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Dožínky  2009 byly jako vždy - srdečné a veselé 
	 Po	 třech	 letech	 se	
opět	v	naší	obci	uskutečnilo	
starodávné	 poděkování	 za	
úrodu	 spojené	 s	 dožatou	
“posledního	 kůsku	 ovsa”,	
předáním	 dožínkového	
věnce	hospodářům	a	veselicí	
na	tanečním	kole.
	 Třebaže	 meteoro-
logické	předpovědi	utvrzova-
ly,	 že	 v	 neděli	 bude	 hezky,	
byli	 všichni	 pořadatelé	 stále	
lehce	napjatí,	jak	to	nakonec	
s	počasím	dopadne.	
	 Dopadlo	 to	 na	
jedničku	 a	 tak	 i	 program	
dožínek	 mohl	 zdárně	
probíhat.	 Obecenstva	 přišlo	
hojně	 (kostel	 byl	 plný	 a	 na	
tanečním	kole	se	prodalo	550	
vstupenek),	účinkující	-	ženci,	
žničky	 i	 omladina	 kolem	 -	
chytli	 hned	 na	 začátku	 do-
brou	notu	i	náladu.	
	 Gazda	 měl	 dobrů	
slivovicu	 a	 pacholkovi	
šly	 koně	 pěkně	 do	 rytmu,		
gazděna	 donesla	 (jak	 jinak)	
tradičně	 vynikající	 podles-
níky	i	zelí	s	klobásou.		
	 K	 příjemným	
překvapením	 patřil	 domácí	

chleba	 ,	 skutečně	 upečený	
ve	staré	peci	Srbovy	chalupy	
Maruškou	 Sádlíkovou	 a	 je-
jími	pomocníky.	
	 Nazmar	nepřišel	ani	
jeden	z	dvě	stě	šedesáti	frgálů	
od	Staříčků,	snědl	se	všecek	
guláš,	kyselica	i	uzený	kaba-
nos	 a	 za	 oběť	 dožínkovému	
veselí	padlo	 také	posledních	
třicet	litrů	obecní	slivovice.
	 Nade	 všechno	
ale	 byla	 krásná	 atmosféra	
vzpomínání	 na	 staré	 časy	 a	
srdečného	 setkání	 domácích	
i	přespolních	návštěvníků.	
	 Vše	 shrnula		
přítomná	 poslankyně	
Michaela	 Šojdrová,	 když	
porovnávala	 dožínky	 kra-
jské	v	Kroměříži	a	dožínky	v	
Polance	slovy:	“ty	pravé	-	ty	
od	srdce	 -	 	 jsem	viděla	 tady	
u	vás.”	
	 Na	 závěr	 už	
jenom	 velký	 dík	 obětavým	
účinkujícím	a	pořadatelům	a	
rovněž	přání,	abychom	se	za	
tři	roky	mohli	na	dožaté	zase	
sejít.

místostarosta

	 V	průběhu	měsíce	srpna	tohoto	roku	proběhlo	vyhod-
nocení	přihlášených	uchazečů	o	pracovní	pozice	uvolňující	se	
po	odchodu	paní	Věry	Sláčíkové		a	paní	Ludmily	Černotíkové	
do	penze.	
	 Pětičlenná	 výběrová	 komise	 složená	 ze	 zastupitelů	
obce	 vybírala	 v	 případě	 pozice	 "samostatný	 referent	 státní	
správy	 a	 samosprávy"	 z	 celkem	 dvaatřiceti	 přihlášených	
uchazečů.	Do	výběrového	 řízení	na	pozici	 "účetní	obce"	 se	
přihlásilo	celkem	uchazečů	sedm.

	 Výběrová	 komise	 pečlivě	 vyhodnotila	 všechny	
přihlášené	uchazeče	a	vybrala	 ty,	 jejichž	schopnosti	nejvíce	
vyhovují	požadavkům	naší	obce.	
	 Na	 pracovní	 místo	 samostatného	 referenta	 státní	
správy	 a	 samosprávy,	 do	 které	 spadá,	 mimo	 jiné,	 i	 kom-
plexní	 vedení	matriční	 agendy	 v	 obci,	 byla	 vybrána	Marie 
Martinková,	 roz.Juráňová,	 bytem	 Val.Polanka	 čp.163.	 Na	
pozici	účetního	obce	byl	vybrán	Ing. Jaroslav Sláčík,	bytem	
Pozděchov	čp.217.																																															Starosta

