
Uplynulé volební období řídilo život 
v naší obci zastupitelstvo obce ve 
složení: Daněk Josef, Kozubík Jan, 
Sádlíková Marie, Machač Stanislav, 
Mgr. Filgas Petr, Mgr. Černotík 
Aleš, Ing. Psotová Markéta, Dušek 
Jiří a Šeliga Martin.
Průběh tohoto volebního období 
bohužel negativně poznamenala 
různá proticovidová opatření Vlády 
ČR, která zbrzdila hospodářský růst 
státu a tím pádem i možnosti obcí. 
Díky Covidu narušený společenský 
život a nově zavedené hospodářské 
a finanční pořádky, pak negativně 
umocnila ještě 24. 2. 2022 Ruskem 
zahájená válka na Ukrajině, která 
přerůstá v tuto chvíli do celosvětové 
energetické a hospodářské krize. To 
všechno má dnes dopad na téměř 
20% inflaci, díky které nás všechny 
postupně čeká „drahota“. Přesto 
všechno se našemu zastupitelstvu 
obce podařilo v průběhu tohoto 
volebního období splnit prioritní 
projekt zařazený do programového 
prohlášení zastupitelstva obce 
schváleného koncem roku 2018. 
Tímto prioritním investičním 
záměrem byla výstavba cyklostezky 
BEVLAVA na katastru naší obce. 
Podařilo se tak, ve spolupráci se 
Sdružením obcí Hornolidečska, 
v rámci etapy stavby I/B v letech 
2019-2020 vybudovat cyklostezku 
z Leskovce do Lužné (RN – 18.200 
tis. Kč) a v roce 2021 pak etapu stavby 
I/C z Valašské Polanky do Prlova (RN 
– 24.200 tis. Kč). Výkupy pozemků 
pod cyklostezkou přišly na 1.600 

tis. Kč. Celkové rozpočtové náklady 
obou těchto staveb činily: 44,0 mil. Kč, 
když dotace SFDI ČR, Zlínského kraje, 
obce Prlov a obce Pozděchov do těchto 

staveb na katastru naší obce činily 
35,8 mil. Kč. Naše obec tak do tohoto 
projektu investovala z rozpočtu celkem 
8,2 mil. Kč.  Pokračování na straně 2

Vážení občané, vzhledem k tomu, 
že jsem se rozhodl již po 32 letech 
nekandidovat v komunálních volbách 
do zastupitelstva obce pro nadcházející 
volební období, chtěl bych Vám všem, 
kteří jste mi pomáhali v mé práci 
pro naši obec velice moc poděkovat. 
Poděkovat bych chtěl také všem 
občanům a majitelům dotčených 
nemovitostí stavbami inženýrských 
sítí v průběhu uplynulých let za 
pochopení a vstřícnost k udělení 
souhlasů se vstupy na pozemky, bez 
kterých bychom v naší obci neměli 
k dispozici veřejný vodovod, zemní 
plyn, dešťovou i splaškovou kanalizaci, 
plnou elektrofikaci, stavební obvody 
pro výstavbu rodinných domků, ale 

také ani v poslední době dokončenou 
cyklostezku i administrativu 
pozemkových úprav v naší obci. Pro 
další rozvoj obce to chce již do vedení 
obce zvolit z nabízejících se kandidátů 
do zastupitelstva obce „neopotřebované“ 
zástupce nás všech, kteří dokáží 
svým mladistvým elánem navázat na 
výsledky práce všech členů zastupitelstev 
obce v předcházejících volebních 
obdobích a budou dále zkvalitňovat 
život spoluobčanům v naší obci. 
A k tomu těm, kteří v komunálních 
volbách uspějí a stanou se členy 
zastupitelstva obce pro nadcházející 
volební období, přeji hodně zdraví, 
pevné nervy a mnoho úspěchů v této 
práci.              Starosta Josef Daněk
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Pokračování ze strany 1 
A jak se dařilo s plněním další bodů 
PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ 
zastupitelstva obce Valašská Polanka 
pro volební období 2018 - 2022?

A. Plán realizace investic
1/ Dokončíme realizaci projektu 
„Hospodářského objektu obce 
v Traktorce“ a provedeme jeho 
kolaudaci – SPLNĚNO
2/ Provedeme dodatečné zlepšení 
stávajícího odhlučnění  tříd  Základní 
umělecké školy umístěných 
v mimoškolním pavilonu ZŠ Val. 
Polanka čp. 366 - SPLNĚNO
3/ Vybudujeme nové chodníky 
s novým veřejným osvětlením a BUS 
zastávkami na nové okružní křižovatce 
silnic I/57 a I/49 s napojením na 
chodníky stávající - SPLNĚNO
4/ Vybudujeme před ZŠ Val. 
Polanka točnu pro autobusy s novou 
BUS zastávkou - NESPLNĚNO – 
nepodařilo se nám vykoupit pozemky 
potřebné pro realizaci tohoto projektu
5/ Provedeme přeložku vedení VO 
z mostu na nádraží do nové trasy a 
provedeme výměnu osvětlovacích 
těles na sloupech VO podél silnice 
I/57 za úspornější - SPLNĚNO
6/ Provedeme vybudování nového 
dětského hřiště nad sportovním 
areálem ZŠ Val. Polanka a výstavbu 
pumptrekové dráhy ve sportovním 
areálu bývalého ZD - SPLNĚNO - 
když ale stavbu pumptrekové dráhy 
vybudoval soukromý investor
7/Pořídíme  elektron. protipovodňový 
vyrozumívací a varovný systém obce 
instalací hladinoměru a srážkoměru 
v obci - SPLNĚNO
8/ Provedeme realizaci úprav 
ozelenění svahu pod Suláčovem 
- NESPLNĚNO – nepodařilo se 
nám zajistit dotaci na realizaci tohoto 
projektu
9/ Ve spolupráci se Sdružením obcí 
Hornolidečska zajistíme výstavbu 
Domu sociálních služeb Hornolidečska 
ve Valašské Polance přestavbou 
staré školky čp.81. - NESPLNĚNO 
– nepodařilo se zajistit dostatek 
finančních prostředků na realizaci

10/ Výstavba automatick. zavlažování 
fotbalového hřiště - SPLNĚNO

B. Územní plánování
1/ V roce 2019 uvedeme v účinnost nový 
územní plán obce - SPLNĚNO
 2/ Zajistíme nový lesní hospodářský plán 
obce na další decennium - SPLNĚNO

3/ Budeme aktivně spolupracovat 
s Pozemkovým úřadem ČR při realizaci 
Pozemkových úprav v naší obci - 
SPLNĚNO – v příštím roce by mělo 
dojít ke splatnění navržených opatření

