
Vážení spoluobčané, blíží se krajské 
volby, které jsou významné také pro 
naši obec. Proto se na vás obracím 
s prosbou – jako starosta i jako 
občan. Prosím, pojďte 2. a 3. října 
2020 volit. Kvůli budoucnosti své i 
vašich blízkých, kvůli budoucnosti 
naší obce.
Naše obec se bez úzké spolupráce se 
Zlínským krajem neobejde. Sdělení, 
že jde o náš přímý nadřízený orgán, 
zní hrozně, proto raději řeknu, že 
je to pro naši obec velmi blízký a 
důležitý partner. 
I v naší obci se nachází krajské 
silnice, jezdí k nám autobusy a vlaky 
spolufinancované krajem, naše děti 
chodí do škol zřizovaných krajem, 
všichni potřebujeme zdravotníky v 
krajem zřizovaných nemocnicích. 
životy naše i naší obce jsou prostě s 
krajem úzce propojeny. Tak to prostě 
je. Jako starostovi obce mi moc 
záleží na tom, kdo bude na kraji tak 
říkajíc „sedět.“ Je velmi důležité, s 
kým budu jednat o investicích v naší 
obci, kdo bude o těchto investicích 
rozhodovat. Pokud to bude někdo, 
kdo řízení měst a obcí nerozumí, 
čekají nás čtyři těžké, možná až 
ztracené roky. Ztracené z hlediska 
investic, z hlediska rozvoje, z 
hlediska blízké budoucnosti. Přijďte 
proto k volbám a volte uvážlivě ty 
kandidáty, které znáte, ty kandidáty, 
za kterými je vidět nejen kus 
odvedené práce ve prospěch všech, 
ale i jejich dobré morální vlastnosti, 
poctivost a slušnost. Starosta
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Volby do krajského zastupitelstva 
proběhnou ve dnech 2. a 3. 10. 2020,  
a také do Senátu Parlamentu ČR. 
Naše obec je zařazena do volebního 
obvodu č.78 - Zlín, ve kterém se po 
6-ti letech bude volit za náš obvod 
nový senátor. Pokud nebude zvolen 
senátor již v prvním kole voleb, 
bude organizováno tzv. druhé kolo o 
týden později, to je ve dnech 9. a 10. 
10. 2020. Jako vždy budou probíhat 

volby v pátek od 14,00 hodin do 22,00 
hodin a v sobotu od 8,00 hodin do 
14,00 hodin v obřadní místnosti OÚ 
Val. Polanka. Průběh voleb je a bude 
poznamenán hygienickými opatřeními 
omezujícími šíření koronaviru. Před 
vstupem do volební místnosti je 
nutné si nasadit ochrannou roušku, 
vydenzifikovat si ruce a případně 
použít jednorázové ochranné rukavice, 
které zde budou k dispozici. Starosta

www.valasskapolanka.cz

Blíží se krajské a také senátní volby 2020 Prosba starosty

Lávka přes řeku Bečvu v Ústí byla 
osazena 18. 8. 2020 a v 35. týdnu 
tohoto roku byla dokončena stavba 
gabionového opevnění břehu řeky 
Senice v jejím meandru za fotbalovým 
hřištěm v Leskovci. Tyto dva technicky 
náročné stavební objekty ze stavby 
I.etapy cyklostezky Bečva – Vlára 
– Váh na území obcí Hornolidečska, 

staveb A a B, jsou tedy hotové a 
zbývá dokončit nájezdové rampy 
k těmto stavebním dílům, položení 
asfaltových koberců v úsecích, kde 
ještě položeny nebyly, provést realizaci 
dopravního značení a terénní úpravy 
s tím spojené. Dokončení stavebních 
prací předpokládáme do konce října. 

Pokračování na straně 2

Výstavba I. etapy cyklostezky finišuje
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Pookračování ze strany 1
V průběhu těchto měsíců se 
bude připravovat také veškerá 
potřebná dokumentace pro zahájení 
kolaudačního řízení této stavby. To 
mělo být zahájeno již v průběhu 
měsíce září, ale průběh tzv. 
„stanovení dopravního značení“, 
které je posuzováno dopravním 
inspektorátem Policie ČR, bohužel 
termín konečné kolaudace odsouvá 
na tyto závěrečné měsíce tohoto 
roku. Nesporným faktem je však 
skutečnost, že zhotovitel díla 
cyklostezky, sdružení firem PORR, 
SWIETELSKY a COLAS ukončí 

stavbu ještě před nástupem letošní 
zimy i přes to, že dle smlouvy o 
dílo mají termín dokončení stavby 
stanoven na polovinu března příštího 
roku. Nedílnou součástí dokladů 
předkládaných stavebnímu úřadu 
s žádostí o kolaudaci stavby budou 
také geometrické plány zhotovené 
zeměměřiči, které vymezí rozsah 
záborů pozemků zastavěných 
cyklostezkou a které budou 
podkladem pro výkup pozemků 
zastavěných cyklostezkou od jejich 
majitelů. Organizaci výkupu pozemků 
plánujeme realizovat v průběhu 
zimních měsíců 2020-2021. Starosta

