
běhnou i v naší obci volby do Pos- 
lanecké  sněmovny  parlamentu 
České  Republiky  dle  zákona  č. 
247/1995  Sb..  Volební  místnost 
bude  k  dispozici  v  obřadní  síni 
obecního  úřadu  Valašská  Polanka 
v  pátek  od  14,00  do  22,00  hodin 
a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin.



Pokračování ze strany 1
Všichni  přijeli  na  kolech  a  po 
slavnostním  přestřižení  pásky 
u  lávky  přes  řeku  Bečvu  na  její 
vsetínské  straně,  jsme  pak  vyrazili 
s  tímto  cyklistickým  peletonem 
z  Ústí  až  do  Lužné  a  s  nově 
vybudovanou cyklostezkou, ale  také 
s  obcemi  a  s  nabízenými  službami 
v  nich  jsme  se  všichni  touto  jízdou 
seznámili.  Následovalo  posezení 
v  sále  kulturního  domu ve Valašské 
Polance,  kde  bylo  pro  všechny 
účastníky této akce připraveno drobné 
občerstvení.  O  kulturní  program 
se  postaral  náš  folklorní  kroužek 
Polančánek a k tanci i poslechu hrála 
cimbálová  muzika  primáše  Mirka 
Urubka z Lužné. Při této příležitosti, 
která  byla  malým  poděkováním 
všem zúčastněným na spolupráci při 
přípravě  i  realizaci  projektu  stavby 
I.  etapy  cyklostezky  jsme  se  od 
hejtmana Zlínského kraje dozvěděli, 
že se Rada Zlínského kraje rozhodla 
vyhovět  žádosti  Sdružení  obcí 
Hornolidečska  o  poskytnutí  dotace 
na II. etapu cyklostezky z Lužné do 
Valašských  Příkaz  a  pro  realizaci 

této  části  projektu  alokovala  do 
návrhu  rozpočtu  Zlínského  kraje  na 
rok 2022 částku ve výši 25 mil. Kč.
Také  SFDI  ČR,  který  jsme  již 

v  únoru  tohoto  roku  požádali 
o  dotaci  na  stavbu  tzv.  II.etapy 
cyklostezky  BEVLAVA,  nám 
v  srpnu písemně odpověděl,  že  naší 
žádosti  o  dotaci  z  tohoto  národního 
grantu  bylo  vyhověno  a  z  celkově 
předpokládaných  rozpočtových 
nákladů stavby ve výši 251 mil. Kč, 
na  tuto  stavbu  poskytne  dotaci  ve 
výši  183 mil. Kč. Spolu  s  dotací  ze 
Zlínského kraje by se tak mělo jednat 
o  celkovou  dotaci  ve  výši  208  mil. 
Kč, přičemž zbývající náklady stavby 
ve výši 43 mil. Kč musí uhradit obce 
Lužná,  Lidečko,  Horní  Lideč  a 
Valašské  Příkazy.  S  realizaci  tohoto 
projektu  se  počítá  v  letech  2022 
až  2023,  když  v  současné  době  již 
pracujeme na organizaci výběrových 
řízení  dle  zákona  o  veřejných 
zakázkách  na  zajištění  nejen 
zhotovitele stavby, ale také na výkon 
autorského  dozoru,  technického 
dozoru  stavby  a  koordinátora 
bezpečnosti  práce,  na  administraci 
projektu  a  na  další  služby. Zahájení 
stavy  předpokládáme  v  jarních 
měsících příštího roku.

Starosta Josef Daněk
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Přece  jen  již  bude  po  volbách 
a  všichni  se  obáváme  toho,  aby 
nedošlo opět k omezování kulturně 
společenských akcí v obcích.
Pokud  to  ale  půjde,  bude  součástí 
programu připraveného na tuto akci  
také  vystavení  architektonických 
návrhů na přestavbu objektu čp.81, 
bývalé  mateřské  školy,  na  nový 
obecní úřad s obecní knihovnou.
Zastupitelstvo  obce  vyzvalo  5 
architektů  k  podání  jejich  návrhů 
na  to,  jak  by  měl  budoucí  obecní 
úřad  ve  Valašské  Polance  vypadat 
s  tím,  že  součástí  vyhodnocení 
těchto  architektonických  návrhů  je 
také  vyhodnocení  názoru  občanů 
na  to,  který  z  podaných  návrhů 
se  jim  líbí  nejvíce.  Nevíme  sice 
v  tuto  chvíli,  kolik  z  oslovených 
architektů  svůj  návrh  budoucího 
obecního  úřadu  předloží,  termín  k 

odevzdání  návrhů  byl  stanoven  na 
30. 9. 2021, ale předpokládáme, že 
návrhy  budou min. 2  až 3. Výstava 
těchto  architektonických  prací  bude 
instalována  v  zasedací  místnosti 
kulturního  domu  v  průběhu  soboty 
16. 10. 2021 v době od 8,00 do 17,00 
hodin a každý návštěvník této výstavy 
bude mít možnost se na připraveném 
formuláři  vyjádřit  k  tomu,  který 
návrh  se  mu  nejvíce  líbí.Následně 
dojde  k  vyhodnocení  této  ankety 
a  s  výsledkem  bude  seznámeno 
zastupitelstvo  obce.  To  následně 
s konečnou platností rozhodne o tom, 
který  z  podaných  architektonických 
návrhů    bude  pro  obec  závazný  pro 
další  pokračování  projekčních  prací 
směřujících  k  vydání  stavebního 
povolení  a  následné  přípravě  tohoto 
investičního  záměru  k  realizaci 
v  následujícím  volebním  období. 

Starosta Josef Daněk

A jaký program se pro Vás vlastně 
připravuje?
Už je to pár roků, co sa o hodovej 
sobotě udělá pro dědinu nejaké 
- aspoň malé - „povyražéní“ 
– zabíjačka, jarmak, muziga, 
klaun… Každý si tam može najíť 
něco, co sa mu lůbí. Lóni nám 
to překazila ta ježatá potvora, 
ale letos to zas zkusíme. Co sa 
chystá? Hasiči slůbili zabíjačku. 
Myslivci uvaříja guláš. KuK budů 
údiť maso v udírni. Cérky chytajů 
dobročinný hrabák. Stonožka 
bude měť dýňový stánek a pro 
děcka doprovodný program. Pro 
děti, ale aj dospěle přijede zahráť 
dětské divadlo z Kyjova (LIDIČKY) 
a vystůpíja děcka z Polančánku. 
Co bude ale hlavní – přiďte sa 
pobaviť ze sůsedama, kdyby nás 
(nedaj Bože) chtěli zasej na zimu 
zavříť....Místostarosta Jan Kozubík

"Hody po našem" a soutěžní architektonické návrhy na nový obecní úřad
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Asi  není  potřeba  připomínat  tragédii 
z  června  tohoto  roku,  která  postihla 
jihomoravské  obce.  Mnozí  jste 
jeli  občanům  těchto  obcí  pomoci 
v  jejich  těžké  době  osobně  stejně 
tak jako i někteří naši členové Sboru 
dobrovolných hasičů. Za tuto aktivitu 
patří  účastníkům  této  osobní  pomoci 
velké poděkování nejen jménem mým, 
ale  i  jménem  celého  zastupitelstva 
obce.  Také  Představenstvo  Sdružení 
obcí  Hornolidečska  se  rozhodlo 
zorganizovat  pomoc  nejen  občanům 
těchto  obcí,  ale  také  obcím  jako 
takovým.  Kontaktovali  jsme 
manažera  Mikroregionu  Podluží, 
jehož  členy  jsou  postižené  obce 

tornádem,  pana  Smetanu  a  předsedu 
tohoto  mikroregionu  pana  Mgr. 