Volná	pracovní	místa	na	obecním	úřadě	již	jsou	obsazena

Zpravodaj
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	 Od	 26.	 března	 letošního	
roku	 platí	 novela	 zákona	 13/1997	 Sb.	
o	 pozemních	 komunikacích,	 která	
ruší	 povinnost	 majitelů	 nemovitostí	
přilehlých	 k	 chodníkům	 zmírňovat	
závady	 ve	 schůdnosti	 způsobené	
povětrnostními	vlivy.	
	 V	 našich	 podmínkách	 	 to	
znamená,	 že	 (zejména)	 zimní	 údržbu	
chodníků	 podél	 silnice	 bude	 se	 svými	
pracovníky	zajišťovat	sama	obec.	
	 Budeme	 k	 tomu	 využívat	 jak	
v	 loni	 zakoupenou	 "čtyřkolku",	 tak	
i	 služby	 soukromých	 podnikatelů	 v	
obci.
	 	Jelikož	však	technika	nemůže	

být	všude	a	ihned,	přivítáme	jakoukoliv	
aktivitu	 vás,	 kteří	 chodník	 před	 svým	
domem	 budete	 chtít	 mít	 uklizený	 od	
sněhu	dřív	a	podle	svých	představ.	
	 Ještě	 pro	 připomenutí:	 i	
zmiňovaný	zákon	stanovuje,	že	závady	
na	místních	komunikacích	a	chodnících	
způsobené	počasím	(tedy	hlavně	v	zim-
ním	období)	jejich	majitel	neodstraňuje	
(což	 objektivně	 není	 dosažitelné),	 ale	
dostupným	 způsobem	 tyto	 závady	
zmírňuje.	Uživatel	je		následně	povinen	
se	tomuto	stavu	přizpůsobit	.
	 Věřme	tedy,	že	nás	nadcháze-
jící	zima	moc	nepotrápí.

místostarosta

Pozor	na	novelu	zákona	o	chodnících

	 Vážení	spoluobčané,	v	průběhu	
letošního	 roku	 si	 pomalu	 zvykáme	 na	
nové	 dopravní	 značení	 na	 místních	
komunikacích	 a	 na	 dodržování	 jeho	
nařízení.	 Ne	 vždy	 je	 tato	 skutečnost	
všemi	občany	vnímána	pozitivně.	
	 Někteří	z	vás		chápou	dopravní	
značku	zakazující	 stání	a	parkování	na	
místních	 komunikacích	 dokonce	 jako	
omezení	 kvality	 již	 	 zažitého	 užívání	
svých	nemovitostí.	
	 Požadavek	 několika	 občanů,	
abychom	doplnili	 toto	 omezení	 stání	 a	
parkování	 na	 místních	 komunikacích	
o	 dodatkové	 tabulky	 zmírňující	 rozsah	
platnosti	 této	 značky	 (například	 jen	 v	
zimě	nebo	při	svozu	domovního	odpadu	
a	 podobně)	 nám	 však	 odborníci	 i	 do-
pravní	inspektorát	PČR	nedoporučili.	
	 Pravdou	 je,	 že	časem	bychom	
se	mohli	dostat	opět	tam,	kde	jsme	byli	
před	 ustanovením	 nového	 dopravního	
značení.
	 V	současné	době,	když	si	občan	
vyřizuje	stavební	povolení	na	výstavbu	
nového	 rodinného	 domku,	 musí	 mít	 v	
projektu	zahrnuté	rovněž	zpevněné	plo-

chy	 pro	 stání	 a	 parkování	motorových	
vozidel	na	vlastním	pozemku.	
	 Postupně	 se	 zvyšující	 se	 mo-
torizací	našich	domácností	jsou	kladeny	
vyšší	 nároky	 na	 odstavné	 a	 parkovací	
plochy	 i	 u	 starších	 rodinných	 domků,	
jejichž	majitelé	si	toto	musí	uvědomit	a	
zařídit	 si	 dodatečně	 své	 potřeby	 stejně	
tak.	
	 Vždyť	 mnohé	 naše	
spoluobčany,	 kteří	 bydlí	 v	 sousedství	
státní	 silnice	 I/57	 ani	 nenapadne,	 že	
by	 na	 ní	 mohli	 parkovat	 a	 odjakživa	
mají	 problém	 s	 parkováním	 svých	
vozů	 vyřešen	 na	 svých	 pozemcích	 či	
veřejných	parkovištích.	
	 Věřím,	 že	 se	 při	 disciplino-
vaném	 dodržování	 nového	 dopravního	
značení	vyvarujeme	na	místních	komu-
nikacích	 kolizním	 situacím	 při	 	 zimní	
údržbě	a	svozu	domovního	odpadu,	ale	
také	 při	 jejich	 každodenním	 používání	
jako	 přístupu	 k	 domům	 a	 pozemkům.	
A	pro	 tyto	účely	se	v	prvé	řadě	komu-
nikace	budují.																												