Výstavba 1. etapy cyklostezky finišuje

Počátkem července letošního roku 
jsme obdrželi sdělení od Státního 
fondu dopravní infrastruktury ČR 
o tom, že naší žádosti o dotaci na 
výstavby cyklostezky označené 
jako BEVLAVA - stavba I/C, to je 
z Valašské Polanky po neratovský 
rybník v Prlově, bylo vyhověno a že 
nám bude poskytnuta dotace ve výši 
18,22 mil. Kč z celkově plánovaných 
24 mil. Kč, dle rozpočtových 
nákladů z projektové dokumentace 
stavby před výběrovým řízením na 
zhotovitele stavby.
Předložený projekt je součástí záměru 
vybudování dálkové mezinárodní 
cyklostezky BEVLAVA. Projekt je 
v souladu s cíli národní strategie 
rozvoje cyklistické dopravy, 
konkrétně se specifickým cílem 1 
– Zajištění financování cyklistické 
infrastruktury, cíl 1.1. Výstavba a 
údržba cyklistické infrastruktury 
– Opatření č.1 VÝSTAVBA 
– zajistit podporu výstavbě 
cyklistické infrastruktury. Plánovaná 
cyklostezka má přidělené číslo 461 
a bude součástí regionální dálkové 
cyklotrasy s návazností na síť 
evropských cyklotras EuroVelo, 
konkrétně propojí cyklotrasu 
EuroVelo 4 a Eurovelo 6.
Na začátku úseku cyklostezky 
bude ve Valašské Polance (poblíž 
okružní křižovatky silnic I/57 a 
I/49 ) vybudována lávka přes řeku 

Senici s následným křížením se 
silnicí I/57.  Dále je zde navržena 
nová sdružená stezka pro chodce a 
cyklisty, trasovaná po travnatých 

loukách podél silnice I/49. Stezka 
bude ukončena těsně před místní 
komunikací na katastru obce Prlov 
vedoucí k rybníku Neratov. Celková 
délka budovaného úseku je 1,56 
km. Součástí projektu bude, kromě 
nově budovaného úseku cyklostezky, 
také úprava stávajících místních 
komunikací, po kterých stezka 
částečně povede, výstavba tří lávek 
pro pěší a cyklisty a to přes řeku 

Senici a 2x přes potok Pozděchůvka. 
Dále stavba obsahuje propustek přes 
levý přítok potoka Pozděchůvky, 
kácení zeleně, vybudování dešťové 
kanalizace podél silnice I/49 
a přeložka slaboproudého vedení 
CETIN. Na konci bude cyklostezka 
napojena na účelovou komunikaci 
na katastru obce Prlov vedoucí 
k rybníku Neratov.
Investorem této etapy cyklostezky je 
opět Sdružení obcí Hornolidečska. 
Konkrétně budou na tuto stavbu 
své investiční příspěvky zasílat jeho 
členské obce: Valašská Polanka 
- 4 mil. Kč, Prlov – 1 mil. Kč a 
Pozděchov – 0,5 mil. Kč. V plánu 
máme požádat o dotaci také Zlínský 
kraj, který na dokončované stavby 
cyklostezky A a B z Ústí do Lužné 
přispěl dotací ve výši 12 mil. Kč. 
Nyní však probíhají volby do 
zastupitelstva Zlínského kraje a tak 
nyní nevíme, jaké bude mít nové 
vedení Zlínského kraje priority a 
bude-li naší žádosti vyhověno.
V současné době probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele stavby a na 
výkon technického dozoru stavby 
vč. zajištění BOZP na stavbě. Po 
ukončených výběrových řízeních 
předpokládáme uzavření smluv o dílo 
a zahájení stavby v průběhu listopadu 
tohoto roku s tím, že dokončení 
této etapy stavby plánujeme do 
konce roku 2021.   Starosta

Stavba cyklostezky bude příští rok pokračovat směrem na Prlov



S novým ročníkem fotbalové soutěže, 
ve kterém naši muži hrají nově již 
v krajském přeboru, bylo zahájeno 
užívání stavby automatického 
zavlažování fotbalového hřiště, 
jehož realizace byla provedena 
v prvním pololetí letošního roku, 
kdy byly veškeré sportovní aktivity 
v celé republice zataveny díky krizi 
vyvolané šířením viru COVID-19.
Původní septik objektu šaten a 
sociálního zařízení byl vyčištěn a 
dnes je využíván jako akumulační 

nádrž, která je zásobena vodou z nové 
studny a také dešťovou vodou ze 
střechy přilehlého objektu.
Dnes již plně funkční závlahový 
systém je řízen automaticky a ušetří 
tak správci hřiště mnoho času, který 
musel být věnovaný zalévání hřiště 
a pracnému rozmotávání a úklidu 
hadic. O zlepšení kvality zálivky 
trávníku novými 12 ks pevně 
osazenými postřikovači nemluvě. 
Kolaudace této investice proběhla 
úspěšně 10.9.2020.             Starosta
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Kauza COVID
„Tak prý už má aj polanský pan farář 
koronavirus. To bude měť za chvílu 
půl dědiny“. Ano i takové zprávy 
jste mohli zaslechnout v poslední 
době. Jistě, nakažlivý virus, který nás 
otravuje už skoro půl roku, se denně 
probírá snad všude. Zdá se, že není 
radno jej podceňovat. Stejně tak ale 
je dobré – či snad nanejvýš důležité 
nesesypat se strachem před ním. 
Chce-li se člověk dozvědět minimálně 
o pravidlech nošení roušek, aby jej 
náhodou nepotkala pokuta, pustí si 
televizi nebo rozhlas. A pak je těžké 
se vyhnout děsivé mediální masáži, 
která neustále zasévá paniku do myslí 
mnoha lidí. Proto je velice důležité 
zachovávat si i ve zdánlivě vypjaté 
situaci chladnou hlavu a uvědomit si, 
že pravděpodobnost, že nás napadne 
virus je možná stejná, ne-li menší než 
že nás na chodníku srazí opilý řidič, 
nebo že nás napadne mnohem hůře 
léčitelná rakovina. Uvědomme si, to 
co říká mnoho lékařů i známé přísloví: 
veselá mysl-půl zdraví. Člověk 
propadající strachu a beznaději naopak 
toho příslovečného půl zdraví velmi 
brzy ztrácí…. Mimochodem je velmi 
pravděpodobné, že pan farář nebyl 
první a nebude ani poslední z Polanky, 
koho virus napadl. Prozatím se všichni 

nemocní uzdravili (resp. uzdravují). 
Mnoho lidí, kteří byli v kontaktu 
s nemocnými měli testy na COVID 
negativní. Věřme, že tomu bude i 
nadále. Doufejme, že i naši politici 
a média místo šíření strachu začnou 
události řešit racionálně. Politici třeba 
tím, že místo PANDURŮ a GRIPENŮ 
začnou nakupovat plicní ventilátory 
pro nová nemocniční oddělení. 