Vojtěch  Pospíšila,  který  je  zároveň 
starostou  obce  Josefov.  Jejich 
prostřednictvím  jsme  v  členských 
obcích  Hornolidečska  shromáždili 
hlavně  pilařskou  kulatinu,  kterou 
jsme pak následně darovali vybraným 
obcím  postiženým  tornádem. 
Výsledkem  těchto  aktivit  bylo 
následující poskytnutí darů:
• Obec  Francova  Lhota  –  řezivo 
mikroregionu  Podluží  v  hodnotě 
94.000 Kč

• Obec Študlov - finanční dar Sdružení 
místních samospráv 20.000 Kč

• Obec  Val.  Příkazy  -  finanční  dar 
obci Týnec 20.000 Kč

• Obec  Leskovec  -  pilařská 
kulatina  obci  Lužice  v  hodnotě   
95.809,92 Kč      

• Obec  Ústí  -  pilařská  kulatina  obci 
Lužice      v hodnotě 155 473,20 Kč

• Obec  Pozděchov  -  pilařská 
kulatina  do  Hodonína  v  hodnotě  
72.744,00 Kč

• Obec  Prlov  -  pilařská  kulatina  do 
Hodonína v hodnotě  91.950,00 Kč

• Obec  Seninka  -  pilařská  kulatina 
obci  Hrušky  v  hodnotě    66.671,00 
Kč

• Obec  Val.  Polanka  -  pilařská 
kulatina  obci  Hrušky    v  hodnotě  
73.577,68 Kč

• Obec Lužná - pilařská kulatina obci 
Hrušky v hodnotě  95.880,40 Kč  

• Obec  Lidečko  -  pilařská  kulatina 
obci Mikulčice  v  hodnotě  75.746 
Kč

• Obec  Lačnov-pilařská 
kulatina obci Mikulčice v hodnotě  
82.440 Kč

• Obec  Horní  Lideč  -  pilařská 
kulatina obci Mikulčice v hodnotě  
105.151 Kč

• Obec  Valašská  Senice  -  pilařská 
kulatina  městysu  Mor.  Nová  Ves    
102.804,03 Kč

• Obec  Střelná  -  pilařská 
kulatina  městysu  Mor.  Nová  Ves       
95.095,00 Kč

Celkem členské obce Hornolidečska 
zaslaly  finanční  dary  v  hodnotě 
40 000 Kč, řezivo v hodnotě 94 000 
Kč  a  pilařskou  kulatinu  v  hodnotě 
1.113.342,- Kč. Hodnota daru všech 
obcí činila: 1.247.342,- Kč.  
Josef Daněk, Předseda Sdružení 
obcí Hornolidečska a starosta 
obce Valašská Polanka

Sdružení obcí Hornolidečska pomohlo obcím postiženým tornádem

Nejen na jižní moravě řádily přírodní 
živly.  Také  v  naší  obci  jsme  měli 
22.6.2021 škodní událost zaviněnou 
přívalovou  průtrží  mračen,  která 
zničila  nejen  obecní  komunikace  a 
propustek v místní části obce Lažův 
vrch, ale  také nadělala velké škody 
soukromým majitelům nemovitostí.
Již  na  červnovém  zasedání 
reagovalo  zastupitelstvo  obce  na 
tuto  skutečnost  tím,  že  provedlo 
taková  rozpočtová  opatření 
v hospodaření obce, aby bylo možné 
provést  opravu  zaznamenaných 
škod  na  obecním majetku  a  vypsat 
na  to  výběrové  řízení  dle  zákona o 
veřejných zakázkách. 
Aby  bylo  možné  zaplatit  práce 
spojené  s  opravami  těchto  cest 
bylo  součástí  těchto  rozpočtových 
opatření  zrušení  plánovaných 
oprav  chodníku  podél  silnice  I/57 
pod  Suláčovem  a  také  svodna  přes 

místní komunikaci naproti pomníku 
padlým z I. a II. světové války.
Po  zpracování  projektové 
dokumentace  na  provedení  těchto 
oprav  bylo  následně  přistoupeno 
k  výkupu  pozemků,  na  kterých 
mají  být  opravy  provedeny  a  také 
k  vyhodnocení  výběrového  řízení 
na zhotovitele těchto oprav.
Své  cenové  nabídky  podaly  3 
stavební  firmy:  COLAS  CZ, 
SWIETELSKY a TM Stav, přičemž 
nejnižší  cenu  za  tyto  stavební 
práce  nabídla  firma  COLAS  CZ, 
která  požadované  práce  provede 
za 1 463 tis. Kč vč. DPH. 
Nástup  této  firmy  na  provedení 
požadovaných  oprav  cest  se 
předpokládá  ve  druhém  říjnovém 
týdnu  a  jejich  součástí  bude  také 
provedení opravy komunikace mezi 
RD čp.220 a 222. 

Starosta Josef Daněk

Oprava komunikací poškozených povodníPOP 2022
Takej  ste  letos  vyrazili  na 
(pivní)  Pochod  okolo  Polánky? 
A  takéj  vám  to  –  ta  jak mnohým 
dalším  –  vyrazilo  dech,  jak  je 
na  našich  kopečkoch  krásně? 
Letošní  trasa  byla  opravdu 
nádherná. A to na druhý deň, když 
sme  kontrolovali  trasu  (abysme 
zjistili,  že  je  všade  čisto,  protože 
ludé  sů  šikovní)  bylo  trochu 
pěknější  počasí  a  výhledy  byly 
eště  pěknější,  až  oči  přechodily. 
Zas  sa  potvrdilo,  že  takové 
pochodování má  smysl. Moc  ludí 
potvrdilo,  že  na  místoch,  kde 
chodíme,  eště  nikdy  nebyli.  A 
protože  ani  my  sme  možná  eště 
všecko kolem dědiny neproňúrali, 
zkuste  nám  navrhnúť,  kde  by  sa 
mohlo  jíť  příští  rok.  My  už  sice 
o jakejsi  trasi uvažujem, ale třeba 
nám přinesete nový nápad. 

Za pořadatele Jan Kozubík



Může to vypadat složitě, ale věřte - je 
to  jednoduché.  Do  žlutého  pytle  se 
dávají plasty a plechovky (od nápojů, 
paštik,  kompotů…).  Tečka.  Do 
zeleného  pytle  se  dává  barevné  sklo. 
Tečka.  Do  bílého  pytle  se  dává  čiré 
sklo. Tečka. Do oranžového se dávají 
nápojové kartony (od džusů, mléka…). 
Tečka. Do modrého pytle se dává papír 
a kartony. Tečka. Do černého pytle se 
dává  směsný  domovní  odpad.  Tečka. 
Pořizovací cena pytlů (je zde započtena 
cena pytle, svoz a likvidace odpadu) je 
následující: černý 36,- /žlutý22,-/modrý 
14,-/bílý a zelený 18,-/ oranžový 13,- 
Kč. Realita je taková, že se tyto pytle 
nakoupené  k  recyklování  využívají 
v mnoha  případech  k  naprosto  jiným 
účelům  (velmi  často  se  objevují 

v kontejneru s textilem). Např. z 2000 
ks  pořízených  oranžových  pytlů  se 
v roce 2020 do oběhu v rámci odpadů 
vrátilo  pouze  800.  To  je  pro  obec 
a  potažmo  obyvatele  Polanky  jako 
plátce  poplatku  za  odpady  ztráta  cca 
16.000,- Kč. Z 1250 ks nakoupených 
černých  pytlů  se  do  oběhu  vrátilo 
pouze  700,  tj.  ztráta  19.000,-  Kč. 
Poučení  a  prosba  k  vám  všem 
Polančanům  jsou  nabíledni. 
Používejte  pytle  na  odpady 
jenom  k  účelu,  ke  kterému  jsou 
určeny.  Třiďte  zodpovědně  odpad. 
Pomůžete  tak  nejenom  přírodě 
(to  hlavně),  ale  i  obecnímu 
rozpočtu  a  tím  také  své  peněžence! 
Vám,  kteří  tak  činíte  patří  náš  dík. 