starosta

Dopravní	značky	jsou	potřebné

NarozeNINy oSlavIlI 
60 let
Ladislav	Trochta	 čp.172
Vlasta	Šimarová	 čp.376
Jaroslava	Daňková	 čp.165
Josef		Trochta	 	 čp.310
Marta	Blažková		 čp.76
Josef	Molek	 	 čp.280 

65 let 
Pavla	Žáková	 	 čp.139
Alois	Srba	 	 čp.16
Jaroslav	Korčák	 	
čp.219
Ludmila	Šafaříková	 čp.209
Josef	Hájek	 	 čp.332
Alois	Jančár	 	 čp.281
Karel	Šimara	 	 čp.376
	
70 let 
Tomáš	Vávra		 	 čp.290

75 let
Božena	Hyžáková	 čp.256
Marie	Baranová	 	
čp.165
Ludmila	Plánková	 čp.260

80 let
Marie	Srbová	 	 čp.245

85 let
Josef	Juřica	 	 čp.298

88 let
Marta	Martinková	 čp.194

Noví občáNcI
Kryštof	Danihelík	 čp.244
Štěpán	Gergela	 	 čp.208
Dorota	Zemánková	 čp.321
David	Čala	 	 čp.266
Anna	Brlicová	 	 čp.347
Eliška	Kašparová	 čp.267
Kryštof	Gajdoš		 čp.7
Štěpán	Ondrišík	 čp.51

Sňatky
Tomáš	Jančík	 	 čp.1
Jiří	Kořenek	 	 čp.31

zeMřelI
Nikdo

zpracovala:Sláčíková věra

Společenská	
kronika	obce

Sběr	velkoobjemového	a	nebezpečného	odpadu
v Sobotu DNe 10.10.2009 

proběhne	v	naší	obci	již	tradiční	sběr	velkoobjemového	a	nebezpečného	od-
padu	!!!	Stanoviště	sběrny	bude	na	parkovišti	u	KD	a	sběrna	bude	k	dispozici	
občanům	od 8,00 do 10,00 hodin !!!	Využijte	této	příležitosti	zbavit	se	ekolog-

icky	a	bez	dalších	nákladů	tohoto	druhu	odpadů	!!!!
Místní už dnes prosíme, aby nezapomněli a po celý tento den neparkovali na 

komunikacích před kD. Přispějete tím  k hladkému průběhu celé akce. 
Odevzdávat	se	bude:	Olejové	filtry,		Plechovky	se	zbytky	barev,	Monočlánky,	

Autobaterie,	Zářivky,	Znečistěné	láhve,	Sklo	od	chemikálií,	Zbytky	přípravků	na	
hubení	škůdců	a	postřiky,	Staré	léky,	Vyjeté	oleje	a	další	podobný	odpad.		
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	 Začátek	 této	
kulturně-společenské	 akce	
mírně	 ovlivnila	 téměř	
půlhodinová	 dešťová	
přeháňka.	Následně	se	však	
vyčasilo	 a	 i	 letošní	 ročník	
se	 	 opět	 	 těšil	 velkému	
zájmu	návštěvníků.
	 Na	 organizaci	
se,	 mimo	 členy	 kulturní	
a	 sportovní	 komise	 obce,	
podílela	 také	 tři	 největší	
občanská	 sdružení	 	 činná	
v	 naší	 obci:	 Myslivecké	
sdružení	Valašská	Polanka,	
Tělovýchovná	 jednota	
Sokol	 Valašská	 Polanka	 a	
Sbor	 dobrovolných	 hasičů	
Valašská	Polanka.	
	 Program	 pomohli	
doplnit	 také	 pracovníci	
Obvodního	oddělení	Policie	
ČR	z	Horní	Lidče,	kteří	zde	
opět	 provozovali	 elektron-
ickou	 pistolovou	 střelnici	
pro	děti.	
	 Zastříleli	 si	 zde	
však	 i	 někteří	 dospělí	 fan-
dové	 tohoto	druhu	činnosti	
stejně	 jako	 i	 u	 střelnice,	
kterou	 se	 vzduchovkami	
provozovali	naši	myslivci.	
	 Člen	 MS	 Val.
Polanka,	 Zdeněk	 Hyžák	
ml.,	 zde	 	 ukázal	 výsledek	
výcviku	a	 	práci	 loveckého	
psa.	