Místostarosta

Automatické zavlažování hřiště je hotovo

Policie ČR 
upozorňuje občany

Vzhledem k opakovanému nápadu 
trestné a přestupkové činnosti 
upozorňuje Policie České republiny 
a žádá občany, aby si důkladně 
zabezpečovali svůj majetek. 
Zejména aby si zabezpečovali a 
uzamykali vstupy do domů, garáží, 
stodol a podobně. Aby si uzamykali 
motorová vozidla a v těchto 
nenechávali viditelně odložené věci, 
jako nářadí, zavazadla apod.. 
V případě zjištění pohybu, či 
výskytu podezřelých osob a 
vozidel, a to zejména v nočních 
hodinách, oznamte toto neprodleně 
prostřednictvím tísňové linky 158 
nebo na Obvodní oddělení Policie 
České republiky Horní Lideč.
 Starosta

Informace pro 
chovatele zvířat

Stejně jako v předcházejících 
obdobích i letos dochází v CHKOB 
k občasným škodám, které působí 
velké šelmy na hospodářských 
zvířatech a včelstvech. Velkými 
šelmami, které jsou celoročně 
chráněné podle evropské legislativy, 
zákona o ochraně přírody a krajiny 
a podle zákona o myslivosti, se 
rozumí rys ostrovid, medvěd hnědý 
a vlk obecný. Pokud takovou škodu 
na svém majetku zjistíte, je třeba ji 
nahlásit do 48 hodin od jejího zjištění 
na pohotovostní číslo Správy CHKO 
Beskydy: 731 568 413. Pověření 
pracovníci provedou bezodkladné 
šetření ke zjištění původce škody 
a poradí Vám, jak a kde požádat 
o náhradu škody. Starosta
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Už se to stalo i v naší dědině. Tuky 
vylévané do domovní kanalizace 
(dřezů i WC) se dostaly do hlavní 
kanalizační stoky a spolu s dalšími 
nečistotami a nevhodnými předměty, 
jako jsou vlhčené ubrousky, 
hygienické vložky, hadry apod. 
zneprůchodnily celou jednu trasu 
kanalizace. Při následném tlakovém 
čištění se bohužel nejednou může stát, 
že dojde ke znečištění domácností.  
Správci kanalizačního řádu uvádějí i 
další komplikace a problémy : Je tu 
také nepříjemný zápach, protože tuk 
se rozkládá a pak se skrz kanalizační 
vstupy šíří do ulic. Další problémy 
tuky způsobují na čistírnách 
odpadních vod. Ty si s určitým 
množstvím tuků dokážou poradit, ale 
při větším množství už je to výrazně 
horší. „Tuky negativně ovlivňují 
složení baktérií, které odpadní 
vodu čistí. Čistírna pak může 
pěnit, v některých nádržích dochází 
k zahnívání. To vše pak snižuje 
kvalitu vyčištěné vody a zvyšuje 
náklady na provoz čistírny. Krátký 
videorozhovor o působení tuků 
v kanalizaci si můžete prohlédnout 
také na: https://www.youtube.com/

watch?v=wE0Q7pkN670
Co s tukem máte vlastně dělat?
V první řadě vůbec nevylévat 
do kanalizace. Tuk můžete 
sbírat do nádob, které se posléze 

odevzdávají ve sběrných dvorech 
či do speciálních popelnic. Co vše 
do kanalizace nepatří? Rozhodně 
se do kanalizace nesmí dostat 
biologický odpad (zbytky jídel, 
odpad z kuchyňských drtičů), tuky 
(fritovací a motorové oleje), veškeré 
hygienické potřeby, chemikálie a 
léky. Všechny tyto věci ohrožují 
samotné fungování kanalizačního 

systému a čistíren odpadních 
vod. Zbytky potravin v kanalizaci 
podporují život různých živočichů. 
Odpad z kuchyňských drtičů zanáší 
kanalizaci usazenými pevnými 
látkami, na které se váží zejména 
tuky, což může mít za následek 
snížení průtočnosti kanalizačních 
přípojek až po jejich úplné ucpání. 
Plastové části z hygienických 
potřeb, které nepodléhají rozkladu, 
zase mohou zcela zničit čerpadla 
v čerpacích stanicích odpadních 
vod. Čerpadlům také vadí vhazování 
vláknitých materiálů do kanalizace 
(kousky vaty, hadry apod.). Ty 
se pak namotávají na oběžná 
kola čerpadel a způsobují jejich 
ucpávání, případně se dostávají mezi 
oběžné kolo a hydraulickou skříň 
s následkem poškození ucpávky, 
zatečením do rotoru a zničení 
pohonného elektromotoru. 
Provoz čistírny odpadních vod 
může výrazně zkomplikovat řada 
chemických a nebezpečných látek, 
z nichž některé jsou vysoce jedovaté 
a výbušné, a mají negativní vliv 
na biologické procesy při čištění 
odpadní vody.