Místostarosta Jan Kozubík
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Pandemická  situace  v  letech  2020 
a  2021  nepřála  cestování,  a  to 
ani  cestování  veřejnou  dopravou. 
Děti  a  studenti  se  vzdělávali 
na distanční výuce, velké procento 
lidí  pracovalo  formou  home-
office, určitou dobu bylo zakázáno 
cestovat  mezi  okresy…  To  se 
samozřejmě  projevilo  v  poklesu 
počtu  cestujících.  Naopak  během 
měsíců,  kdy  v  roce  2020  nebyly 
uzavřené  školy  (leden,  únor, 
červenec,  srpen,  září)  a  lidé 
pravidelně  jezdili  do  zaměstnání, 
zaznamenal  KOVED  větší  tržby, 
než byl předpoklad. Podobně i letos 
lze vidět nárůst tržeb od května, tedy 
zase od prvního měsíce, kdy skončil 
lock-down.  Zatímco  od  ledna 
do  dubna  letošního  roku  počty 
cestujících  ani  jednou  nepřesáhly 
milion  přepravených  za  měsíc, 
v  květnu  jsme  přepravili  1  393 
tisíc cestujících, v červnu dokonce 
1  740  tisíc.  To  se  samozřejmě 
projevuje  i  v  tržbách.  Zatímco 
v březnu se tržby pohybovaly okolo 
13  760  tisíc Kč,  v  květnu  dosáhly 
téměř  24  000  tisíc  a  v  červnu 
dokonce  téměř  30  000  tisíc  Kč. 
Návrat  cestujících  do  veřejné 
dopravy  vítáme  a  rozhodli  jsme 
se  ho  ještě  podpořit.  Na  zadních 

sklech  některých  autobusů, 
na  obrazovkách  ve  vlacích 
a  v  autobusech,  na  vybraných 
zastávkách  a  na  dalších  nosičích 
je  proto  nyní  možné  si  všimnout 
informační  kampaně  směrem 
k  cestujícím,  kterou  jim  chceme 
představit  benefity  cestování 
veřejnou  dopravou.  Díky  tomu, 
že  Integrovaná  doprava  Zlínského 
kraje (IDZK) má jako hlavní prvek 
svého  loga  stylizované  písmeno 
‚Z‘, využili jsme toto písmeno jako 
základ  pro  jednotlivé  výzvy,  jimiž 
se obracíme k cestujícím. Nabízíme 
jim  svezení  Zpátky  do  škol, 
Za  rodinou,  Za  pár  korun,  Zdravě 
a  bezpečně.  Využíváme  toho, 
že  koncem  prázdnin  rodiče  řeší 
otázku, jak dopravovat do škol své 
děti. A my  jim chceme dát najevo, 
ubezpečit  je,  že  právě  veřejná 
doprava  je  správnou  volbou  –  je 
spolehlivá,  pohodlná  a  bezpečná. 
Kampaň  samozřejmě  necílí  pouze 
na  rodiče  dětí,  ale  na  všechny 
potenciální cestující. Budeme velmi 
rádi,  pokud  se  veřejná  doprava 
stane  plnohodnotnou  alternativou 
k cestování autem. V současné době 
se  v  rámci  Integrované  dopravy 
Zlínského  kraje  (IDZK)  uplatňuje 
kilometrický tarif, kdy za 1 km jízdy 

zaplatí  cestující  1,- Kč. K  tomu  je 
nutno připočítat nástupní sazbu 9,- 
Kč. Platit lze hotovostně, bankovní 
kartou,  mobilním  telefonem  nebo 
kartou  Zetka,  případně  ODISka  – 
kartou  Moravskoslezského  kraje 
(Zetkou  ani  ODISkou  ovšem 
nelze  platit  ve  vlaku).  Pokud 
cestující  přestupuje  mezi  dvěma 
autobusovými spoji v rámci IDZK, 
tak při přestupu do 30 minut neplatí 
v  návazném  spoji  opětovnou 
nástupní  sazbu  po  prokázání  se 
jízdenkou  z  předešlého  autobusu. 
Od 1. září 2021 bude moct cestující 
zaplatit Zetkou nebo ODISkou nově 
také  ve  vlaku.  Zároveň  se  i  vlaky 
zapojí  do  systému  zvýhodněného 
přestupu.  Tedy  pokud  cestující 
přestoupí  v  rámci  IDZK  mezi 
vlakem  a  autobusem nebo  naopak, 
případně mezi vlaky dvou dopravců, 
nebude  v  navazujícím  spoji  platit 
opětovný  nástupní  poplatek,“  říká 
vedoucí  úseku  IT  Broněk  Bryson. 
Podmínkou  pro  zvýhodněný 
přestup mezi jakýmikoli spoji však 
bude  platba  Zetkou  či  ODISkou, 
kdy  ověřování  nároku  na  přestup 
probíhá  automaticky  a  cestující  se 
nemusí ničím prokazovat. Při platbě 
jiným  způsobem  bude  nástupní 
sazba  účtována  vždy. IDZK

Odpady (asi) po desáté - dnes o pytlovém svozu

Integrovaná doprava Zlínského kraje informuje o novinkách



“…To sa dobře seče, když je kosa ostrá 
a  k  tomu  je  eště  odbíračka  bystrá…“ 
Tak  sa  zpívalo  předposlední  srpnovů 
nedělu, když  sme zas po  třech  rokoch 
„dožínali“  pole  při  našich  polanských 
dožínkách.  Ludé,  co  víja  o  čem  sú 
sa  na  ně  těšili,  ti  co  ich  eště  nezažili, 
zvědavě vystrkovali hlavy, aby uhlédli 
všecko,  co  sa  kde  děje.  Po  mnohých 
rokoch  na  poli  za  „Bařiňáky“  sme 
letos  žali  za  hřištěm.  Třebaže  většina 

pěsniček  je  o  ovsi,  na  poli  sme  měli 
pšenku,  ale  nikom  to  nevadilo  (nekeří 
to  ani  nepoznali). Obilé  bylo  nízké  aj 
řídké, ale ogaři s lepákama a odbíračky 
si s tým poradili na výbornů – hospodářé 
mohli byť spokojení. Také na tanečním 
kole  sa  pěkně  védlo  –  mladí  předali 
dožínkový  věnec,  hospodář  děkovál, 
vypíl sa aldamáš, muziganti vyhrávali, 
staří,  mladí  aj  malůšata  veselo 
tancovali….všeci sme si to krásně užili. 

A co dál? Už sa ti starší několikrát bavili 
– jak dlůho eště? Šak mladí už ani nevíja 
jak sa drží lepák, co je to povříslo, skoro 
už aj kombajn je pro ně neznámá věc. 
Ale  přišli. Aj  letos  byli  v  dožínkovej 
partyji noví mladí tanečníci a tanečnice 
a s veliků chuťů sa do všeckého  zapójili. 
A  to  VÍC,  to  je  třeba  to,  že  nejedni 
přespolní ludé, co sa na dožínky přijeli 
podívať, uchvácení (a to doslova) krásů 
tejto tradice odjížďali do svojich domovů. 
Tož to by mohla byť pobídka aj závazek, 
aby  dožínky  v  Polánce  nezanikly… 
Takto děkovala jedna ze žniček a nezbývá, 
než sa k ní přidať: Pánu Bohu za úrodu aj 
krásné počasí, Marušce S. za ušití krojů, 
Hanulíkom  za  poskytnutí  pola, Alence 
K.  za  vykůzlení  dožínkového  věnca, 
gazdovi  a  gazděnce  za  oběd  na  poli, 
novým  mladým  účinkujícím  za  účasť 
na  zkúškách  aj  nedělní  vystúpení, 
Ondrovi  S.  za  dožínkovů  výstavku 
ve  „stánku“,  a  dalším  a  dalším,  keří 
nejak  pomáhali  a  nemožeme  ich 
ani  všecky  vymenovať…(fotky 
z dožínek sů na obecních webovkách). 