	 Naši 	 hasiči	
předvedli	 obecní	 požární	
techniku,	 kterou	 si	 moh-
ly	 děti	 i	 vyzkoušet.V	

druhém	 ročníku	 soutěže	
v	 přetahování	 lanem	
zvítězilo	 "Hořansko",	

takže	 po	 loňském	 vítězství	
"Dolanska"	je	stav	1	:	1.	
	 Členové	 místní	
Tělovýchovné	 Jednoty	

Sokol	 připravili	 a	 zajistili	
i	 v	 letošním	 roce,	 mimo	
prodej	 čepovaného	 piva,	

organizaci	 a	 průběh	 turna-
je	 v	 minikopané	 “O	 pohár	
starosty	obce”.
	 Vstupné	 na	 tu-
to	 akci	 bylo	 dobrovolné	
a	 již	 dopředu	 bylo	 dáno	
ve	 známost,	 že	 výtěžek	
bude	 věnován	 některé	 z	
obcí	 postižených	 letošními	
povodněmi.	 Při	 násled-
né	 poradě	 pořadatelů,	 na	
které	 bylo	 projednáváno	
závěrečné	 vyhodnocení,	
pak	 došlo	 k	 dohodě,	 že	
výtěžek	 z	 dobrovolného	
vstupného	 ve	 výši	 patnáct	
tisíc	korun	bude	na	základě	
doporučení	 pracovníků	 in-
tegrovaného	 záchranného	
systému	 Zlínského	 kra-
je	 darován	 Obci	 Lešná	 u	
Valašského	Meziříčí.	
	 Předání	této	částky	
starostovi	Obce	Lešná	 Ing.
Šnajdarovi	 proběhlo	 dne	
15.7.2009	 osobně,	 když	
jsem	 tuto	 obec	 navštívil	
spolu	 se	 svým	 kolegou	
místostarostou.	Všem,	kteří	
se	na	organizaci	 a	průběhu	
této	 akce	 podíleli	 velice	
moc	 děkuji	 a	 věřím,	 že	 už	
se	 všichni	 těšíme	 na	 příští	
ročník	!!!

starosta

výtěže z “Poháru starosty” putoval do zaplavené lešné

výsledek turnaje v minikopané
1/	Policie	ČR	H.	Lideč		 12	bodů	(skóre	11:		2)
2/	TJ	Sokol	Val.Polanka		 7	bodů	(skóre		9:8)
3/	MS	Val.Polanka		 6	bodů	(skóre	7:10)
4/	skupina	historického	
šermu	VALMONT		 3	bodů	(skóre	5:8)
5/	SDH	Val.Polanka	 1	bodů	(skóre	5:9)

co nového v obecní knihovně ?
Aktuality	 z	 místní	 knihovny	 se	 můžete	 dovědět	 na	 inter-
netových		stránkách	www.knihovnavalsskapolanka.wz.cz	.

******************************

začíná topná sezona 
Na	začátku	letošní	topné	sezony	chceme	vás	všechny	vyzvat	k	
ohleduplnosti	i	zodpovědnosti	za	čisté	ovzduší	a		připomenout	
,	 že	 je	 nepřípustné	 v	 domácích	 kotlích	 a	 kamnech	 spalovat	
plasty,	staré	textilie,	oleje,	barvy	a	jiné	škodlivé	materiály.
Dále	by	majitelé	nemovitostí	při	péči	o	svůj	dům	neměli	za-
pomínat	na	kontrolu	a	údržbu	spalinových	cest	-	komínů	a	to	
z	důvodu	ochrany	zdraví	a	rovněž	protipožární	prevence.

******************************

Hodová zabijačka a cyklistické závody
I	 letos	 bychom	 vás	 chtěli	 pozvat	 na	 polanskou	 hodovou	
zabíjačku	s	jarmarkem,	která	proběhne	na	hodovou	sobotu	-	tj.	
17.	října	na	tanečním	kole.	Věříme,	že	se	nám	podaří	odstranit	
dílčí	 nedostatky	 z	 loňska	 a	 společně	 si	 od	 plic	 zazpíváme	 :	

"čí	 sú	 hody…"	V	 tento	 den	 proběhne	 také	 II.	 ročník	MTB	
kritéria	-	závod	horských	kol.		O	celé	akci	budete	informována	
plakáty.	