Pozor na tuky vylévané do domovní kanalizace

Do stokové sítě nesmí vniknout:
látky radioaktivní, látky ropné
látky infekční a karcinogenní
látky omamné a hořlavé
jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
biologicky nerozložitelné tenzidy
organická rozpouštědla
průmyslová a statková hnojiva, 
zeminy
silážní šťávy
látky působící změnu barvy vody
neutralizační kaly
hygienické potřeby
pevné odpady včetně kuchyňských

Město Vsetín a obce Hornolidečska 
se znovu spojily k nákupu energií 
na Českomoravské komoditní burze 
Kladno. Do společné poptávky 
zahrnuly 9 a půl tisíce megawatthodin 
(MWh) elektřiny a více než 15 tisíc 
MWh zemního plynu. Společný 
nákup přinesl snížení cen zemního 
plynu, který v příštích dvou letech 
zlevní o téměř 25 procent. Cena 
elektřiny proti letošku vzroste, 
odpovídá ale aktuálně nejnižším 
cenám dvouletých kontraktů na 
burzovním trhu. „U zemního plynu 
výrazně ušetříme. Cena elektřiny 
bude vyšší, to ale zejména kvůli 
extrémně nízké ceně z předchozího 
nákupu. Před dvěma lety jsme 
totiž na burze dosáhli ceny 1155 
korun za MWh a prozíravě jsme si 
ji zafixovali na dvouleté období. 
Vyhnuli jsme se tím zdražení z roku 

2019. I letos jsme nakoupili na dva 
roky a předpokládáme, že tím znovu 
eliminujeme budoucí růst cen energií,“ 
uvedl místostarosta Vsetína Tomáš 
Pifka. Spokojený s půlmilionovou 
úsporou je předseda mikroregionu 
Hornolidečsko, starosta Val. Polanky 
Josef Daněk. „Obce mikroregionu se 
poprvé spojily se Vsetínem k nákupu 
energií v roce 2013. Navýšili jsme 
tak významně celkovou poptávku a 
dosahujeme standardně lepších cen. 
Klíčové přitom je, že i ta nejmenší 
obec mikroregionu odebírá elektřinu 
a plyn za stejnou cenu jako Vsetín.“ 
Do společných nákupů se dlouhodobě 
zapojuje 13 obcí Hornolidečska. 
Patří mezi ně Francova Lhota, Horní 
Lideč, Lačnov, Leskovec, Lidečko, 
Lužná, Pozděchov, Prlov, Seninka, 
Střelná, Ústí, Valašská Polanka a 
Valašská Senice.

Opět proběhl společný nákup energií na burze Poděkování 
I přes řadu omezení se v Polance 
podařilo zorganizovat některé tradiční 
akce jako jsou Pochod okolo Polanky, 
hasičskou soutěž nebo i Polančankou 
organizovanou pouť dechovek na 
sv. Hostýně. Přesto, nebo možná 
právě proto, že se konaly v době 
opatření, bylo pro pořadatele mnohem 
náročnější ke spokojenosti návštěvníků 
vše zorganizovat. Je potřeba jim 
veřejně poděkovat za to, že dali 
možnost lidem k setkání i sportovnímu 
zápolení, protože právě toto mnohým 
lidem v dnešní době velice schází. 
Jak dopadnou akce spojené 
s podzimním a zimním časem zatím 
nevíme, protože se vše bude odvíjet 
od případných „anticovidových“ 
nařízení. O pořádání, či nepořádání 
Hodů po našem, Besedy s důchodci, 
Věnečku i Živého betléma vás budeme 
průběžně informovat. Místostarosta
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Možnost on-line nákupu potravin z pohodlí domova
Dobrý den, rádi bychom vašim 
občanům nabídli naši službu on-line 
nákupu potravin z pohodlí domova. Je 
vhodná pro všechny, kteří nechtějí nebo 
nemůžou trávit svůj čas v supermarketu. 
Ať už se jedná o starší občany, 
maminky s malými dětmi, rodiny, 
nemocné. Jsme nová firma ve 
Zlínském kraji, zabývající se rozvozem 
potravin ZDARMA. Fungujeme jako 
on-line nákup (e-shop potravin) na 
webu www.nakoupimti.cz. Tam si 
zákazník vybere svůj nákup, vloží do 
košíku - zaplatí on-line nebo hotově a 
o vše ostatní se postaráme my. Nákup 
přivezeme do druhého dne Zdarma na 
předem určenou adresu. Máme auto s 
chladícím zařízením, takže nákup je 
po celou dobu rozvozu ve vhodných 
podmínkách. Pečivo, ovoce i zeleninu 
máme denně čerstvou od dodavatelů 
a náš nabízený sortiment podporuje 
převážně místní dodavatele. Stále 
ještě doplňujeme zboží, aby si vybral 
opravdu každý. Pokud budete mít 
zájem tuto informaci sdělit vašim 
občanům, myslíme, že budou s 
novou službou velice spokojeni. V 
příloze naleznete leták se základními 
informacemi. S přátelskými pozdravy, 
NakoupimTi.cz, tel.: +420 736 
535 072, email:info@nakoupimti.cz

Začátkem letošního roku se 
Polančánek za podpory spolku 
Stonožka zapojil do projektu MAS 

Hornolidečska – Pomáháme zvyšovat 
kvalitu neformálního vzdělávání. 
Úkolem tohoto projektu je zaměření 

na postupně se vytrácející tradice. Pro 
děti jsme uspořádali tři projektové 
dny – Ovečkový den, Dětské dožínky 
a Den na farmě. Snažíme se, aby děti 
poznávaly život na Valašsku, který 
žili naši předci, se svými starostmi 
i radostmi. Ať už to byly způsoby 
obživy, chov domácích zvířat, výroba 
sýrů nebo práce na poli s použitím 
starého zemědělského nářadí. Valášci 
také poznali historii Dožínkových 
slavností s ochutnávkou tradičních 
dožínkových pokrmů. Závěrem 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
nám pomohli projektové dny uspořádat 
– Helči Ondráčkové, Zuzce a Jirkovi 
Marečkovým a celé rodině Juřicových 
z kopečka. Jsme rádi, že jsme s jejich 
pomocí prožili trojí krásné odpoledne 
a měli pěkný zážitek my i naši Valášci! 