Místostarosta Jan Kozubík
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Na  úvod:  Cyklostezka  (např. 
mezi  Polankou  a  Leskovcem)  je 
komunikace  sloužící  výhradně  pro 
cyklisty,  popř.  je  zde  povolený 
pohyb  pěších  a  techniky  údržby. 
Cyklotrasa  (např.  v  Polance  od  
zastávky Veřečné po lávku u Pavlíků) 
využívá  veřejnou  komunikaci 
sloužící  ke  smíšenému  provozu 
všech vozidel. Cyklisté jí užívají jako 
trasu k dosažení cílového místa jako 
všichni  ostatní  účastníci  provozu. 
Vybudováním  a  zprovozněním 
cyklostezky  BEVLAVA  z  Ústí 
do Lužné se v naší obci rapidně zvýšil 
provoz  na  „Závodí“.    Že  k  tomu 
dojde,  bylo  jasné  a  ze  zkušeností 
z  cyklotrasy  Vsetín  –  Karlovice  se 
dalo  tušit,  že  kromě  nepopíratelných 
kladů  se  dostaví  i  nějaké  zápory. 
Klidná  lokalita  na  Závodí  se  stala 
opravdu  velmi  frekventovaným 
územím  a  bohužel  se  objevily  už 
i první drobné konflikty (mezi cyklisty 

a obyvateli závodí). Jedni, nebo druzí 
si  občas  myslí,  že  cesta  je  jenom 
pro ně a mají na ní přednostní právo 
pohybu.   A  to  nemluvíme o  pirátech 
za  volantem  (bohužel  i  místních), 
kteří  si  z  tohoto  úseku  někdy  dělají 
závodní  dráhu.  Tož  bychom  alespoň 

vás  Polančany  chtěli  požádat  –  až 
půjdete nebo pojedete po cyklostezce 
či  cyklotrase:  buďte,  prosím,  trpěliví 
a ohleduplní. Díky tomu se (nejenom) 
na  „BEVLAVĚ“  budeme  moci 
všichni pohybovat klidně a bezpečně. 

Místostarosta Jan Kozubík

Cyklostezka, nebo cyklotrasa? Ať v tom konečně máme jasno

V obci proběhly v srpnu po třech letech tradiční valašské dožínky



Kamera v kostele
Navazujíc  na  úspěšné  streamy 
v době tvrdého lockdownu, pořídila 
polanská  farnost  stacionární 
kameru  na  přenosy  bohoslužeb 
na  You  Tube.  Nové  technické 

řešení  nabízí  pouze  jeden  záběr  do 
prostoru  kostela,  ale  pro  obsluhu 
je  jednodušší  a  v  prostoru  nezabírá 

žádné  místo.  Přenosy  jsou  určeny 
primárně  pro  ty  lidi,  kteří  zejména 
ze  zdravotních  důvodů  do  kostela 
nemohou  přijít.  Přenosy  budou 
vždy v neděli, případně ve středy a 
větší  svátky  (změna  je  vyhrazena). 
Aktuální  informace  o  farním  dění 
i  o  přenosech  najdete  na  farních 
webovkách.

Beseda s důchodci - divadlo
Doba  je  sice  nejistá,  ale  plánovat 
se  musí.  Protože  není  jisté,  jak  se 
vyvine  „covidová“  situace,  upustili 
jsme  od  tradičního  scénáře  besedy 
s důchodci – těžko nacvičovat, když 
se  může  všechno  zhatit  opatřeními. 
Přesto  chceme  všechny  důchodce 
(60+) pozvat na divadelní představení 
ochotníků  z  Lidečka  s  jejich  velice 
úspěšnou  komedií  Tcháni.  Hrát 
se  bude  v  neděli  21.  11.  v  15:00, 
senioři  budou  mít  vstup  zdarma 
a  dostanou  i  malou  pozornost. 

Místostarosta Jan Kozubík
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1.  V říjnu  bude  Obecní  knihovna 
všechny  úterky  zavřená  z důvodu 
školení  knihovnice.  Ve  čtvrtky 
normální  provoz  9  -  17  hodin 
s přestávkou 11 - 11:30 h.

2. Nejčtenější  knihou  za  období  září 
2020  -  září  2021  je  Hana  od Aleny 
Mornštajnové, Šikmý kostel 1. díl od 
Karin  Lednické  a  z dětských  knížek 
Deník  malého  poseroutky  a  knížky 
Zuzany  Pospíšilové  (máme  35  knih 
této autorky)

3. Úkol dětí 1. a 2. třídy z červnového 
pasování na čtenáře donést do konce 
prázdnin  vyplněný  list  o  přečtené 
knížce splnily tři děti, které si vybraly 
odměnu  v podobě  nanuka.  Některé 
se  s maminkou  přišly  bezplatně 
zaregistrovat  a  vybírají  si  knížky  ke 
čtení. Těmto patří velká pochvala od 
knihovnice.  Co  ostatní  děti  a  návyk 
čtení a návštěvy knihovny…? 

Pozvání pro zájemce na 
vzpomínkovou neformální výuku 
ruského jazyka
Kde:  Obecní  knihovna  Val.  Polanka 
(nad  poštou)  Kdy:  Čtvrtek  14.  října 
2021.  V  kolik:  15:30  hod.  Potvrďte 
prosím účast na tel. 734 892 208

Připomenutí
Eště do konca listopadu tvořte básničky 
o  Polance,  Valachoch,  přírodě  apod. 
k temu letošnímu 150. výročí narození 
našeho písmáka strýčka Vrchovského. 
Jemu  to  veršování  šlo  pěkně,  istě 
umíte veršovať takéj, aj malí aj velcí. 
Tož do teho, večery sa natahujú!

Hlášení rozhlasu – statistika
Službu  Hlášení  rozhlasu  od  firmy 
URBITECH  s.r.o.  Jalubí  (aplikace 
v  telefonu,  e-mail,  SMS)  využívá 
naše obec právě dva roky. Ke dni 22. 
9.  2021  máme  205  registrovaných 
uživatelů, bylo vytvořeno 471 aktualit, 
rozesláno 20.435 e-mailů a 5.158 SMS 
zpráv. Kdo špatně slyší přímé hlášení, 
nebo  má  nefunkční  domácí  přijímač  
rozhlasu,  zajděte  do  knihovny,  kde 
Vám  knihovnice  poradí  využívat 
službu v počítači nebo telefonu. 

Eva Kolínková

Zprávy z knihovny Krátké informace z naší obce



Když jsme v září minulého školního roku 
vítali v MŠ děti a rodiče po prázdninách, 
nikdo  z  nás  netušil,  co  všechno  nás 
může  potkat.  Na  podzim  jsme  si 
užívali  pěkného  počasí  k  vycházkám 
do přírody. Jakmile se začala zpřísňovat 
epidemiologická  opatření,  bylo  jasné, 
že většina naplánovaných  sportovních 
a kulturních akcí se neuskuteční (pod- 
zimní,  vánoční  a  velikonoční  tvoření 
s  dětmi,  vánoční  besídka,  besídka 
ke Dni matek,  různé besedy,  exkurze, 
lyžařský  výcvik,  návštěva  tělocvičny 
v ZŠ atd.). V listopadu byla MŠ uzavřena 
z  důvodu  onemocnění Covidem  –  19 
pedagogických pracovníků a karantény. 
V  prosinci  proběhla  v  každé  třídě 
mikulášská besídka –  s  dětmi  jsme  si 
upekli  perníčky  a  těšili  se  na  příchod 
Ježíška  a  dárky.  V  lednu  a  únoru  se 
děti  mohly  těšit  ze  sněhové  nadílky. 
Oslavili jsme svátek Tří králů, v každé 
třídě  proběhl  karneval.  Od  března 
do  poloviny  dubna  byly  kromě  škol 