******************************

 třídění odpadů - upozornění !
Firma	 řešící	 odpad	 v	 naší	 obci	 přikročila	 k	 důslednému	
dodržování	 systému	 recyklace	 a	 svozu	 vytříděného	 odpadu	
(	 v	 konečném	důsledku	 to	 bude	výhodně	pro	všechny	 -	my	
za	kvalitnější	 třídění	 obdržíme	od	větší	 finanční	 příspěvek).			
Svozové	 vozidlo	 	 proto	 již	 bude	 vyvážet	 jenom	 suroviny		
vložené	do	pytlů	odpovídající	barvy	a	navíc	pouze	do		těch,	
které	si	bezplatně	odebíráte	na	obecním	úřadě.	

******************************

Polanský fotbal podrobně na internetu
PFotbalové	dění	v	TJ	SOKOL	Valašská	Polanka	můžete	sle-
dovat	na	internetových	stránkách	www.sokolvalpolanka.cz.

Krátké	zprávy	o	dění	ve	Valašské	Polance	a	blízkém	okolí



čistá bečva - se stavbou kanalizace obec stále počítá
	 Mnozí	 z	 Vás	 se	 oprávněně	
sháníte	po	odpovědi	na	otázku	 :	 jak	 to	
vypadá	 s	 přípravou	 projektu	 odkanali-
zování	naší	obce	splaškovou	kanalizací	
a	kdy	začnou	stavební	práce	v	naší	obci	
?	
	 Všem	se	nám	zdá	být	příprava	
tohoto	 projektu	 již	 velmi	 zdlouhavá	 a	
mnozí	mohou	nabývat	dojmu,	že	se	již	
tento	projekt	nikdy	realizovat	nebude.	

S čitou bečvou obec
i nadále počítá

	 Hned	úvodem	proto	konstatuji,	
že	 se	 stále	 s	 výstavbou	 této	 kanal-
izace	počítá	a	že	termín	zahájení	stavby	
je	 stále	 plánován	 na	 konec	 příštího	
roku.	 Pravdou	 však	 je,	 že	 díky	 níže	
uvedeným	 skutečnostem	 se	 nám	 spíše	
jeví	 pravděpodobnější	 termín	 zahájení	
stavby	na	začátek	roku	2011.
	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 situace	
je	 složitá,	 pokusím	 se	 Vám	 vysvětlit	
pokud	 možno	 co	 nejjednodušeji	 prob-
lémy,	 se	 kterými	 se	 příprava	 tohoto	
projektu	potýká:	
	 V	současné	době	 je	celý	 tento	
projekt	již	odsouhlasen	Státním	fondem	
životního	 prostředí	 ČR	 což	 je	 jedna	 z	
podmínek,	 která	 musí	 být	 splněna	 pro	
podání	 žádosti	 o	 grant	 z	 Bruselu.	 Pro	
ostatní	žádající	subjekty	je	tento	projekt	
dáván	SFŽP	ČR	za	vzor.	
	 Celá	koncepce	odkanalizování	
vsetínského	 regionu,	 díky	níž	 je	 již	 po	
dokončení	 její	I.etapy	zjištěn	měřitelný	
pozitivní	 dopad	 na	 kvalitu	 vod	 v	
rožnovské	 Bečvě,	 totiž	 nemá	 v	 tomto	
"hmatatelném"	 a	 měřitelném	 výsledku	
u	jiných	projektů	obdoby.	
	 Díky	 tomu	 je	 také	 předběžně	
SFŽP	ČR	 tomuto	 projektu	 doporučena	
výše	dotace	ve	výši	77,36%.	Až	potud	
je	to	všechno	perfektní.	

Provozovatele kanalizace  
by měly vlastnit obce

	 Aby	však	mohlo	být	požádáno	
o	 dotaci	 z	 	 EU,	 musíme	 splnit	 pod-
mínky	stanovené	koncem	loňského	roku	
poskytovatelem	 této	 evropské	 dotace.	
Všechny	 povinnosti	 a	 náležitosti	 jsou	
již	v	pořádku	jen	jedna	ne.	