Milena Marečková

Valášci uspořádali Ovečkový den, Dětské dožínky a Den na farmě
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Děkuji čtenářům z knihovny ve 
Valašské Polance, kteří vracejí 
půjčené knížky včas (za jeden měsíc 
od výpůjčky) nebo regulérně požádají 
o prodloužení.  
Prosím však čtenáře, kteří byli 
kontaktováni upomínkou a knihy 
přesto nevracejí, aby tak neprodleně 
učinili. Můžou se domluvit na vrácení 
i mimo provozní dobu knihovny na 
čísle 734 892 208.
Na webové stránce je Čtenářské 
konto – tam můžete zjistit, co jste 
vypůjčili a do kdy máte knihy vrátit. 

Návštěvníci knihovny jsou vždy 
vítáni, nemusí být registrovanými 
čtenáři. Knihovna je pro všechny, 
můžete se třeba naučit hledat 
v počítači rodokmen předků 
v digitální matrice. Děti najdou 
v knihovně spousty pohádek, 
encyklopedií, naučných knížek i her, 
mládež povinnou četbu. Čtenářské 
poplatky se nevybírají. Pouze 
poplatky za upomínky či ztráty 
vypůjčených knih. 
Pěkný podzim s knížkou přeje 
knihovnice Eva Kolínková

Informace z obecní knihovny Dožínky
„Nežněme ho zelený je, 

nechajme ho až dozraje...“
Ač sa naše starovalašské dožínky 
budú konať až v srpnu dalšího 
roku, hospodář mosí zaseť už včil 
na podzim ovések. Nechajme sa ale 
překvapiť kde, protože „amfiteátr“ 
využívaný na Sklepovskéj lúce u 
Senice už není k mání. Tož snáď 
sa podaří spachtovať poléčko a Pán 
Búh aj úrody dá. Gdyby ste měli 
nápad, nebo svoje pole či lúku dať 
k dispozici, dajte věděť na radnicu.

EKO-KOM informuje
Dovolujeme si Vás informovat o 
množství odpadů z obalů, které Vaše 
obec/město vytřídila/o v období 
01.04. - 30. 06. 2020 a předala/o 
k využití. V následujícím přehledu 
také uvádíme výši odměny, kterou 
Vaše obec/město získala/o od 
společnosti EKO-KOM, a.s.
Odměna celkem (zaokrouhleno) 
54 232,70 Kč. Z toho: Odměna 
za zajištění zpětného odběru 7 
200,00 Kč (odměna za zajištění 
míst zpětného odběru, bonus za 
minimální dostupnost sběrné 
sítě). Odměna za zajištění využití 
odpadů z obalů (odměna za obsluhu 
míst zpětného odběru, odměna za 
zajištění využití odpadů z obalů)
Papír 6,630 t 8 874,92 Kč
Plast 6,470 t 28 069,45 Kč
Sklo 4,340 t 4 683,29 Kč
Kovy 25,426 t 2 126,79 Kč
Nápoj. karton 0,705 t 3 278,25 Kč
Celkem 43,571 t 47 032,70 Kč
V případě jakýchkoliv dotazů 
kontaktujte, prosím, svého 
regionálního manažera (kontakty na 
http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/
kontakty/kontakty-obce-a-mesta). 
Věříme, že Vám tento stručný 
přehled poskytl základní informace 
o výsledcích provozu systému 
tříděného sběru obalových 
odpadů ve Vaší obci ve spolupráci 
s Autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s. 
Děkujeme Vám za spolupráci a jsme 
s pozdravem,EKO-KOM, a.s.

Prázdniny jsou sice na školách 
obdobím klidu, ale u nás se toho 
letos dělo opravdu hodně. Kromě 

tradičních oprav, výmaleb a 
zvelebování jednotlivých tříd, jsme v 
červenci zahájili rekonstrukci dalších 
dvou odborných učeben. Tentokrát 
výtvarné výchovy a jazykové učebny. 
V současnosti jsou hotovy stavební 
práce a budeme uzavírat smlouvu s 
dodavatelem nábytku a pomůcek. 
Celkově se tak podařilo za uplynulý 
školní rok na modernizaci školy 
a jejího zvelebení získat téměř 
9 500 000 Kč, za což jsme moc rádi.
Pro zlepšení výukových podmínek 
jsme také instalovali do tříd 
dataprojektory s promítacími plátny, 
které už tak nyní máme ve všech 
kmenových učebnách. Kromě již 
zmiňovaných akcí nám do školy 

přes léto přišla další velmi pozitivní 
zpráva. Ze státního fondu životního 
prostředí jsme získali dotaci 600 000 

Kč na realizaci přírodní zahrady, 
kterou na pozemku školy začneme v 
letošním školním roce také budovat.
Největší současný vzdělávací projekt 
Šablony II se nám po jarním uzavření 
škol opět rozběhnul a bude nás 
provázet celým  letošním školním 
rokem. Tento projekt týkající se 
především větší nabídky kroužků a 
možnosti individuálního doučování 
žáků v menších skupinkách, se nám 
ukázal jako velmi dobrý a budeme v 
něm pokračovat i v dalších letech. 
Současná epidemická situace 
není příliš dobrá, ale všichni si 
přejeme a doufáme, že letošní 
školní rok proběhne ve větším 
klidu a bez komplikací. Petr Filgas

Co nového je po prázdninách na základní škole



Starší žáci letos navázali na úspěchy 
z loňského roku. Sezónu zahájili 
vítězstvím v obvodovém i okresním 
kole hry Plamen. Spolu s Oznicí a 
Prostřední Bečvou reprezentovali náš 
okres na Krajské soutěži v Uherském 
Hradišti, kde se umístili na krásném 7. 