C. Údržba a opravy
Místní komunikace
1/ Budeme zajišťovat průběžné opravy 
místních komunikací a chodníků 
tak, aby byly provozuschopné. - 
SPLNĚNO
2/ Zajistíme obnovu vodorovného 
dopravního značení na parkovištích u 
základní školy a u kulturního domu, 
včetně běžecké dráhy za školou. - 
SPLNĚNO

Budovy a stavby
Budeme provádět běžnou údržbu a 
odstraňování případných havarijních 
stavů na všech obecních objektech.
1/ Pokračovat budeme na výměně oken 
a dveří v kulturním domě - SPLNĚNO
Výměnu oken za plastová plánujeme 
také na budově OÚ - SPLNĚNO 
částečně
2/ Po 10-ti letech je nutné provést 
nové malby všech společných prostor 

zdravotního střediska - SPLNĚNO
3/ Základní škole je nutné provést 
modernizaci odborných učeben 
II. stupně - SPLNĚNO – mimo 
modernizaci odborných učeben se 
podařilo navíc modernizovat rovněž 
tělocvičnu ZŠ a opravit střechu nad 
schodištěm mimoškolního pavilonu ZŠ

4/ Nezbytným se ukazuje provedení 
kompletně nové elektroinstalace 
silnoproudých i slaboproudých 
rozvodů elektroinstalace ve všech 
budovách ZŠ - SPLNĚNO částečně, 
rekonstrukci elektroinstal. provádíme 
postupně při modernizaci jednotlivých 
učeben a prostor.
5/ Po 44 letech je nutné provést 
generální opravu bytu školníka 
v budově ZŠ - SPLNĚNO

Služby 
Veřejné osvětlení a NN 
V průběhu tohoto volebního období 
chceme dále provádět běžnou údržbu 
sloupů veřejného osvětlení a také 
nátěry těchto sloupů, které jsou již 
ve velkém rozsahu napadeny korozí. 
Prodloužíme veřejné osvětlení 
k novým BUS zastávkám po 
dokončení nové okružní křižovatky 
silnic I/57 a I/49 u benzínky a do 
SO Podevsí II. - SPLNĚNO – mimo 
prodloužení VO na okružní křižovatku 
silnic I/57 a I/49 jsme provedli 
rekonstrukci vedení VO izolovaným 
kabelem do údolí Veřečný.      

Pokračování na straně  3
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Přinášíme Vám druhý díl našeho 
seriálu - jak třídit odpad. Dnešním 
tématem je sklo. Pevně věříme a 
doufáme, že Vám to alespoň trošku 
pomůže. Takže jak se vlastně třídí? 
Sklo se třídí do zelených pytlů 
(barevné) nebo bílých pytlů (čiré), 
popř. do zelených  kontejnerů. 
Pokud jsou k dispozici kontejnery 
dva – se zeleným a bílým víkem  
je důležité třídit sklo i podle 
barev. Pokud  je na sběrném místě  
kontejner na sklo jen jeden, pak do 
něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, 
bude se dále třídit! Díky svým 
vlastnostem se dá skleněný odpad 
recyklovat do nekonečna.Co třídit? 
Do zeleného kontejneru můžeme 
vhazovat barevné sklo, například 
lahve od vína, alkoholických i 
nealkoholických nápojů. Vhodit do 
zeleného kontejneru můžete také 
tabulové sklo z oken a ze dveří. Do 
bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, 
tedy sklenice od kečupů, marmelád, 
či zavařenin a rozbité skleničky. Co 
netřídit (uložit do popelnice nebo při 
velkoobjemovém svozu). Do těchto 
pytlů či sběrných nádob nepatří 
keramika a porcelán. Nepatří sem 
ani autosklo, zrcadla nebo třeba 
drátované sklo, zlacená a pokovená 
skla. Varné a laboratorní sklo, stejně 
jako sklokeramika do zeleného 
kontejneru také nepatří. Vratné 
zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu.

Nová sběrná místa
Pro ty z vás, kteří – byť na dědině 
- zápasíte s volným místem, obec 
vytvoří další tři sběrná místa pro 
tříděný odpad. Jedno u základní 
školy – vedle školního komína, 
druhé ve Veřečném -  v místě 
bývalého přístřešku pojízdné 
prodejny, třetí na Suláčově.  Do 
kontejnerů, prosíme, ukládejte 
pouze „volně ložený“ vytříděný 
odpad. V den svozu je možno zde 
možné také odložit barevné pytle.
                    místostarosta  Jan Kozubík

Seriál - jak třídit sklo
Pokračování ze strany 2
Místní rozhlas
Občanům, kteří nemají dobrý příjem 
rozhlasu v okolí svého RD budeme dále 
přidělovat, dle jejich žádostí, domácí 
rozhlasové přijímače - SPLNĚNO

Pohřebnictví
Výkop hrobů bude dále zajišťován 
obecním úřadem. Poté, co se obec stala 
vlastníkem pozemků, na kterých se 
nachází hřbitov, zajistíme vypracování 
PD na opravu oplocení, chodníků, 
veřejného osvětlení, vč. vybudování 
zázemí pro odpadové hospodářství 
hřbitova a realizaci obnovy oplocení a 
chodníků a opravu těchto hřbitovních 
objektů zahájíme etapovitě - SPLNĚNO 
částečně - PD je dokončena a k dispozici, 
fyzická realizace obnovy oplocení a 
chodníků však ještě nebyla zahájena.

Domovní odpad
Likvidovat pevný domovní a 
živnostenský odpad  budeme nadále 
vývozem popelnic od jednotlivých 
domů stejně tak jako recyklovaný 
odpad v barevných pytlích. Likvidaci 
nebezpečného odpadu budeme i nadále 
řešit 2x ročně pomocí mobilní techniky 
tak, jak jsme na to již zvyklí, včetně 
využití místního sběrného dvora u firmy 
Sběratelství s.r.o. V souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách provedeme 
koncem roku 2019 spolu s členskými 
obcemi Sdružení obcí Hornolidečska, 
výběrové řízení na dodavatele služby: 
odvozu a likvidace odpadů z celého 
regionu Hornolidečska od 1. 1.2020 
na další 4 roky. Nadále budeme 
provozovat komunitní kompostárnu, 
kterou zajišťujeme likvidaci biomasy 
rostlinného původu. Jednotlivé 
domácnosti v obci vybavíme zahradními 
kompostéry - SPLNĚNO