uzavřeny  i  školy  mateřské.  Začala 
probíhat distanční výuka, povinná pro 
předškoláky, ale účastnili se jí i mladší 
děti. Velké  poděkování  patří  rodičům, 
kteří  si  mohli  vyzkoušet  roli  učitelek 
a plnili s dětmi úkoly k daným týdenním 
tématům.  Od  poloviny  dubna  byly 
školky  otevřeny  jen  pro  předškoláky. 
Děti se musely testovat a být rozděleny 
do  dvou  tříd.  Koncem  května  se 
školky  otevřely  i  pro  ostatní  děti  -  už 
bez  testování. V  červnu  třída Včeliček 
a Mravenečků oslavila Den dětí a těšili 
jsme  se  na  příjezd  divadla  Leonka. 
Podařilo  se  nám uskutečnit  projektový 
den s názvem:  ,,Když máš kroj,  tož sa 
stroj ,,. Poděkování patří především paní 
knihovnici Kolínkové za pěknou besedu 
pro  starší  děti  v  knihovně  s  názvem 
,,  Jak  sa  žilo  na  Valašsku  ,,  ,  paní 
Sádlíkové  za  ušití  valašských  sukének 
pro  naše  cérečky  a  v  neposlední  řadě 
tetičce Juřicové „z kopečka“ za obsáhlé 
povídání  o  jejím  dětství  a  životě 

a za dobré napečené zemákové pagáčky, 
které dětem velmi chutnaly. Starší děti se 
zúčastnily výletu autobusem na Čertovy 
skály.  Na  konci  června  proběhlo 
rozloučení  s  předškoláky,  kterého  se 
letos  výjimečně  zúčastnilo  i  devět  dětí 
s OŠD, z nichž osm odchází do přípravné 
třídy při MŠ a ZŠ Pozděchov. Všichni 
jsme  se  vydali  společně  vlakem 
do vsetínské Pánské zahrady, kde si děti 
užily  zábavné  odpoledne.  Po  návratu 
v  MŠ  proběhlo  pasování  na  prvňáky 
a  předání  dárků  všem  dětem.  Provoz 
MŠ byl  ukončen  v  polovině  července. 
Až  se  v  září  opět  setkáme,  doufáme, 
že  příští  školní  rok  bude  lepší  než 
ten  předchozí,  že  se  budeme  moci 
setkávat  s  rodiči  na  školkových 
akcích  a  naše  děti  můžou  předvést 
na  veřejných  akcích,  co  všechno  se 
ve  školce  učí.  Děkujeme  především 
rodičům  za  trpělivost  a  vstřícnost 
a  těšíme  se  na  další  spolupráci. 
Hana Šťastná a kolektiv MŠ

Tento  školní  rok  pro  nás  začal  již 
koncem prázdnin, kdy jsme krátkým 
vystoupením  zpestřili  program  na 
Vítání  občánků.  Soubor  dechových 
dřevěných  nástrojů  a  klarinetový 
kvartet  jste  mohli  slyšet  v  pásmu 
vsetínských  Zušek  na  Valašském 
záření  a  početná  výprava  našich 
muzikantů  se  zapojila  také  do 
programu  v  budově  kmenové  školy 
ve  Vsetíně  v  rámci  Vsetínské  noci. 
Opravdu  nezahálíme.  Těší  nás, 
že  zájem  o  ZUŠku  vzrůstá  a  že  se 
rozšiřuje  i  nabídka  vyučovaných 
nástrojů.  Klavír,  keyboard,  zobcová 
flétna,  klarinet,  saxofon,  kytara, 
housle  a  cimbál,  k  tomu  hudební 
nauka,  soubor  zobcových  fléten 
ZOBČATA, folkový soubor ZUŠáci, 
klarinetový soubor SILVER FLAPS, 
saxofonové trio – jen díky kolegialitě 
a podpoře ZŠ se nám podařilo sestavit 
rozvrh.  Doufáme,  že  letošní  rok 
bude  opět  plný  našich  vzájemných 
setkávání  –  připravujeme  Vánoční 
koncert  v Polance,  chceme  si  zahrát 
na  Adventním  koncertě  ve  Vsetíně, 
v  plánu máme  i  Živý  Betlém. Akce 

na  druhé  pololetí  máme  prozatím 
v šuplíku, ale bude-li situace příznivá, 
určitě o nás uslyšíte. Děkujeme všem 

za podporu uměleckého vzdělávání a 
těšíme se na vás na našich koncertech. 

Zdeňka Machačová
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Zuška nezahálí a po prázdninách se opět rozjela na plno

Ohlédnutí za minulým rokem z naší mateřské školky



Po  loňském  složitém  období,  kdy 
jsme byli více doma než v lavicích, se 
konečně rozběhl nový školní rok 2021-
2022. Dovolte mi napsat pár vět o tom, 
co se u nás dělo, děje a dít bude.

Prázdniny ve škole
Ani toto léto aktivity v naší škole úplně 
neutichly. Stavební ruch z let minulých 
však vystřídal dětský křik a smích. Hned 
první  červencové  dny  jsme  pro  naše 
žáky  připravili  tradiční  prázdninovou 
družinu,  na  kterou  plynule  navázaly 
letní  kempy  s  přírodovědným 
zaměřením.  Tyto  týdenní  akce  jsme 
přes  léto  realizovali  celkem  tři, 
zúčastnilo se jich téměř šedesát našich 
žáků. Na všechny tyto kurzy se podařilo 
sehnat  peníze  z  Ministerstva  školství 
mládeže  a  tělovýchovy,  takže  je měly 
děti kompletně zdarma a pro rodiče to 
byla kromě úlevy psychické, také úleva 
finanční.

Zahájení školního roku a povinné 
testování

Školní  rok  jsme  zahájili  v  tradičním 
duchu  bez  větších  potíží.  Při  trojím 
povinném  antigenním  testování  dětí 
nebyl ve škole zachycen žádný případ 
onemocnění  Covid,  takže  zatím 
fungujeme bez karantén a  jakýchkoliv 
omezení.  Všichni  pevně  věříme 
a doufáme, že školy zůstanou otevřeny 
a loňský scénář nás mine. 

Akce školy
V prvním měsíci září  se nám podařilo 
zorganizovat  dvě  větší  školní  akce. 
Po  roční  pauze  jsme  se  opět  mohli 
potkat  na  našem  školním  duatlonku 
a  nutno  říci,  že  to  bylo  setkání  velmi 
povedené.  Téměř  třicet  závodníků  se 
v sedmi kategoriích utkalo na výborně 
připravené  trati  o  krásné  poháry. 
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší 
Monika  Novosadová,  Tobiáš Mikulík, 
Tonda  Psota,  Tomáš  Miček,  Mariana 
Mikulíková,  Jakub  Zádrapa  a  Magda 
Psotová.  Gratulujeme  nejen  jim,  ale 
také všem, kteří se závodů zúčastnili.  
Druhou  realizovanou  akcí  byly 
adaptační  kempy  pro  naše  šesťáky. 
V  pěkném  prostředí  chalupy U Hůštú 

strávily  obě  nově  vytvořené  třídy  pod 
vedením  šikovných  vedoucích  Katky 
Grygarové, Alžběty Kovářové, Alžběty 
Ondráčkové a třídních učitelek Marcely 
Koňaříkové  a  Martiny  Blažkové  dva 
dny plné zajímavých stmelovacích her 
a zábavy. Cílem této akce bylo lépe se 
poznat a vytvořit společně dobrou partu 
kamarádů, což se snad podařilo a bude 
jim to šlapat i ve škole.