místě. Ve složení Kateřina Daňková, 
Ondřej Kašpar, Tadeáš Kozubík, 
Daniel Mikuš, Martin Kovář, Dan 
Knebl a Jan Mareček pokračovali 
v úspěšném tažení v pohárových 
soutěžích, kde se pravidelně 
umísťovali na medailových pozicích. 
A to jim zajistilo celkové 3. místo 
v Okresní lize.
Mimo svých ligových soutěží se starší 
žáci zúčastnili spousty dalších ve 
zlínské lize, kde reprezentovali náš 
sbor. Např. Prlov – 1. místo, Ublo - 
2. místo, Zborovice – noční soutěž 1. 
místo, Roštění – 4. místo, …
Máme také šikovné mladší žáky, kteří 
vybojovali 3. místo v obvodovém 
kole hry Plamen. V pohárových 
soutěžích se většinou umísťovali 
v první polovině výsledkové listiny. 
Jejich závěr sezóny ukazuje, že 
jsou sehraným týmem. Ze soutěže 
v Leskovci přivezli poháry za 1. a 5. 
místo, ve Veselé a v Prlově byli 4.
Mladí hasiči závodili také v disciplíne 
Běh na 60m s překážkami. Za zmínku 
stojí 4. místo Alenky Lettangové a 7. 
místo Štěpána Trňáka v Oznici. Dále 4. 

místo Dana Knebla a 7. místo Štěpána 
Ondřišíka v Janové. Trojici závodů 
zařazených do celkového hodnocení 
poháru TRADIX CUPU 2019 završili 
naši závodníci v Hutisku-Solanci, kde 
Štěpán Ondřišík vybojoval 3. místo 
v kategorii mladší žáci a Dan Knebl 

taktéž 3. místo v kategorii starší žáci. 
Ukončením sezóny 2019 a začátkem 
nové sezóny 2020 je tradičně Závod 
hasičské všestrannosti, který se letos 
uskutečnil 21. 9. v obci Hovězí. 
V kategoriích mladších i starších 
žáků se zúčastnilo 72 hlídek z celého 
okresu. My jsme na start postavili 
1hlídku starších žáků, která umístila 
na 4. místě. Z mladších žáků jsme 
na start postavili hned 3 pětičlenné 
hlídky. Své vědomosti a dovednosti 
potvrdili krásným 2. místem, dále 
9. a 29. místem z celkem 36ti hlídek 
mladších žáků.
Gratulujeme tímto našim mladým 
hasičům a děkujeme za výbornou 
reprezentaci našeho sboru i obce 
Valašská Polanka.  Monika Mikušová

Strana 7

Úspěšná sezóna mladých hasičů je u konce Nezaměstnanost
K 31. 8. 2020 evidoval Úřad 
práce ČR (ÚP ČR), Krajská 
pobočka ve Zlíně celkem 11 874 
uchazečů o zaměstnání. Jejich 
počet byl o 167 nižší než na konci 
předchozího měsíce, ve srovnání 
se stejným obdobím minulého roku 
je vyšší o 2 691 osob. Z tohoto 
počtu bylo 10 984 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání ve věku 
15 – 64 let. Bylo to o 144 méně 
než na konci předchozího měsíce. 
Ve srovnání se stejným obdobím 
minulého roku byl jejich počet 
vyšší o 2 696 osob.  V průběhu 
měsíce bylo nově zaevidováno 1 
702 osob. Ve srovnání s minulým 
měsícem to bylo méně o 413 osob 
a v porovnání se stejným obdobím 
předchozího roku méně o 86 osob. 
Z evidence během měsíce odešlo 
celkem 1 869 uchazečů (ukončená 
evidence, vyřazení uchazeči). Bylo 
to o 32 méně než v předchozím 
měsíci a o 141 osob více než ve 
stejném měsíci minulého roku. Do 
zaměstnání z nich ve sledovaném 
měsíci nastoupilo 1 299, tj. o 4 
méně než v předchozím měsíci a 
o 201 více než ve stejném měsíci 
minulého roku, 268 uchazečů 
o zaměstnání bylo umístěno 
prostřednictvím úřadu práce, tj. o 
9 méně než v předchozím měsíci a 
o 176 méně než ve stejném období 
minulého roku, 370 uchazečů bylo 
vyřazeno bez umístění.Meziměsíční 
nárůst nebyl zaznamenán. 
Meziměsíční pokles zaznamenal 
okres Vsetín (2,2 %), Uherské 
Hradiště (1,7 %), Kroměříž (1,0 %) 
a Zlín (0,6 %).  

Obec       počet nezam. procenta

Seninka      9               4,02

Ústí      18              3,87

Pozděchov             13              3,33

Lužná                     15              2,89

Polanka                  25              2,25

Leskovec                 9               1,95

Prlov                        5               1,16  

Informace z pošty
S účinností od 1. 9. 2020 mění 
vedení pošty ve Valašské Polance 
otevírací dobu pro své klienty takto:
Po, Stř. - od 10,00 – 12,00  
                    13,00 – 18,00
Út, Čt a Pá - od 8,00 – 12,00  
                        13,00 – 16,00



Činnost sportovní komise za letošní rok 
byla poznamenána nedobrou situací 
kvůli nemoci Covid-19. Nemohl být 
pořádán tradiční a dětmi velmi oblíbený 
Polanský žabák. Tato špatná situace 
ale nezabránila pořádání tenisového 
turnaje Kovar cup 2020 ve čtyřhře. 
Zúčastnilo se 15 dvojic, vítězná dvojice 
Křůpala-Ovčačík jako nováček turnaje 
porazila dvojici Liška, Juhaňák, 
třetí místo bylo taky překvapením- 
Maršálek,Šafařík ml. Do turnaje Kovar 
cup dvojic se přihlásilo 26 tenistů, 
turnaj ještě probíhá, finálové zápasy 
jsou naplánované na 2.10.2020. Minulý 
víkend jsme uspořádali na fotbalovém 
hřišti Polanský duatlonek, kdy nám 
přálo krásné počasí, v mládežnických 
kategoriích závodilo 70 cyklistů. Jsme 
rádi, že se závodů zúčastnilo i dost 
místních dětí. Další akcí komise je 

sobotní výšlap od KD přes Seninku na 
Vartovnu, dále na Syrákov a zpět přes 
Vartovnu do VP, kde v restaureci Pod 

nádražím zhodnotíme akci. Vyrážíme 
26.9. v 9.00 od KD, zveme všechny na 
pohodovou procházku. Staňa Machač
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Zvláštní způsoby hlasování v souvislosti s onemocněním COVID 19