	 Tou	 náležitostí	 je	 podmínka	
EU,	 že	 provozovatelem	 nově	 vybu-
dované	 kanalizace	 musí	 být	 firma,	
která	 je	ze	100%	vlastněná	obcemi,	ve	
kterých	 se	 tato	 kanlizace	 vybudovala	
(tzv.vlastnický	 model	 provozovatele).	
Není-li	tato	podmínka	splněna	musí	být	
na	budoucího	provozovatele	kanalizace	
vypsáno	 výběrové	 řízení	 dle	 zákona	 o	
veřejných	 zakázkách.	 Tato	 podmínka	
byla	 řešena	 již	od	počátku	 tohoto	 roku	
v	 kontextu	 s	 českým	 právem	 tím,	 že	
všechny	 členské	 obce	 Mikroregionu	
Vsetínsko	 -	 investora	 projektu,	 podep-
saly	 v	 průběhu	 tohoto	 roku	 Prohlášení	
o	 shodě,	 kterým	 se	 dle	 Obchodního	
zákoníku	ČR	staly	členské	obce	a	města	
Mikroregionu	Vsetínsko	 tzv."ovládající	
osobou",	která	vlastní	více	jak	90%	ak-
cií	společnosti	VaK	Vsetín,	a.s..	
	 Díky	tomu	jsme	se	domnívali,	
že	nám	v	souladu	se	zněním	Obchodního	
zákoníku	 v	 Bruselu	 úředníci	 EU	 tento	
statut	 schválí	 a	 že	 budoucím	 provozo-
vatelem	 nově	 vybudované	 kanalizace	
se	 stane	 automaticky	 naše	 vsetínská	
vodárenská	společnost	(tzv."in	haus").
	

bruselské právo 
je nadřazeno českému

	 Bohužel	 se	 však	 stalo,	 že	 ev-
ropské	 právo	 je	 po	 vstupu	 naší	 repub-
liky	 do	 EU	 nadřazené	 právu	 českému,	
a	 jeho	 úředníci	 v	 Bruselu	 nám	 tento	
postup	neschválili.	
	 V	 současné	 době	 se	 tak	 opět	
zvažuje	 -	 jak	 ve	 vedení	 Mikroregionu	
Vsetínsko	 tak	 ve	 vedení	 společnosti	
VaK	Vsetín	a.s.	-		jak	tento	problém	v	co	
nejkratší	lhůtě	vyřešit.		Co	nejdříve	totiž	
všichni	 chceme	 oficiálně	 o	 tuto	 dotaci	
požádat.	
	 Její	přidělení	má	velmi	velkou	
šanci	 na	 úspěch	 díky	 výše	 uvedené-
mu	 kvalitnímu	 zpracování	 projektové	
žádosti.	V	podané	žádosti	je	však	nutné	
uvést,	 kdo	 bude	 kanalizaci	 provozo-
vat.	 Jestli	 firma,	 kterou	 obce	 a	 města	
vlastní	 ze	100%	a	nebo	 firma	vzešlá	 z	
výběrového	řízení.	
	 Snahou	 všech	 je	 abychom	
nemuseli	toto	výběrové	řízení	organizo-
vat	 a	 aby	 se	 o	 provozování	 kanalizace	

starala	 naše	 vodárenská	 společnost,	
kterou	 z	 90%	 vlastní	 akcionáři	 :	 obce	
a	města,	která	schvalují	výši	vodného	a	
stočného.		
	 Tato	 města	 a	 obce	 schvalují	
také	 například	 to,	 jestli	 budou	 a	 nebo	
nebudou	 vypláceny	 akcionářům	 divi-
dendy	ze	zisku.	
	 Bude-li	 vybrána	 výběrovým	
řízením	jiná	firma	než	VaK	Vsetín	a.s.	tak	
pomine	možnost	měst	a	obcí	ovlivňovat	
tvorbu	cen	vodného	a	stočného.	Naopak	
zde	existuje	velký	předpoklad,	že	zvítězí	
firma	z	kapitálově	silných	zemí	jako	je	
např.	 Čína	 nebo	 Indie	 apod.	 a	 to	 tzv.
dumpingovou	cenou,	která	však	nebude	
platit	napořád.	
	 Následně	po	té,	kdy	již	nebude	
EU	 sledovat	 ekonomiku	 celého	 pro-
jektu,	pak	tento	vítěz	výběrového	řízení	
může	zvýšit	 cenu	 stočného	do	 té	míry,	
že	 se	 jim	 pak	 investice	 vrátí	 tím,	 že	
občané	 užívající	 kanalizaci	 budou	mu-
set	následně	platit	velmi	drahé	stočné.	