Čištění odpadních vod 
Finančně podpoříme výstavbu křovinové 
čistírny odpadních vod v lokalitě „U 
Martínků“ a do konce roku 2019 budeme 
pokračovat v poskytování dotace na 
rekolaudaci čistících zařízení odpadních 
vod u RD tam, kde není možné se napojit 
na splaškovou kanalizaci vybudovanou 

v rámci projektu ČŘB II - SPLNĚNO
Požární ochrana
I nadále budeme dbát o dobrou 
akceschopnost naší výjezdní jednotky 
požární ochrany obce a o její kvalitní 
vybavení, vč. zajištění pojištění členů 
výjezdní jednotky - SPLNĚNO - 
v průběhu volebního období bylo pro 
VJ PO obce nakoupeno, mimo provozní 
kapaliny, PHM a další provozní náklady, 
vybavení v hodnotě 655 tis. Kč

Kultura  a sport
Zahájíme postupnou obnovu a dovybavení 
folklorních kroužků kroji. Stejně jako 
minulá volební období budou členové 
komisí zajišťovat organizaci a průběh 
již zažitých společenských, kulturních a 
sportovních akcí v obci, které doplňují 
činnost spolků v obci - SPLNĚNO

D. Spolupráce s regiony
Budeme podporovat regionální 
projekty organizované Sdružením 
obcí Hornolidečska a Mikroregionem 
Vsetínska, týkající se nejen rozvoje 
turistiky v naší oblasti, ale také rozvoje 
sítě sociálních služeb, zlepšování 
životního prostředí, modernizace 
veřejné správy apod. - SPLNĚNO         
– viz. úvod tohoto článku o spolupráci 
s regionem Hornolidečským na výstavbě 
cyklostezky. Plánovaná realizace Domu 
sociálních služeb Hornolidečka se nyní 
k realizaci připravuje na katastru obce 
Horní Lideč s tím, že se podařilo najít 
soukromého investora, který by měl 
v budoucnu projekt realizovat.
Plánovanou realizaci projektu výstavby 
Domu sociálních služeb Hornolidečska 
ve Valašské Polance, rekonstrukcí 
a přístavbou objektu bývalé MŠ čp. 
81 se totiž rozhodlo Sdružení obcí 
Hornolidečska i Zastupitelstvo obce 
Val. Polanka poté, kdy se nám mnoho 
let nepodařilo zajistit dostatek dotací 
na jeho výstavbu, zrušit. V současné 
době se zpracovává nová projektová 
dokumentace na přestavbu objektu 
bývalé MŠ čp. 81 na nový obecní úřad 
s prostorami pro obecní archív a obecní 
knihovnu včetně nového umístění 
pomníku padlým z I. a II. světové války.

starosta Josef Daněk

Zhodnocení uplynulého volebního období 
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Společnost Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s. jako vlastník a investor 
zahajuje stavbu obnovy přívodního 
řadu SV Vsetín – Lužná. Název 
stavby „SV Vsetín obnova přívodního 
řadu VDJ Ústí – ČS Lužná“.  
Dodavatelem stavby bude společnost 
Vodohospodářské stavby Javorník CZ 
s.r.o. Stavba bude formálně zahájena 
19.9.2022. Předpokládány termín 
dokončení celé stavby bude 06/2024. 
Stavba svým rozsahem dotýká 
území obcí Ústí u Vsetín, Leskovec, 
Valašská Polanka a Lužná. 
Stavba bude zahájena v obci Lužná u 
stávající čerpací stanice v severozápadní 
části obce a bude postupovat směrem 
od Lužné k Valašské Polance.
Stavba bude prováděna bez výkopovou 
technologií metodou Berstlining . 
Metoda vyžaduje provedení lokálních 
výkopových jam, ze kterých bude do 
stávajícího potrubí vtahováno potrubí 
nové. Mimo to bude v realizovaném úseku 
vybudováno provizorní trubní vedení pro 
zajištění nepřetržité dodávky pitné vody.
Stavba bude v první fázi zahájena 

vytyčovacími pracemi a přípravou 
staveniště. Následně bude 
provedeno provizorní propojení 

a pak dojde k samotné realizaci. 
V rámci katastru obce Lužná lze 
předpokládat práce v období do konce 
roku 2022. Na katastru Valašské Polanky 
do konce prvního pololetí roku 2023. 
S ohledem na zvolenou technologii 
výstavby je dotčení území stavebními 

pracemi minimalizováno. Přesto bude 
v úseku stavby zvýšený pohyb těžké 
techniky.  Žádáme všechny občany o 

trpělivost a pochopení s případnými 
omezeními vyvolanými realizací 
této velmi důležité stavby, bez které 
by vodárny nebyly do budoucna 
schopny plnit garantovanou dodávku 
kvalitní pitné vody svým odběratelům. 
       Ing. Roman Pilař, VaK Vsetín a.s.

Oznámení o zahájení prací VaK Vsetín - obnova přívodního řádu

Letošní předpověď počasí byla 
všelijaká a my jsme nevěděli, 
zda akci uspořádat, či ne. Ještě 
v předvečer konání jsme se 
ubezpečovali, že podmínky budou 
stejně dobré, jako v minulých 
letech. Ráno jsme se přesvědčili, 
že tomu bude úplně jinak, přesto 

všichni pořadatelé začali chystat 
na stanovištích svá zázemí. 
Dopoledne jsme ještě doufali, že 
se mraky roztrhnou a nad Polankou 
uvidíme paprsky slunce. Kolem 
13. hodiny bylo jasné, že tomu jen 
tak nebude. Přesto jsme vydrželi 
na stanovištích a očekávali jsme 

první návštěvníky. Naše odhady 
návštěvnosti byly kolem 100 lidí 
a říkali jsme si, že prostě ne vždy 
to vyjde. To, že nakonec přišlo v 
dešti a na upravenou trasu odhadem 
400 návštěvníků, nám doslova 
vyrazilo dech! Blátivá cesta naštěstí 
nezpůsobila nikomu vážné zranění 
a všichni účastníci se v pořádku 
dostali zpátky do dědiny, kde se 
o jejich zábavu postaraly místní 
hospody a restaurace. Chtěli bychom 
poděkovat všem pořadatelům z 
řad Kulturní komise při Obecním 
úřadu, spolkům Kalí pes a Kdo 
zakázal nalévat, myslivcům z MS 
Hrubá Dolina Valašská Polanka, 
Obci Prlov a všem partnerům, 
kteří přispěli do naší tomboly. 
Téže děkujeme Davidu Kostkovi za 
webovou aplikaci, kterou budeme 
nadále vylepšovat. Děkujeme i Vám 
a už teď se těšíme na jubilejní 10. 
ročník Pochodu okolo Polanky. Za 
pořadatele Pavel Rabas a Martin Šeliga