Co nás čeká dál
V  letošním školním  roce  jsme zahájili 
projekt  Šablony  3,  na  který  jsme 
získali  cca  600  000 Kč.  Tyto  peníze 
budou  v  drtivé  většině  investovány 
do doučování dětí a dohánění složitého 
loňského vzdělávacího období. 
Kromě  toho  pokračujeme  v  realizaci 
projektu Přírodní zahrady na pozemku 
školy.  V  minulých  dnech  proběhly 
díky pomoci Tondy Kolínka složitější 
úpravy  terénu.  S  dětmi  jsme  pak 
společně  osazovali  a  plnili  vyvýšené 
záhony  a  sadili  keře  a  květiny. 
Do  zimy  bychom  chtěli  stihnout 
umístit  informační  panely  a  lavičky. 
Práce je ještě dost, ale konec realizace 
je naplánován až na konec roku 2022, 
takže by se vše mělo zvládnout. 
Jednou  z  nejvýraznějších  změn 
posledních  let,  která  se  u  nás  od  září 
rozběhla,  je  přechod  na  nový  školní 
elektronický  informační  systém 
Bakaláři,  který  by  nám  všem  měl 
ulehčit práci a ubrat byrokracie. Pevně 

věřím,  že  si  všichni  postupně  na  tuto 
novinku  zvykneme  a  bude  nám  ku 
pomoci.
Přeji  Vám  všem  co  nejvíce  klidných 
podzimních  dnů  a  hlavně  pevné 
zdraví.  Petr Filgas, ředitel školy 
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 Základní škola pořádala přes prázdniny tři týdenní kempy pro děti

Myslivci věnovali 
vstupné

Pořadatelé  nedělního  odpoledne 
letošní polanské pouti se rozhodli 
dobrovolné  vstupné  věnovat  na 
pomoc  občanům  postiženým 
tornádem.  Za  odpoledne  do 
vyhlášení výše  sbírky návštěvníci 
přispěli částkou 50.300,-Kč. Další 
finance  do  sbírky  se  sešly  ještě  v 
ten  den  a  dnech  následujících  od 
muzikantů a členů MS Val.Polanka, 
takže  její  výše  se  vyšplhala  na 
66.000,-Kč.  Druhá  fáze  pomoci 
proběhla  při  konání  Pochodu 
okolo  Polanky  a  dohromady 
dosáhla  výše  takto  získaných 
prostředků  částky  96.000,-Kč.  Za 
ni  byl  zakoupen  po  konzultaci  s 
koordinačním centrem v postižené 
oblasti potřebný stavební materiál 
a  dvěma  kamiony  odeslán  na 
místo  určení.  Díky  všem,  kteří 
jste  přispěli  na  pomoc  jižní 
Moravě,  ať  už  na  polanské 
pouti,  nebo  Pochodu  okolo 
Polanky.  Za Myslivecký spolek 
Valašská Polanka Jiří Dušek 
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Insolvence  je  cestou z dluhové pasti.  
Využívají ji lidé, kteří nejsou schopni 
platit své závazky nebo jsou proti nim 
vedena exekuční řízení. Podle Insolv
enčního rejstříku jsou nyní v procesu 
oddlužení  necelé  tři  stovky  dlužníků 
z ORP Vsetín.
 

Na koho se obrátit, pokud mám 
zájem o oddlužení 

V případě,  že  se  dlužník 
rozhodne  podstoupit  proces 
oddlužení,  má  dvě  možnosti.  Může 
vyhledat  pomoc  u  příslušníků 
právnických  profesí  (např.  advokát
ů,  insolvenčních  správců,  soudních 
exekutorů nebo notářů). Jejich služby 
jsou však zpoplatněny. Za zpracování 
insolvenčního návrhu si tito odborníci 
účtují  4  tisíce  korun  pro  jednotlivce 
a  6  tisíc  korun  pro  manželský  pár. 
V ceně není započteno DPH.  
Druhou  možností  je  obrátit  se  na 
tzv.  akreditované  osoby,  kterým 
Ministerstvo  spravedlnosti  udělilo 
povolení  na  poskytování  služeb 
v oblasti  oddlužení.  Hlavní  výhodou 
je,  že  služby  těchto  akreditovaných 
osob  jsou  bezplatné.  Zpravidla  se 
jedná  o  sociální  služby,  jako  jsou 
např.  občanské  či  dluhové  poradny. 
Ve  Zlínském  kraji  působí  celkem 
8  akreditovaných  osob,  mezi  které 
patří  i  Vzdělávací  a  komunitní 

centrum  Integra  Vsetín,  přesněji 
Občanská  poradna  Vsetín,  která  je 
součástí  dané  organizace.  Seznam 
všech akreditovaných osob najdete na 
webu sako.justice.cz.  
 

Dejte si pozor na 
tzv. insolvenční šmejdy 

Poradkyně  Občanské  poradny 
Vsetín  Petra Maliňáková  doporučuje 
vyhledat pomoc pouze u prověřených 

osob  či  organizací.  „Je  to  i  jedna 
z cest,  jak  se  vyhnout  tzv.  insolvenč
ním šmejdům,“ doplňuje Petra Mali-
ňáková. 
Insolvenční  šmejdi  aktivně  oslov
ují  lidi  ve  špatné  finanční  situaci 
a  nabízejí  jim  snadné  oddlužení. 
Hlásí,  že  za  dlužníka  zařídí  vše 
potřebné  a  zajímá  je  jen  dlužníkovo 
blaho. Vzbuzují dojem, že bez  jejich 
pomoci  nelze  vstup  do  insolvence 
nikdy  zvládnout.  Pravdou  ale  je,  že 
tyto  osoby  zpravidla  nejsou  schopné 
oddlužení  zprostředkovat.  „Často 
oslovují  dlužníky,  kteří  mají 

nějakou  nemovitost,  kterou  se  snaží 
výhodným  způsobem  získat  pro 
sebe,“ vysvětluje Maliňáková. Služby 
těchto  šmejdů  často  stojí  dlužníky 
desetitisíce  korun  a  situaci  dlužníků 
zpravidla ještě zhorší.   
 

Občanská poradna Vsetín nabízí 
své služby 

Hledáte-li  odbornou  radu,  obraťte 
se  např.  na  poradkyně  Občanské 

poradny  Vsetín.  Zabývají  se  nejen 
dluhovou  problematikou,  ale  také 
rodinnými,  pracovně-právními  a 
majetkovými  vztahy,  spotřebitelskou 
problematikou,  bydlením,  trestním 
právem  či  občanským  soudním 
řízením. Poradenství poskytují od roku 
2006 a působí  i  na  svých pobočkách 
ve  Valašských  Kloboukách,  Bystřici 
pod  Hostýnem,  Velkých  Karlovicích 
a Novém Hrozenkově. Veškeré služby 
Občanská  poradna  Vsetín  poskytuje 
bezplatně. Více informací o této službě 
se  dozvíte  na  webu  www.vkci.cz, 
nebo na tel. čísle  774 262 243. 

Na těžké životní situaci lidí často parazitují insolvěnční šmejdi
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Sportovní  komise  uspořádala  už  15. 
ročník  tenisových  turnajů  KOVAR 
CUP  ve  čtyřhře  a  dvouhře.  Čtyřhra 
měla  nečekané  vítěze  -    po  boji 
zvítězila  dvojice  Josef  Maršálek  a 
Jonáš  Šafařík.  Druhé  místo  patří 
dvojici  Petr  Cedidla,  Josef  Laža.  
Na  třetím  místě  skončila  dvoji 
Křůpala,  Ovčačík.  Dvouhra  byla 
letos  rozdělena  na  dvě  výkonnostní 
skupiny.  B  skupiny  vyhrál  Jarda 
Jančálek,  který  ve  finále  púorazil 
Tomáše Křůpalu,  třetí místo  obsadil 
Radek  Blažek.  Skupina  A  nabídla 

řadu  krásných  zápasů,  ve  finále 
zvítězil Radek Hořelka nad Martinem 
Liškou 6:2, 6:4, pohár za  třetí místo 
bral  Radim  Křůpala.  18.  září  jsme 
uspořádali  Polanský  duatlonek.  Na 
start se postavilo téměř 80 závodníků 
v  17  kategoriích.  Těší  nás,  že  na 
startu  bylo  dost  závodníků  z  naší 
obce, kteří si vyzkoušeli závody proti 
„profesionálům“. V úterý 21. 9. 2021 
jsme  ještě  uspořádali  duatlonek  pro 
žáky  naší  školy.  Na  startu  bylo    25 
závodníků,  které  jsme  rozdělili  do 
7  kategorií.  Bojovné  výkony,  dobrá 

atmosféra,  spokojení  závodníci. 
To  nám  dává  chuť  do  další  akcí 
pořádaných  pro  naše  školáky.  Chci 
poděkovat  všem  členům  sportovní 
komise  za  přípravu  a  uspořádání 
závodů,  ohlasy  mezi  závodníky 
byly kladné. Poslední akcí sportovní 
komise    byl“  Podzimní  turistický 
výšlap“. Vlakem do Horní Lidče a po 
turistické značce na Půlčín, Radošov 
a zpět domů, celkem 20 km. Do konce 
roku nás ještě čeká turnaj ve stolním 
tenisu,  který  uspořádáme  30.12. 
2021  v  našem  KD.  Staňa Machač