obce chtějí mít cenu  
stočného pod kontrolou

	 A	tomu	se	chceme	všichni	vyh-
nout.	 Byla	 ustavena	 pracovní	 komise,	
kterou	 tvoří	 zástupci	 Mikroregionu	
Vsetínsko	 (Ing.Kudlík	 a	 Ing.Minařík),	
zástupci	 vodárenské	 společnosti	 VaK	
Vsetín	a.s.	(Ing.Pitrun	a	Ing.Vaculíková),	
zástupce	 za	 města	 (starostka	 města	
Vsetín	paní	Othová),		zástupce	za	malé	
obce	 (starosta	 Val.Polanky	 p.Daněk)	
a	 také	 advokát	 znalý	 českého	 i	 evrop-
ského	práva,	který	bude	jmenován.	
	 Výsledkem	 práce	 této	 komise	
má	 být	 návrh	 řešení	 tohoto	 problému	
v	 co	 nejkratší	 možné	 lhůtě	 tak,	 aby	
bylo	možné	 do	 žádosti	 o	 dotaci	 vložit	
údaj	 o	 tom,	 kdo	 a	 jak	 bude	 kanalizaci	
provozovat	 a	 přitom	 byly	 splněny	 již	
vzpomínané	podmínky	Bruselu.	
	 Cílem	těchto	aktivit	je	zahájení	
realizace	 stavby	 již	 koncem	 příštího	
roku.

starosta
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Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu čtyř až osmi stran, distribuce zdarma do každé 
domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články či 
materiály, které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ nebo na Jana Filgase ml., bytem Valašská Polanka 383.
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	 Základní	 škola	 Valašská	
Polanka	zahájila	letos	výuku	s	285	žáky	
a	s	26	pedagogy.	O	chod	školy	se	stará	
12	provozních	pracovníků	a	2	ekonom-
ické	pracovnice.	
	 Jako	každoročně	 i	 letos	došlo	
k	personálním	změnám	(viz	rámeček).	
a co jsme nabídli našim žákům?
	 Školní	 vzdělávací	 program	
Škola	 pro	 život	 postoupil	 do	 3.	 a	 8.	
ročníku.	Podle	Obecné	školy	se	vyučuje	
už	jen	ve	4.,	5.	a	9.	ročníku.	
	 Děti	 si	mohly	vybrat	 z	 široké	
nabídky	 povinně	 volitelných	 předmětů	
-	 sportovní	 hry,	 přírodopisná	 prakti-
ka,	 technická	 praktika,	 anglická	 kon-
verzace,	 německý	 jazyk,	 pěstitelská	
výchova	 a	 informatika,	 nepovinných	
předmětů	 -	 sborový	 zpěv,	 florbal,	
keramika,	 atletická	 příprava,	 katolické	
a	 evangelické	 náboženství,	 zájmových	
kroužků	 -	 včelařský,	 myslivecký,	
šachový,	 kroužek	 anglického	 jazyka,	

ruského	 a	 španělského	 jazyka,	míčové	
hry,	záchranáři,	moderní	tanec.
	 Připravujeme	 návštěvu	 kina,	
divadla,	 předtaneční	 kurz,	 volbu	 Miss	
školy,	 školní	 olympijské	 hry,	 bran-
ný	 den,	 účast	 na	 Zlínském	 vorvani,	
plavecký	 a	 lyžařský	 kurz,	 fotbalový	
turnaj,	 exkurze,	 výlety	 a	 vycházky	 po	

regionu	a	mnoho	dalších	soutěží,	olym-
piád	a	turnajů.
	 V	 rámci	 ochrany	 životního	
prostředí	a	třídění	odpadů	se	zúčastníme	
projektu	Recyklohraní	a	zapojíme	se	do	
celosvětového	projektu	Globe.
	 Chceme	ještě	více	rozšířit	spo-
lupráci	s	místní	knihovnou,	s	kulturní	a	
sportovní	komisí	OÚ,	s	místními	hasiči,	
myslivci	atd.
	 Hudebně	 nadaní	 žáci	 mohou	
navštěvovat	pobočku	ZUŠ	Vsetín.	
	 Ve	 své	práci	 bude	pokračovat	
také	paní	logopedka.
	 Budeme	 se	 snažit,	 abychom	
vyšli	 všem	dětem	vstříc,	 usnadnili	 jim	
a	zpestřili	školní	docházku	a	předali	co	
nejvíce	znalostí	a	dovedností.	Tomu	by	
měla	pomoci	i	dobrá	spolupráce	s	Vámi	
rodiči	a	se	školskou	radou.
Další	informace	na	www.zsvalpolanka.
cz.	Úspěšný	školní	rok!																							