Pochod okolo Polanky byl letos opravdu výjimečný
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Chtěla bych poděkovat řediteli školy 
a učitelkám, kteří spolupracovaly 
v minulém školním roce např. 
při literární soutěži, pasování 
prvňáčků a pod. Také vychovatelům 
z družiny a klubu (chápu, že pro 
větší vzdálenost knihovny od školy 
a omezení odjezdem přespolních 
žáků si nemohou dovolit chodit 
do knihovny často). Některé 
nižší třídy chodily do knihovny 
vícekrát, tak jako Mateřská škola. 
V naší obci je k trvalému pobytu 
přihlášeno asi 1480 obyvatel. 
Registrovaných čtenářů v knihovně 
je asi 350 včetně „přespolních“, ve 
skutečnosti aktivních však jenom 
asi 140. Ne každý rád čte klasické 
knihy a knihovna už dávno není 
jen místem s regály knížek, ale 
také zdrojem informací a místem 
setkávání. Chci vás povzbudit, 
abyste se neostýchali do vaší 
knihovny přijít. Třeba při cestě na 
poštu nebo do zahradnictví. Jsou 
už čtečky na knihy a různé moderní 

technologie, které ovlivňují snížený 
zájem o půjčování, ale digitální 
nástroj používá jedna maminka třeba 
takto: pošle své děti do knihovny, 
a podle chytrých hodinek určuje, 
jaký čas děti v knihovně stráví. 
Knihovnu pravidelně navštěvují 
asi tři maminky s malým dítětem 
(batoletem), které si zvyká na 
prostory knihovny, pohraje si chvíli 
s hračkami, pohoupá na koníkovi, 
někdy se podívá na pohádku na 
velké obrazovce. Maminka využije 
tuto chvilku a vybere leporelo 
či říkadla, knížku pro sebe, či 
manžela. Chci tímto pozvat i 
ostatní maminky na mateřské, aby 
zkusily s dětmi „od mala“ knihovnu 
navštěvovat. Takový návyk se 
může dětem ve školním věku 
moc dobře hodit. Jakékoliv vaše 
nápady ke společnému setkávání od 
kohokoliv ráda uvítám. Pište proto 
na Facebook, email nebo prostě 
přijďte. Pokoj a mír přeje Vaše 
knihovnice.        Eva Kolínková

Paní knihovnice Eva Kolínková informuje
Sportovní komise letos rozhodně 
nezahálela a v posledních 
měsících uspořádala několik akcí. 
V červnu to byla populární soutěž 
o Polanského žabáka. Děti skákaly 
do dálky, výšky a trojskokem. 
Počasí nám přálo, bylo to krásné 
sportovní odpoledne a také účast 
byla výborná. V té době už byl 
rozehrán tenisový Kovar cup ve 
čtyřhře. Hrálo 10 dvojic ve dvou 
skupinách, postup pavoukem 
určil dvojice pro závěrečné boje. 
Třetí místo obsadila dvojice 
Martin Liška, Zdeněk Juhaňák, 
druhé místo patří loňským 
vítězům - Jonáš Šafařík, Josef 

Maršálek. Vítěznou dvojici tvoří 
Radim Křůpala a Petr Ovčačík. 
Kovar cup 2022 ve dvouhře 
rozehrálo 16 tenistů v A skupině 
a 10 ve skupině B. 17. září nás 
čekají závěrečné boje o poháry 
na kurtu v areálu Parkitect. O 
třetí místo bude bojovat dvojice 
Nahodil - Křůpala, finále bude 
hrát dvojice Josef Laža - Ondřej 
Mišun. Poslední akcí sportovní 
komise v tomto volebním  období 
bude Polanský duatlonek. 
Závod proběhne 17. září v 
areálu fotbalového hřiště, start 
nejmladších kategorií bude od 
9.30, dospělí budou startovat v 
11.45. Závod je vypsán pro 17. 
kategorií a je součástí seriálu 
Valašskokarpatské cyklo tour 
2022. Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem členům sportovní 
komise a ostatním kamarádům, 
kteří nám pomáhali s pořádáním 
všech akcí a závodů. 
Za sport. komisi Staňa Machač

Sportovní komise 
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Volební program strany KDU-ČSL
Co bychom chtěli dát naší dědině – 
Valašské Polance. Naší dědině bychom 
chtěli dát kus svého času – nevolného 
i volného… Chtěli bychom jí dát také 
část své energie… A chtěli bychom 
jí dát rovněž kus svého srdce….Asi 

to zní trochu moc nadneseně, ale 
jinak se to v zastupitelstvu dělat nedá 
– to vědí všichni, kdo si to už zkusili.
V těžké době, kterou prožívá Evropa 
i naše republika a která jistě zasáhne 
i naši obec se toho Vám, voličům 
mnoho slibovat nedá. Není jasné, jaké 
finanční možnosti obec bude mít, co 
všechno probíhající energetická krize 
ovlivní. 
Víme, že chceme podporovat projekty, 
které probíhají, jsou projekčně 
rozpracované, nebo dlouhodobě 

plánované. Jedná se zejména o:
- schválení a realizování pozemkových 
úprav
-rekonstrukce a úpravy místního 
hřbitova
- projekt rekonstrukce bývalé mateřské 

školy na obecní úřad a knihovnu
-rekonstrukce veřejných WC u kostela
-  kabelové rozvody pro rychlejší internet
-možnost využití solárních, popř. 
fotovoltaických zařízení na obecních 
budovách
- výsadbu okrasné zeleně a květin na 
území obce
Chtěli bychom jednat také o možnosti 
využití nádražní budovy pro nájemní 
byty, vybudování dětského hřiště 
u cyklostezky, rozvozu obědů pro 
naše seniory, úpravách skládek 

komunitní kompostárny aj.
Chceme podporovat činnost všech 
spolků a klubů působících na 
území obce – hasičů, fotbalistů, 
myslivců, muzikantů, Stonožku, 
Klub deskových her, důchodců a 

dalších, třeba i nově vzniklých. 
Chceme udržet dobré partnerské 
vztahy s místními podnikateli a 
živnostníky, farností i církevními 
společenstvími. Chceme podporovat 
všechny zaběhlé i nově vznikající 
kulturní, společenské i vzdělávací 
aktivity. 
Nakonec zmíníme to nejdůležitější, 
chtěli bychom přispět k upevnění 
dědinské pospolitosti, přátelství i 
sousedských vztahů. Milí Polančané, 
přejeme Vám dobrou volbu.