 

INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH  
 

V souladu s ust. § 17 odst. 2 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování 
ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, zveřejňuje Krajský úřad 

Zlínského kraje informaci o telefonních číslech, na které mohou oprávnění voliči, kterým 
byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19, žádat o hlasování  

do zvláštní přenosné volební schránky  

 

Požádat lze prostřednictvím následujících telefonních čísel: 

- 577 043 971 

- 577 043 972 

 

v následujících dnech a časech: 

- úterý 22. 09. 2020 až pátek 25. 09. 2020 od 8:00 hodin do 16:00 hodin 

- úterý 29. 09. 2020 a středa 30. 09. 2020 od 8:00 hodin do 16:00 hodin 

- čtvrtek 01. 10. 2020 od 8:00 hodin do 20:00 hodin. 

 

Oprávněný volič, který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky pro 
volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu, konaných ve dnech 02. a 03. 10. 2020, 
požádá o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde 
oprávněný volič pobývá. 

Oprávněný volič sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození, adresu místa 
trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje, a telefonní číslo.  

 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 21. 09. 2020 
Vypracovala: Mgr. Pavlína Nováková, Odbor Kancelář hejtmana 

 

UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ 

umožňujících ve Zlínském kraji drive-in hlasování 
(hlasování z motorového vozidla) 

 

V souladu s ust. § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování 
ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, zveřejňuje Krajský úřad 
Zlínského kraje informaci o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při 

volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje, volbách do Senátu (pro volební obvod č. 78 
Zlín a č. 81 Uherské Hradiště) a hlasování v místním referendu 

 
Hlasování bude probíhat ve středu 30. 9. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin. 

V případě konání II. kola voleb do Senátu bude hlasování probíhat  
ve středu 7. 10. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin. 

 

Pro okres Umístění volebního stanoviště GPS 

Kroměříž Kroměříž, Hanácké náměstí, příjezd z ulice Velehradská 49.2927608N, 17.3893792E 

Uherské 
Hradiště 

Uherské Hradiště, parkoviště ČD-Sever, ul. Na Stavidle 49.0673664N, 17.4571431E 

Vsetín Vsetín, parkoviště na ul. U Bečvy, za hotelem Sport 49.3257514N, 17.9981456E 

Zlín 

Zlín, parkoviště (větší) – východní část areálu Krajské 
nemocnice Tomáše Bati, a.s., Peroutkovo nábřeží,  

za budovou Zdravotnické záchranné služby  
Zlínského kraje (u heliportu) 

49.2270089N, 17.7032969E 
(GPS Zdravotnické záchranné 

služby Zlínského kraje) 

 
Volební stanoviště je určeno POUZE pro voliče, který: 

 má právo volit do Zastupitelstva Zlínského kraje nebo do Senátu v příslušném volebním obvodu 
(případně má právo hlasovat v místním referendu) 

 byla mu nařízena karanténa nebo izolace v souvislosti s nemocí covid-19 
 má trvalý pobyt na území okresu, pro který je volební stanoviště zřízeno 
 přijede k volebnímu stanovišti motorovým vozidlem. 

 
Ve Zlíně dne 16. 9. 2020 
Vypracovala: Mgr. Pavlína Nováková, Odbor Kancelář hejtmana 

Krajský úřad Zlínského kraje zveřejnil 
informaci o telefonních číslech, na 
které mohou oprávnění voliči, kterým 
byla nařízena karanténa nebo izolace 

z důvodu covid-19, žádat o hlasování 
do zvláštní přenosné volební schránky 
ve volbách do zastupitelstev krajů a 
do Senátu v roce 2020 a zveřejňuje 

také informaci o umístění volebních 
stanovišť pro drive-in hlasování. 
Podrobnější informace najdete v 
letácích níže.

Sportovní komise informuje o své činnosti
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Během léta se udály v polanském 
fotbalu velké změny. Krom nabídky 
postupu do Krajského přeboru se 
podařilo zapracovat také na zázemí 
v areálu TJ. Především se podařilo 
dotáhnout do zdárného konce realizaci 
zavlažování, nyní tak můžeme kropit 
hřiště dle potřeby díky inteligentnímu 
systému. Hráči určitě ocení možnost 
pokropení trávníků před startem 
utkání. Realizaci měla na povel 
společnost Eurogreen, které jsme však 
v rámci brigád výrazně pomáhali. Zde 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
si ve volném čase našli cestu na hřiště, 
aby nám pomohli. Jmenovitě je třeba 
ocenit přístup Davida Mačka, jenž 
trávil na hřišti nejvíce času. I díky této 
iniciativě se nám podařilo nattřít branky 
i zábradlí. Pro nutnost přenášet přímé 
přenosy ze zápasů Krajského přeboru 
jsme museli vybudovat i zázemí pro 
kameru a technické zařízení. Nadále 
pokračuje i spolupráce s našimi 
partnery, kteří přistoupili na možnost 
zahrát si krajský přebor velmi kladně, 
této podpory si nesmírně vážíme a 
věříme, že ji budeme moct oplatit 
dobrými výsledky nejen v mužském 
fotbale. 