Pohárové soutěže SDH Valašská 
Polanka

Dne 1.  srpna byl plánován 16.  ročník 
Pohárových  soutěží  mladých  hasičů 
a  dospělých.  Do  dopolední  soutěže 
Mladých  hasičů  se  přihlásilo  celkem 
44  kolektivů.  Po  začátku  soutěže 
se  přihnala  bouřka,  která  dopolední 
zápolení  mladých  hasičů  bohužel 
zrušila (soutěž byla ukončena z důvodu 
bezpečnosti). Bylo  to  poprvé po 15-ti 
letech, kdy nás potkala taková nepřízeň 
počasí.
Odpolední soutěž dospělých začínala v 
14:00 hodin, kdy po zahájení nás opět 
potrápily  rozmary  počasí.  Do  soutěže 
se  přihlásilo  20    družstev mužů. Tuto 
kategorii  vyhrálo  SDH  Mirošov  B, 
druhé  místo  patřilo  Vrběticím  a  třetí 
místo  Velké  Lhotě.  V  kategorii  žen 
bylo  na  startovní  listině  7  družstev 
a  zvítězily  ženy  z  Olšovce,  druhou 
příčku obsadily domácí ženy z Valašské 
Polanky a třetí Loučka A. Veteráni měli 
startovní  listinu  obsazenu  jen  dvěma 
týmy  a  zvítězili  hasiči  z  Ubla,  druhé 
místo Velké Karlovice.

VII. sraz hasičských Polanek ČR 
Při  letošním  táboráku  SDH,  který 
pořádá  sbor  pro  své  členy  a  všechny 
co  sboru  pomáhají,  proběhl  zároveň 
po  dvou  letech  VII.  sraz  hasičských 
Polanek.  V  naší  obcí  jsem  přivítali 
zástupce : Polanky nad Odrou, Polánky 
u  Malešova  a  Polánky  –  Moravský 
Krumlov.  Po  přivítání  jsme  vyrazili 
na  výlet  po  okolí  (Motomuzeum 

v  Senince,  pálenice  v  Janové)  a  po 
návratu proběhl společný táborák všech 
v Polanek v areálu tanečního kola, kde 
delegace  přišel  pozdravit  i  starosta 
obce. Další sraz hasičských Polanek by 
se měl uskutečnit za dva roky v Polánce 
u Moravského Krumlova.

Soustředění Mladých hasičů v Lužné
Každoročně  se  mladí  hasiči  na  konci 
prázdnin připravují na další účinkování 
v Okresní lize mladých hasičů a první 
soutěží je branný závod. I letos zavítali 
na  soustředění  do  sousední  Lužné  na 
lyžařskou  chatu,  kde  pod  vedením 
Moniky Mikušové a jejích pomocníků, 
nacvičovali  disciplíny  pro  podzimní 
závod hasičské všestrannosti,  který  se 
konal  25. 9. 2021 v Oznici.

Topení v rodinných domcích již 
začíná

Hasiči  upozorňují  všechny 
spoluobčany,  aby  si  řádně  uskladnili 
palivo v kotelnách a připravili  topidla 
tak,  aby  nedocházelo  k  požárům 
kotelen  a  komínů.  Je  potřeba  řádně 
vyčistit  spalinové  cesty  a  samotný 
kotel.  Samozřejmostí  jsou  revize 
plynových kotlů a také kotlů na pevná 
paliva. V blízkosti kotlů  se neskladují 
žádné hořlavé látky ani papír a dřevo. 
Všem přejeme, aby si užili tepla pouze 
z radiátorů a krbů ne z požáru.
A pár rad na závěr:
Co mohu zkontrolovat sám?
• Je kouřovod řádně upevněn?
•Není plášť spotřebiče nebo samotný  

kouřovod propálený? Fungují všechny 
uzávěry komínových dvířek?
• Jsou funkční přívodní šňůry a 
zásuvky u kotle?
• Je dimenzování pojistek v případě 
elektrických spotřebičů dostatečné?
• Je komín na povrchu celistvý, 
bez viditelných spár, netěsností a 
omítnutý?

• Je zařízení domácnosti v dostatečném
odstupu od komína a tepelného zdroje?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně  odstraňte  veškerý  hořlavý 
materiál z blízkosti komínového tělesa. 
Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár 
v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo 
by  dojít  k  jeho  popraskání  nebo  i 
výbuchu.

Recyklujte s hasiči
Hasiči  stále  pokračují  se  sběrem 
vysloužilých  elektrospotřebičů. 
Tentokrát budou spotřebiče vybírat při 
svozu nebezpečného odpadu, který  se 
uskuteční 2. října 2021. 

Jarmark s hasiči ve zbrojnici
Hasiči  zvou  všechny  na  posezení 
v  prostorách  hasičské  zbrojnice  dne 
16.10.2021.  Připraveno  bude  pro 
všechny  zájemce  tradiční  pohoštění 
jako  v  předešlých  letech,  které  se 
bude prodávat. K dobrému jídlu a pití 
Vám  zahrají  harmonikáři.  Srdečně 
všechny  zveme  od  8:00  hodin  do 
prostor  zbrojnice.     Petr Juhaňák

Sdružení dobrovolných hasičů z Polanky informuje

Sportovní komise přes prázdniny uspořádala několik povedených akcí
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V polanském Sokolu převládá radost, 
protože  nová  sezona  se  rozběhla 
bez  jakýchkoliv  omezení  a  my  se 
znovu  můžeme  pouze  nervovat  při 
hře  našich borců na hřišti,  což  je  ta 
nejlepší  možná  věc  pro  sportovní 
fungování. A-tým vstoupil do druhé 
sezony v Krajském přeboru, daří se i 
B-týmu v rámci III. třídy a co je také 
důležité,  do  svých  soutěží  vstoupila 
mládež.  Touto  cestou  bychom 
zároveň chtěli poděkovat za podporu 
našim  partnerům  obci  Valašská 
Polanka,  firmě  TZB  Technology 
a  samozřejmě  i  našim  věrným 
příznivcům  a  všem  pořadatelům, 
kteří pomáhají s organizací domácích 
zápasů. 

A-tým 
Soutěž  začala  s  mírnými  rozpaky, 
když  Polančané  v  domácí  premiéře 
nestačili  Slušovicím  1:3  a  o  týden 
později  schytali  direkt  v  Boršicích 
0:4.  Další  utkání  však  už  mělo  pro 
náš  tým  vítěznou  tečku,  to  když  po 
trpělivém  výkonu  dokráčeli  naši 
kluci k vítězství 1:0 nad regionálním 
rivalem  z  Velkých  Karlovic.  K 
zápasu  v  Luhačovicích  jsme  se 
rozhodli  neodcestovat,  důvodem 
byla především neloajálnost ze strany 
domácího klubu, který s námi nejprve 
pozitivně postupoval ve snaze utkání 
přeložit,  až  se  nakonec  zachoval 
nečekaně  záporně.  Náš  kapitán  se 
však zvládl oženit a byl u toho, když 
další  zápasy  už  Polančané  slavili 
bodové  zisky.  Nejprve  na  domácím 
hřišti  skolili  Nevšovou  3:2,  aby  o 
týden později zapsali historicky první 
vítězství v Krajském přeboru na půdě 
soupeře,  stalo  se  tak  v  Bystřici  pod 
Hostýnem a skončilo to 2:0 pro naše 
barvy.  Zatím  poslední  utkání  před 
uzávěrkou  zpravodaje  jsme  odehráli 
v  sobotu  18.  září  proti Morkovicím, 
soupeř byl opravdu kvalitní, náš tým 
nakonec  vybojoval  cenný  bod  za 
remízu  1:1.  Na  domácí  půdě  se  do 
konce kalendářního roku představíme 
už  pouze  dvakrát. V  sobotu  2.  října 
hostíme od 15:00 Napajedla, poslední 
fotbal  v  Polance  odehraje  A-tým  v 

sobotu 16. října od 14:30 s Baťovem. 
Cestovat  s  námi  však  můžete  i 
ven,  pro  fanoušky  vypravujeme  na 
každé  utkání  společný  autobus,  je 
tedy  možné  podpořit  Polančany  i 
na  půdě  soupeře,  tam  se  vypravíme 
ještě  třikrát,  v  neděli  10.  října  do 
Nedašova,  24.  října  do  Štítné  nad 
Vláří  a  podzim  zakončíme  v  neděli 
31. října v Brumově. 