Základní škola bude letos finišovat s několika většími projekty
Po dvou letních měsících nám 
prázdniny skončily a znovu nastává 
období naší společné zodpovědné 
práce. Pevně věřím a doufám, že i 
v letošním školním roce to nebude 
jen čas plný povinností a starostí, 
ale také společných zážitků, nových 
přátelství a akcí, které nás všechny 
posunou zase o kus dopředu. Mnozí 
z nás přicházeli první den do školy s 
radostí a očekáváním, co zajímavého 
je letos čeká, někteří možná s 
drobnými obavami. Nejkrásnější 
chvílí byl začátek školního roku 
samozřejmě pro ty, kteří do školy 
přišli poprvé. Pro naše prvňáčky. 

Pevně doufám, že si ve škole co 
nejdříve zvyknou a najdou nové 
kamarády. Co se týká našeho 
učitelského sboru, tak ten v letošním 
školním roce pokračuje v naprosto 
stejném složení, jako vloni. Pokud 
zmíním rozjeté projekty, čeká nás 
toho letos opět hodně. Těšíme se 
na novou tělocvičnu, která se nyní 
dokončuje a měla by být hotova na 
konci září. Budeme také finišovat s 
projektem Šablony III, díky kterému 
je možné realizovat velkou spoustu 
doučování, jež spoustě dětí pomáhá. 
Dále pak dobudujeme školní přírodní 
zahradu a pomalu se chystáme na 

modernizaci našeho sportoviště, ke 
kterému už máme hotový projekt 
a můžeme se s ním pokoušet v 
otevřených dotačních výzvách 
získat další potřebné peníze. Není 
toho málo, ale já pevně věřím, že 
se vše postupně podaří a zvládne. 
Všem žákům přeju hodně úspěchů, 
rodičům dostatek trpělivosti a 
radosti z výsledků svých dětí a 
pedagogům mnoho pracovního 
elánu, tvůrčích nápadů a potěšení 
z práce. A nám všem aby se nás 
celý školní rok držela dobrá nálada 
a hlavně pevné zdraví, bez kterého 
to nejde. Petr Filgas, ředitel školy



Čtyři roky jsou krátká doba, která přeje 
zejména líbivým samostatným projektům. 
Chceme vám ukázat, že máme vizi 
dlouhodobého rozvoje Valašské Polanky. 
Náš program na následující volební období 
je počátkem promyšleného dlouhodobého 
plánu, jehož cílem je živá, funkční obec 
s rozvinutými službami, udržitelnou 
dopravou, kvalitní infrastrukturou a 
bohatým společenským životem. Zkrátka 
pohodová obec pro život. Představte si, že 
se posunete v čase o několik let dopředu a 
žijete v naší obci. Chcete, aby naše obec 
vypadala tak, jak níže popisujeme? Volte 
sdružení PROZMĚNU.

OTEVŘENÁ A SVOBODNÁ OBEC
Vedení obce pracuje jako jeden tým 
složený ze samostatných a odborně 
zdatných individualit přirozeně sdílející 
etický kodex, které společně vytvářejí 
svobodný a otevřený prostor pro rozvoj 
bohatého života v obci. Na obecním 
úřadě se setkáváte s pochopením pro Vaše 
starosti, empatií, upřímností a otevřenými 
dveřmi ve všech svých významech.
Díky pokročilé fázi elektronizace občané 
mohou vyřizovat většinu agendy také 
elektronicky a není nutná jejich osobní 
návštěva úřadu.

PROSPERUJÍCÍ A 
EKONOMICKY SILNÁ OBEC

Valašská Polanka je příjemné místo 
pro život s výbornou dostupností do 
Vsetína či Zlína, je ekonomicky stabilní 
a prosperující obec. Výrazná část výdajů 
jsou investičního charakteru, dlouhodobě 
plánuje a dodržuje rozpočtovou disciplínu. 
Zajišťuje trvale udržitelný rozvoj a 
zajišťuje pokrytí potřeb svých obyvatel.

CHYTRÁ OBEC PRO LEPŠÍ ŽIVOT
Obecní budovy jsou energeticky 
soběstačné, máme efektivně fungující 
veřejné osvětlení, svoz odpadů, obecní 
rozhlas a kompostárnu. Využíváme chytré 
technologie pro zkvalitnění života v obci.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V obci není komunikace ve vlastnictví 
obce sloužící k přístupu k obydlí, která 
nemá zpevněný povrch. Vozidlům nad 
12t je povolen vjezd na přístupové 
komunikace vedoucí k obydlí pouze 
na obecní výjimku. Na hranici obce 

máme záchytné parkoviště. Klíčové 
komunikace jsou opatřeny alespoň 
jednostranným chodníkem bez vážných 
závad. Chodníky a travnaté plochy podél 
vedlejších cest jsou pravidelně udržované. 

BEZPEČNOST CHODCŮ A 
CYKLISTŮ

Obec a jeho okolí je protkáno sítí cest, 
stezek a chodníků, které usnadňují pohyb 
pěším a cyklistům také mimo centrum 
obce. Pravidly pro pohyb a využívání 
cyklostezky v obci zajišťujeme bezpečný 
provoz pro občany i projíždějící cyklisty 
či bruslaře. Dlouhodobým sledováním 
a využíváním chytrých technologií lépe 
predikujeme potencionální hrozby a 
reagujeme na ně efektivně a včas.

ŠKOLSTVÍ
Máme kvalitní komplexní vzdělávání pro 
děti v mateřské i základní škole. Školy 
mají bezbariérový přístup, děti mateřské 
školy mají bezpečný a snadný přístup na 
hřiště. Rodiče si mohou vybírat z možností 
rozvíjející osobnosti jejich dětí.

OBEC PĚKNÁ NA POHLED
Obec má jednotný, moderní a funkční 
mobiliář (lavičky, čekárny na zastávkách, 
odpadkové koše, prostory pro popelnice, 
hřiště), který podtrhne výjimečnost 
a osobitost obce. Mladí umělci mají 
možnost se zde prezentovat a mohou 
se podílet na realizaci vybavení. V obci 
i její těsné blízkosti máme dostatek 
vzrostlé zeleně a květin.