A-tým 
Polanský A-tým začal s přípravou 
ihned po přijetí nabídky na postup 
do krajského přeboru. Trenér 
Kučerňák se snažil vést i jednání o 
doplnění kádru, ale obě posily, které 
se v Polance mihly na tréninku se 
nakonec rozhodly zahájit soutěžní 
ročník v mateřských klubech. Jednalo 
se o Jana Surovce z Horní Lidče a 
Marka Filáka z Lidečka. Polančané 
tak zahájili účinkování v Krajském 
přeboru ve stejné sestavě jako v I.A 
třídě. První zápas jsme sehráli 
v Bystřici pod Hostýnem, zde jsme 
měli velkou podporu našich příznivců, 
ale bohužel jsme zkušenějšímu soupeři 
podlehli 1:2. Domácí premiéra proti 
Velkým Karlovicícm přilákala na naše 
hřiště stovky diváků, toto utkání se 
nám nadmíru povedlo a slavili jsme 
vítězství 4:1. O týden později jsme 
se postavili Slušovicím, tento tým byl 

po dlouhé době soupeřem, který nás 
přehrál a zaslouženě si odvezl tři body. 
Mrzet nás mohou zápasy v Baťově, kde 
jsme prohráli 1:4, ovšem měli dostatek 
šancí na to, abychom s domácími 
minimálně remizovali. Další smolné 
utkání se konalo na domácí půdě proti 
Luhačovicím, opět zrádná koncovka 
zapřičínila porážku 1:2. Čerstvě 
máme za sebou utkání v Boršicích, 
zde jsme po první půli drželi nadějné 
vedení 2:0, ale znovu jsme doplatili 
na nemohoucnost v zakončení a 
domácím stačilo v závěru přidat, aby 
skóre otočili. Ztráty nás moc mrzí, 

nicméně v kabině převládá bojovný 
duch a odhodlání se s nepřízni osudu 
poprat v dalších zápasech. Nově se 
v kabině A-týmu hlásí odchovanec 
Martin Baran, o restart fotbalové 
kariéry se pokouší také Miroslav 
Smýkal z B-týmu. Během marodky 
jsme ocenili i pomoc Petra Filgase, 
který už také raději nastupuje za 
B-tým. Kádr je poměrně široký, ale 
zatím tomu chybí potřebná efektivita 
v zakončení, nováčkovská daň je tak 
zatím pro nás nastavena s vysokou 
sazbou. Doma se během podzimu 
představíme ještě čtyřikrát. V sobotu 
26.září hostíme Morkovice, 10. října 
budeme bojovat proti celku Napajedla, 
24. října přivítáme Nedašov a poslední 
utkání v Polance odehrajeme 7. 
listopadu proti Kvasicím. Rozpis 
zápasů najdete na webových stránkách 
www.sokolvalpolanka.cz, nebo je 
i k vyzvednutí v tištěné podobě 
v Hospodě pod nádražím. Děkujeme 
všem fanouškům za vyjádřenou 
podporu v dosavadním průběhu 
sezony. 

B-tým 
Spolupráce s Lužnou nadále funguje. 
Přes léto se tentokrát neřešili existenční 
problémy a Tygři nastupují ve III. Třídě 
okresu Vsetín. B-tým zatím odehrál 
čtyři soutěžní utkání a dvě z nich dotáhl 
do vítězného konce. Ve Střelné padl 
po penaltách 3:4, ovšem ve Valašské 
Senici už zabral a domácím uštědříl 
debakl 7:1. Dařilo se také v Janové, 
kde Tygři brali tři body za vítězství 4:
0. Dosud poslední zápas odehrála naše 
rezerva na domácí půdě s Huslenkami, 
kterým však podlehla 1:3. Za B-tým 
nastupují bývalé opory polanského 
A-týmu doplněnými mladými dravci. 
Domácí zápasy hraje B-tým v Lužné 
vždy v neděli od 10:15. Pikantní duel 
se uskuteční v neděli 4. října, kdy 
do Lužné dorazí tým Leskovce. Na 
domácí půdě se Polančané představí 
ještě proti Val. Senici, Janové nebo 
rezervě Halenkova. 

Mládež 
Bohužel jsme letos pro nedostatečný 
počet hráčů nemohli přihlásit kategorii 
dorostenců ani starších žáků. Nadějné 
kluky jsme poslali do Ústí a věříme, 
že je fotbal bude bavit a jednou se 
budou prát o místo v sestavě A-týmu. 
Do okresního přeboru jsme přihlásili 
mladší žáky, ti pod taktovkou trenéra 
Aleše Černotíka odehráli již pět 
soutěžních utkání s bilancí 2 vítězství 
a 3 porážky. Mladší žáci nastupují ke 
svým zápasům v pátek vždy od 17:00, 
v říjnu se představí proti Kateřinicím, 
Hovězí a sdruženému celku Ústí/
Leskovec. Aktuálně drží naši mladíci 
3. místo. Starší přípravka rovněž 
bojuje v rámci Okresního přeboru, 
z dosavadních čtyř utkání se radovala 
zatím pouze jednou, když zvítězila 
v Halenkově 5:4. Nově se rodící tým 
však srdnatě bojuje a věřme, že se bude 
postupně zlepšovat. Početnou základnu 
má Valašská Polanka v mladší 
přípravce, doufejme, že i nadále bude 
o fotbal mezi dětmi zájem a jednoho 
dne budeme mít v Polance znovu 
kompletní mládežnickou pyramidu od 
přípravky až po dorost.  

Jan Tajzler ml.

Muži TJS Valašská Polanka hrají poprvé v historii krajský přebor
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. 
Tento zpravodaj je dle zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku zapsán do evidence periodického tisku pod 
číslem MK ČR E 23115. Jdná se o periodický tisk územního samosprávného celku se sídlem ve Valašské Polance, Valašská Polanka 270, 
75611, IČO 00304361. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či 
materiály, které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v prosinci 2020
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