B-tým 
Výborně  se  zatím  vede  B-týmu, 
který  má  své  zázemí  v  Lužné. 
Tygři  vstoupili  do  sezony  vysokým 
vítězstvím nad Janovou 5:2. Bodovali 
také  ve  venkovní  premiéře  hrané  ve 
Študlově,  kde  brali  bod  za  remízu 
2:2.  Na  domácí  půdě  jsou  zatím 
hráči  rezervy  neporaženi,  poradili  si 
s rezervou Huslenek 3:1 a Valašskou 
Senici  rozstříleli  6:2.  B-tým  zatím 
drží  1. místo  v  tabulce  III.  třídy  sk. 
A,  ta  se  letos  hraje  hned  ve  třech 
skupinách. Budeme našim chlapcům 
držet palce, aby se poprali o nejvyšší 
pozice a třeba i o postup do okresního 
přeboru.  Navštívit  domácí  zápasy 
v  Lužné  můžete  vždy  v  neděli  od 
10:15,  do  konce  podzimu  se  Tygři 
ještě  stihnout  porvat  17.  října  se 
Študlovem a 31. října s Liptálem. 

Dorost 
Dorostenci  fungují  ve  spolupráci  se 
Sokolem  Ústí  v  rámci  sdruženého 
celku a mladíkům se zatím daří velmi 
dobře, když v pěti zápasech okresního 
přeboru  dokázali  hned  čtyřikrát 
zvítězit  a  pouze  jednou  remizovali. 
Velké naděje v dorostu pro polanský 
fotbal  představuje  dvojice  Matěj 
Kovář  s  Pavlem  Malíkem,  kluci 
už  stíhají  také  zápasy  s  B-týmem  a 
dokonce už se podívali i na lávku do 
A-týmu, se kterým měli tu příležitost 
podstoupit  letní  přípravu.  Budeme  i 
nadále držet palce v cestě za okresním 
triumfem a doufat,  že  tato  kategorie 
bude  postupně  více  a  více  doplněna 
nadějnými hráči do budoucna.

Mladší žáci 
Tradičně úspěšná kategorie polanské 

mládeže stihla pod taktovkou trenéra 
Černotíka odehrát  tři soutěžní duely. 
Nejprve  sice  přišla  porážka  3:5  v 
Liptále,  ale  další  duely  už  ovládli 
mladí  Polančané.  V  domácím 
derby  proti  sdruženému  celku 
Ústí/Leskovec  zaznamenali  výhru 
4:2.  Kanonádu  předvedli  naši  borci 
v  Halenkově,  kde  zvítězili  10:3. 
Mladší  žáci  se  těší  ještě  na  dalších 
šest  zápasů.  Doma  hrají  pravidelně 
v pondělí od 17:00, letos ve Valašské 
Polance  vyzvou  celky  Vsetína, 
Hovězí, Liptáli a Halenkova. 

Starší přípravka 
Chcete vidět jeden gól za druhým? Pak 
určitě navštivte zápas starší přípravky. 
V této kategorii bojujeme úspěšně již 
od  roku  2006  a  letošní  ročník  není 
výjimkou.  Už  první  zápas  přinesl 
divoké  brankové  hody,  když  naši 
hráči remizovali s Huslenkami 11:11. 
O  týden později nastříleli Polančané 
dokonce 12 branek a tentokrát slavili 
vítězství, protože Ústí povolili pouze 
čtyři.  Kuriózní  výsledek  se  zrodil 
na  domácí  půdě  proti  sdruženému 
celku  Horní  Lidče/Valašských 
Příkazů,  konečný  brankový  účet 
26:2 ve prospěch Polančanů asi mluví 
za vše. Starší přípravka uspěla také v 
Halenkově,  kde  po  přestřelce  brala 
všechny  body  za  výhru  9:5.  Starší 
přípravka  hraje  své  domácí  zápasy 
každý pátek od 17:00, 24. září vyzve 
Hovězí,  8.  října  Francovou  Lhotu 
a  22.  října  sdružený  celek  Nového 
Hrozenkova/Velkých Karlovic. 

Mladší přípravka
Nejvíc  malých  fotbalistů  máme  v 
mladší  přípravce.  Ta  své  zápasy 
hraje  formou  turnajů  bez  počítání  a 
zapisování  skóre,  pouze  pro  radost 
ze  hry.  Zájem  dětí  je  tak  velký,  že 
stávající  trénérskou  dvojici  Josefa 
Maršálka  a  Petra  Filgase  museli 
posílit Jirka Řezníček a Honza Filgas, 
kteří se zapojili do trénování a vedení 
zápasů. Snad nám tento bohatý potěr 
vydrží  a  podaří  se  mládežnické 
kategorie udržet i v dalších letech. 

Jan Tajzler ml.

Nová fotbalová sezóna se rozběhla bez jakýchkoliv omezení
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Kotlíkové dotace budou 

Výzva na kotlíkové dotace, které mají za cíl motivovat majitele domů, aby přistoupili k výměně starých 
kotlů za ekologičtější způsoby vytápění, bude opět vyhlášena na začátku roku 2022. O přidělení dotace 
tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“ 
se základními údaji žadatele a uvedením nového zdroje vytápění. Vyplněním předžádosti získá kraj infor-
mace o celkové částce požadovaných dotací, o kterou poté požádá Ministerstvo životního prostředí.

Jaké jsou podmínky k podání „předžádosti“?

Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?

V rámci kotlíkových dotací 2021+ bude podporována 
výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy 
v rodinných a bytových domech a nově i v rekreačních 
objektech. Výměna může být realizována 
od 1. ledna 2021 a žadatel musí být vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem nemovitosti.

• tepelné čerpadlo s dotací až 130 000 Kč

• kondenzační plynový kotel s dotací až 100 000 Kč

• kotel na biomasu s dotací až 130 000 Kč

• domácnosti, kde jeden člen domácnosti vydělal 
v roce 2020 maximálně 170 900 Kč čistého příjmu

• domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících 
starobní nebo invalidní důchod 3. stupně

V září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět 
starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují 
alespoň 3. emisní třídy. Kotlíkové dotace budou proto 
pokračovat až do roku 2022. Nově se prostřednictvím 
krajů soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým 
poskytne až 95% dotaci na výměnu starého kotle. 
Jsou to:

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 
14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi 
nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné 
využít přes program Nová zelená úsporám.

Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat 
a alespoň si požádá o dotaci na výměnu kotle do 
1. září 2022, nebude v případě kontroly z úřadů 
finančně sankcionován. Zlínský kraj doposud realizoval 
tři programy výměny zdrojů tepla v domácnostech, 
v rámci kterých bylo realizováno a proplaceno 4 417 
dílčích projektů v celkové výši 496 606 611 Kč.

Stát podpoří domácnosti s nižšímy příjmy

Formulář a veškeré podrobné informace  
najdete na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky

Předžádost můžete podávat od 11. října 2021

kotliky@kr-zlinsky.cz

V kraji se do kotlů investovalo už téměř 
500 milionů korun

Ostatní domácnosti si budou moci vyměnit kotel 
s dotací až 50 % v rámci programu Nová zelená 
úsporám.

v roce 2022 pokračovat

!

Informační linka: 577 043 411