KOMPAKTNÍ A KOMPLETNÍ OBEC 
Obec tvoří logický celek. Kulturní 

a obecní objekty, sportoviště 
i jednotlivé části Valašské Polanky jsou 
propojeny sítí cest a stezek umožňující 
snadný a bezpečný pohyb pěšky, na kole 
či bruslích. Díky nim tak každý může 

poznat krásy jednotlivých částí Polanky. 
Všichni občané mají rovné příležitosti 
pro jejich zájmy a sport. V obci jsme 
doplnili nabídku o nové veřejné plochy 
pro děti, maminky s kočárky i seniory. 
Taneční kolo, které hraje důležitou roli 
ve společenském životě obce, prošlo 
rekonstrukcí, v rámci které vznikl důstojnější 
prostor pro vzájemné setkávání se.

SETKÁVÁNÍ SE A 
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT OBCE

Spolkový a zájmový život podporovaný 
obcí má stabilní podobu, obec podporuje 
zaběhnuté organizace i aktivity, zároveň 
je však otevřená novým nápadům a 
příležitostem. Během roku mají občané 
mnoho příležitostí se potkávat, bavit se a 
sportovat. Všechny generace Polančanů si 
mohou vybírat z široké nabídky aktivních 
spolků s odpovídajícím zázemím. Obec 
je známá pro svůj bohatý spolkový a 
zájmový život, i díky úspěšně reprezentaci 
členů místních organizací.

POLANKA SDÍLEJÍCÍ A HRDÁ
Aktivně využíváme znalostí a úspěchů 
bývalých žáků školy i ostatních obyvatel, 
zveme je k přednáškám a akcím v obci. 
Polanka je obcí, kam se úspěšní lidé 
budou rádi vracet, aby předali své znalosti 
nastupujícím generacím. Valašská Polanka 
je hrdá na své úspěšné obyvatele.
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Vážení Polančané, v minulém volebním 
období, kdy naše sdružení mělo 
v zastupitelstvu své čtyři zástupce, jsme se 
snažili pracovat spolehlivě, konstruktivně 
a aktivně. Chtěli jsme a stále chceme, aby 
naše práce, nejen v zastupitelstvu obce byla 
přínosem pro všechny občany Valašské 
Polanky. Rádi bychom na započatou práci 
navázali a nadále se snažili, aby se nám všem 
v obci dobře žilo. Pokud nám dáte důvěru, rádi 
bychom se v následujícím volebním období 
2022-2026 zaměřili prioritně na tyto témata: 
1. Zajistit navýšení kapacity mateřské 
školky – ač se školka v roce 2018 přemístila 
do nových, větších prostor a tím se navýšila 
její kapacita, porodnost v obci od doby 
projektu vzrostla natolik, že ani ta nestačí 
pokrýt současnou potřebu. Je proto nutné 
co nejdříve vymyslet, jak celé složité situaci 
pomoci. V souvislosti s mateřskou školou 
bychom také chtěli na dětská hřiště v majetku 
obce doplnit zastínění, které tam hlavně 
v letních měsících chybí. 

2. Podpora obou našich vzdělávacích 
institucí je pro nás samozřejmostí a jasnou 
prioritou – škola je jedním z nejdůležitějších 
míst v obci a samotné vzdělávání je tou 
nejlepší investicí do budoucna. Chceme proto 
obě naše organizace maximálně podporovat 
v jejich aktivitách a spolupracovat s nimi při 
přípravě a správě dotačních žádostí, které 
pomohou k dalšímu zkvalitnění podmínek, 
metod a forem samotné výuky.

3.  Snaha o zajištění finančních prostředků 
pro vybudování nové budovy obecního 
úřadu – v současné době se dokončuje 
projektová dokumentace na novou budovu 
obecního úřadu v místě bývalé školky. V ní 
jsou podatelna a občany nejvíce využívané 
prostory umístěny v přízemí budovy a 
byly by tak bezbariérové. Starší lidé by 
tak nemuseli při vyřizování drtivé většiny 
svých potřeb chodit po schodech. 

4. Zvýšení bezpečnosti na obecních 
komunikacích – dobudování cyklostezky 
BEVLAVA v katastru obce zvýšilo pohyb 
na vedlejších komunikacích. Provoz ukázal, 
že je potřeba doplnit dopravní značení dle 
aktuálních potřeba a vyřešit i parkování na 
veřejných komunikacích. To je v některých 
částech obce nedořešeno. Stejně tak 
mnoho občanů trápí zvyšující se počet 
vraků automobilů na katastru obce a i tuto 
problematiku je nutné začít bezodkladně řešit. 

5. Podpora všech složek v obci a 
dlouhodobá spolupráce s nimi – velmi 
si vážíme lidí, kteří svůj volný čas věnují 
činnosti v některé z našich obecních složek, 
nebo spolků a přispívají tak k rozvoji obce. 
Rádi bychom jim poskytli dostatečnou 
podporu v jejich činnosti bez ohledu, zda 
se jedná o oblast folklóru, kultury, sportu, 
přírody či sociálních témat.

6. Rozšíření bytové výstavby v obci 
– problém nedostatku stavebních míst 
a volných bytů trápí mnoho obcí a 

ani Valašská Polanka není výjimkou. 
S ohledem na plánovaný nový územní plán 
obce bude naší snahou rozšířit v obci území, 
které bude určené primárně k tomuto účelu.  
Ať jde o pozemky pro výstavbu rodinných 
domů i hromadné bydlení.

7. Po dokončení Komplexních 
pozemkových úprav prioritně 
vyřešit cestu na paseky Veřečné 
– tato komunikace není zdaleka ve 
vyhovujícím stavu a potřebuje dát do 
pořádku. Po dokončení pozemkových 
úprav a převedení cesty do majetku obce 
bude možno ve spolupráci se Státním 
pozemkovým úřadem tuto cestu opravit.

8. Revitalizace areálu tanečního kola 
- hojně využívaný obecní prostor by si 
zasloužil rekonstrukci starých šaten, pódia, 
částečné zastřešení před novými šatnami 
a rozšíření sociálního zázemí. Naší 
snahou bude pokusit se na tyto investice 
sehnat potřebné finance a v následujícím 
volebním období jej postupně zvelebit.

9. Rekonstrukce chodníků v obci – v obci 
se stále ještě najdou úseky, kde nejsou 

opraveny chodníky a bylo by dobré je 
postupně dát do pořádku. Rádi bychom 
této příležitosti využili a při této činnosti 
postupně po vesnici rozšířili internetovou 
optickou síť, která slouží k rychlejšímu a 
stabilnějšímu připojení internetu.  

10. Postupná rekonstrukce obecních 
budov – budov má obec ve svém majetku 
několik a všechny potřebují pravidelné 
opravy a údržby. Byť je doba složitá, 
rádi bychom pokračovali v postupné 
rekonstrukci velmi vytíženého 

kulturního domu. Modernizaci by si ale 
samozřejmě zasloužil také Dům služeb a 
stávající budova obecního úřadu.   

11.  Aktivní zapojení do zájmové 
činnosti dětí – dlouhé roky se mnozí z nás 
věnují v naší obci práci s dětmi a mládeží. 
V této činnosti chceme pokračovat se 
stejným nadšením a úsilím jako doposud.

12. Revitalizace a rozšíření místního 
hřbitova – obecní místo posledního 
odpočinku by rovněž potřebovalo nový 
kabát. Je nutné opravit chodníky, centrální 
kříž, oplocení, rozvody vody a elektriky 
včetně veřejného osvětlení. V rámci úprav 
územního plánu by bylo vhodné také 
rozšířit hřbitov o nová místa v kolumbáriu a 
zázemí pro lidi pracující na hřbitově. 

Rádi však přivítáme konstruktivní 
připomínky a podněty z řad občanů 
k fungování obce. Pokud jsme Vás oslovili, 
upřímně děkujeme za Váš hlas. Kandidáti: 
Martin Šeliga, Ing. Jakub Kolínek, 
Jiří Dušek, Ing. Marcela Matušincová, 
Mgr. Petr Filgas, Jan Kozubík, Zdeněk 
Hyžák, Martin Fojtík, Vojtěch Malík

Volební program sdružení nezávislých kandidátů - Společně pro obec
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 Polanská hasičská mládež byla na svých soutěžích velmi úspěšná
Další sportovní rok je téměř u konce 
a nastal čas na každoroční hodnocení 
hasičské sezóny pro družstva z 
SDH Valašská Polanka. Již tradičně 
jsme s dětmi začali po novém roce 
v tělocvičně ZŠ a následně na 

obecním hřišti s přípravou, kde po 
dlouhé zimní přestávce mladí hasiči 
oprašují své dovednosti a získávají 
opět fyzickou kondici. Na začátku 
května jsme se zúčastnili prvních 
soutěží -postupových. V červnu se 
naplno rozjel kolotoč závodů. Každý 
víkend alespoň jedna soutěž, někdy 
třeba i dvě. A ve stejném tempu jsme 
pokračovali až do konce prázdnin. 
Sezóna končí třetím zářijovým 
víkendem, kdy se koná závod hasičské 
všestrannosti.

HRA PLAMEN
V jarních postupových kolech 
skončili mladší žáci na obvodové 
soutěži v Leskovci na krásném 3. 
místě. Bohužel do okresního kola 
postupovala pouze 2 družstva. Starší 
žáci postoupili z obvodu na okres a 

v obou soutěžích si svými výkony 
vysloužili 5. místo.
V okresní lize Hry plamen (požární 
útok + štafeta požárních dvojic) se 
mladší žáci umístili na 7. a 14. místě 
ze 40 soutěžících družstev. A starší 

žáci na 3. a 16. místě z 33 družstev.
Třetí místo v okresní lize je velký 
úspěch a naši starší žáci se zúčastní 
17.9.2022 soutěže o pohár ředitele 
HZS Zlín ve Zdounkách na 
Kroměřížsku.

BĚH NA 60M S PŘEKÁŽKAMI
Letos byl Okresní pohár v šedesátkách 
opět ve velké oblibě, o čemž svědčila 
vysoká účast závodníků a to nejen 
ze Vsetínského okresu. V celkovém 
hodnocení jednotlivých kategorií 
dopadli naši mladí hasiči takto:
Minipřípravka:
Štěpán Sachr - 5. místo  
Přípravka: 
Tobiáš Mikulík - 6. místo 
Matouš Sachr - 11. místo 
Mladší žákyně: 
Mariana Mikulíková - 2. místo

Jolana Juhaňáková - 15.místo 
Mladší žáci:  
Robin Dušek - 24. místo
Starší žáci:   
Štěpán Ondrišík - 20. místo
Starší žákyně: 
Kateřina Chovancová - 4.místo
Tereza Mikulíková - 8. místo
Barbora Bajzová - 14. místo                  
Alena Lettangová - 17.místo
Theodora Filáková - 18.místo
Jen dodám, že v kategorii starších 
žákyň je obrovská konkurence a 
v těchto závodech soutěžilo 61 
mladých děvčat!
Marianka Mikulíková svým druhým 
místem vybojovala postup na 
Krajský pohár v této disciplíně. 
Díky skvělému času obsadila 3. 
příčku a bude reprezentovat nejen 
Valašskou Polanku, ale i Zlínský kraj 
na MČR v běhu na 60m s překážkami 
v Benešově. V neděli 25. 9. 2022 ji 
prosím všichni držme pěsti.

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Čtyři dny strávily děti za doprovodu 
všech vedoucích na Chatě u Krmelce 
na Sirákově. Většinu času se pečlivě 
připravovaly na závod hasičské 
všestrannosti. Našly jsme si čas, jak 
na vycházku na Vartovnu, tak na 
společenské i sportovní hry. Vedoucí 
připravili pro děti soutěž Pevnost 
Boyard a noční bojovku.

ZÁVĚREM
Byl to náročný sportovní rok a byl 
určitě úspěšný. Zásluhu na tom mají 
samozřejmě samotné děti, které se 
snažily vybojovat co nejlepší výsledky 
i vedoucí, kteří jim věnovali svůj čas a 
snažili se děti vést co nejlépe.

Monika Mikušová

Poplatek za odpad a psa
Upozorňujeme na blížící se konec 
splatnosti poplatku za odpad a psa na 
letošní rok. Žádáme proto občany, kteří 
tento poplatek nemají uhrazený, aby tak 
učinili nejpozději do 30. září 2022. Od 
letošního roku je možná úhrada také 
platební kartou.       Marie Martínková

ZUŠka děkuje za dlouhodobou spolupráci  
Letošní volby do obecního zastupitelstva určitě naší obci přinesou nové 
zastupitelstvo a také po mnoha letech nového starostu. A já za všechny z 
pobočky ZUŠ děkuji stávajícím zastupitelům nejen za vybudování nových 
prostor pro naši výuku, ale hlavně za skvělou spolupráci. Doufáme všichni, 
že i nadále bude činnost pobočky podporována a my se rádi opět zapojíme do 
kulturního života obce.  Těšíme se na společná setkávání s vámi. 
Zdeňka Machačová, koordinátorka pobočky ZUŠ Vsetín ve Valašské Polance
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Fotbalový podzim je v plném proudu 
a naše mužstva tak bojují ve svých 
soutěžích o co nejlepší výsledky. V 
tradičním přehledu Vám přinášíme 
aktuální informace k jednotlivým 
kategoriím. 

A-tým 
Po pádu z Krajského přeboru bylo 
cílem A-týmu hrát na předních 
místech I.A třídy. Bohužel, ještě než 
nový ročník započal, musel trenér 
Kučerňák počítat zdravotní ztráty. 
K dlouhodobě zraněnému Davidu 
Mačkovi se přidal i jeho bratr Filip 
a po jarním zranění stále nezasáhl do 
hry ani Martin Štrbík. Tým tak hledá 
nové tahouny. Z Ústí se vrátil brankář 
Rostislav Zrník, ze vsetínského 
dorostu do mateřského oddílu ohlásil 
návrat David Žídek. Stále větší prostor 
dostávají dorostenci Matěj Kovář 
s Pavlem Malíkem. Za zraněného 
Filipa Mačka převzal kapitánskou 
pásku Michal Baran. Vstup do soutěže 
zatím Polančanům nevychází dle 
představ. Prohra v Rožnově 0:2 měla 
být odčiněna v domácím prostředí 
proti rezervě Valašského Meziříčí, ale 
v nastavení soupeř zachránil remízu 
3:3. V Juřince naši hráči předvedli 
velkolepý obrat, když po první půli 
ztráceli 1:4, aby nakonec zápas svou 
vůlí zlomili na vítězství 5:4. Jenže 
pak se dostavila domácí ztráta s Val. 
Příkazy (2:3) a nedařilo se ani ve dvou 
po sobě jdoucích venkovních zápasech 
na Rožnovsku, když nejprve nad síly 
našeho týmu byly Vigantice (0:2) a o 
týden později i Vidče (3:6). Hráči jsou 
však odhodlání nepříznivou bilanci 
zlomit. Možnost k tomu dostanou již 
v nadcházejícím domácím derby s 
Horní Lidčí. Na domácím hřišti pak 
přivítá A-tým ještě Kelč, Podlesí a 
Velké Karlovice. 

B-tým 
Tygři zatím stihli odehrát pouze 

tři soutěžní duely. Na vině je lichý 
počet účastníků ve III. třídě sk. B. Na 
domácím hřišti v Lužné si rezervní 
tým celkem pohodlně poradil se 
Študlovem, když jej smazal ze hřiště 
jasným vítězstvím 7:1. Polanský 
B-tým bodoval i v dalších dvou 
zápasech. Nejprve urval remízu v 
Liptále (2:2) a naposledy vezl bod i z 
Ratiboře, když s tamní rezervou uhrál 
výsledek 1:1. Tým i nadále táhne 
zkušený Martin Filgas s kapitánem 
Pavlem Matyášem. V Lužné se bude 
hrát do konce podzimní části ještě 
třikrát a hned nejbližší utkání v neděli 
18. září bude pikantní, do Lužné totiž 
přicestuje rival z Leskovce. Později se 
B-tým utká v Lužné ještě se Lhotou 
u Vsetína a Janovou. Domácí zápasy 
rezervy se hrají vždy v neděli od 10:15. 

Starší žáci 
Ročníkové složení naší mládeže dalo 
Sokolu po delší době možnost přihlásit 
kategorii starších žáků. Naše naděje 
však musely zaplatit nováčkovskou 
daň, když v prvním duelu podlehli 0:7 
sdruženému celku Valašské Bystřice/
Vidče. V dalším duelu už naši žáci 
kousali, v přestřelce však nakonec 
Liptáli podlehli 4:8. Do třetice už 
se však mladíci z Valašské Polanky 
radovali, odneslo to Zubří poměrem 
7:0. Starší žáci budou svou soutěž 
hrát až do 29. října. Na domácím 
hřišti postupně vyzvou sdružený tým 
Krhová/Juřinka, Podlesí, Branky 
a podzimní část zakončí v derby s 
Lidečkem. 

Mladší žáci 
Povedený vstup do nového soutěžního 
ročníku prožívají mladší žáci, kteří 
jsou zatím usazení na 1. místě tabulky. 
Za dosavadním úspěchem najdeme tři 
vítězství a jednu remízu. Mladší žáci 
postupně porazili Liptál 4:0, z derby 
v Ústí brali bod za remízu 2:2 a poté 
zdolali sdružený celek Val. Příkaz/

Horní Lidče 14:0. Čerstvá je výhra 
nad Francovou Lhotou 6:2. Na mladší 
žáky čeká ještě porce sedmi utkání, z 
toho však hned v pěti případech hrají 
na půdě soupeře. Doma se představí ve 
středu 14. září proti sdruženému celku 
Kateřinic/ Ratiboře a pak znovu až 22. 
října, kdy přivítají v odvetném derby 
Ústí. Věřme, že forma naším hráčům 
vydrží. 

Přípravka 
Náš přehled zakončujeme neméně 
důležitou kategorií přípravky, která 
se dále dělí na starší a mladší. Starší 
děti už hrají soutěž dle rozpisu každý 
týden. Celkem na ně čeká porce 11 
zápasů, přičemž čtyři střetnutí už má 
starší přípravka za sebou. Výsledky 
naznačují, že fotbal baví, neboť padá 
hodně branek. Starší přípravka zatím 
dvakrát dokázala zvítězit, ale stejně 
tak i našla přemožitele. Nejprve 
se sdruženým celkem Nového 
Hrozenkova/Velkých Karlovic prohrála 
4:12. V Lidečku se však už radovala z 
vítězství 14:7. Následovala těsná prohra 
s Francovou Lhotou 7:9 a poté přišlo 
znovu vítězství 14:4 nad Halenkovem. 
Mladší přípravka pak hlavně trénuje a 
učí se základy s míčem, ovšem už i zde 
se měří síly s konkurencí turnajovým 
způsobem. 

Vzhledem k tomu, že letos se podařilo 
znovu obnovit starší žáky a mládež je 
od této kategorie až po tu nejmenší ve 
Valašské Polance plně zastoupena, sluší 
se poděkovat především všem trenérům 
a rodičům, kteří se snaží podporovat 
fotbalovou budoucnost polanského 
Sokolu. Věřme, že se blýská na lepší 
časy a v brzké době se dočkáme i 
obnovy tolik potřebné dorostenecké 
kategorie, která je nutná i pro 
fungování mužského týmu. Závěrem 
děkujeme všem naším partnerům a 
fanouškům, kteří nám pomáhají a 
podporují nás.     Jan Tajzler ml.

 Muži se trápí, naše fotbalová mládež se rozrostla o tým starších žáků
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