    Naďa Hajdová, ředitelka školy

co nabízí škola žákům ve školním roce 2009/2010

	 Každý	 začátek	 školního	 roku	
pro	nás	znamená	nejprve	sladit	veškeru	
zájmovou	 činnosti	 dětí	 do	 rozumného	
rozvrhu	a	pak	teprve	hurá	do	práce.	
	 Na	 naší	 pobočce	 došlo	 k	
několika	 změnám	v	personálním	obsa-
zení.	Máme	 tři	nové	učitele:	 	Radomír	
Poláček	a	 	Zuzana	Krcháková	-	klavír,		
Anna	 Rektoříková	 -	 zobcová	 flétna,	
keyboard..	 Také	 jsme	 nově	 zahájili	
výuku	oboru	estetická	výchova	pro	děti	
od	5ti	let.	
	 Celkem	je	na	pobočce	zapsáno	
67	 žáků:	 estetická	 výchova	 -	 5	 žáků	 ,	
PHV	zobc.	fl.	-	13	žáků,		PHV	klavír	-	1	
žák,	zobcová	 flétna	 -	20	žáků,	klarinet	

-	4	žáci,		keyboard	17	žáků	a	klavír	-	7	
žáků.	
	 Žáci	 hudebního	 oboru	 mají	 i	
v	 letošním	 roce	 možnost	 navštěvovat	
komorní	 soubor	 a	 já	 doufám,	 že	 této	
možnosti	 využijí	 a	 soubor	 bude	 moci	
navázat	na	práci	z	předešlých	let.	
	 Naše	pobočka	se	stále	rozrůstá	
a	je	stále	těžší	sladit		naši	výuku	s	roz-
vrhem	základní	školy		a	všemi	kroužky.		
Tímto	chci	poděkovat	vedení	ZŠ	za	to,	
že	nám	vychází	vstříc	a	my	se	můžeme	
nerušeně		věnovat	naší	práci.	
	 Doufám	za	nás	za	všechny,	že	
naše	snaha	probudit	v	dětech	muzikant-
skou	 duši	 přinese	 plody	 a	 o	 výsledky	

našeho	 snažení	 se	 s	 vámi	 podělíme	na	
našich	vystoupeních.	
	 Budeme	se	snažit	přispět	svou	
trochou	umění	na	kulturní	akce	obce	a	
také	 vás	 pozveme	 na	 naše	 školní	 kon-
certy	 -	 Vánoční	 koncert,	 Koncert	 pro	
MŠ		a	Jarní		koncert.	
	 Čeká	 nás	 také	 soutěž	 v	 ko-
morní	hře	dechových	nástrojů	a	my	se	
budeme	 snažit	 připravit	 se	 co	 nejlépe,	
abychom	ukázali,	že	polanské	děti	mají	
muzikantská	 srdíčka	 a	umí	 to	projevit.	
Práce	máme	před	sebou	moře,	tak	snad	
ho	společnými	silami	přeplaveme.		

za všechny z pobočky 
zdeňka Machačová    

Pobočka umělecké školy se stále rozrůstá, připravila pestrý program

Personální změny v zŠ
*	Na	mateřskou	 dovolenou	 odešla	
Jitka	 Sedláčková	 a	 Markéta	
Sušňová	-	Mikšánková.	
*	 Jejich	 místo	 zaujme	 Irena	
Filgasová	 (3.tř.)	 a	 Mgr.	 Jana	
Matulíková	(fyzika).	
*	 Novým	 členem	 pedagogického	
sboru	je	Mgr.	Jan	Nahodil	(tělocvik,	
zeměpis)	a	vychovatelka	Bc.	Hana	
Štastná.	
*	 Od	 října	 nastoupí	 na	 místo	 ve-
doucí	 stravování	 paní	 Zdenka	
Ostruszková.



Místní ak ní skupina Hornolide ska, o.s. vyhlašuje  výb rové ízení na nové pracovní místo: 

Asistent/ka manažera MAS a koordinátor/ka projekt  spolupráce 

Stru ný
popis  
pracovní 
nápln

o Práce v malém kolektivu, která bude zahrnovat kontrolu realizace projekt  financovaných z programu LEADER 
(kontrola výb ru dodavatele, kontrola souladu skute né realizace s popisem uvedeným v projektu, kontrola 
dodržování podmínek stanovených poskytovatelem dotace, poskytování konzultací p íjemc m dotací …)

o Podílení se na realizaci projekt  národní i mezinárodní spolupráce MAS. Po zapracování (do cca 6-12 m síc )
samostatná p íprava a vedení projekt  národní i mezinárodní spolupráce.  

o Práce v oblasti propagace MAS a mikroregionu Hornolide ska se zam ením na cestovní ruch (p íprava a 
zpracování propaga ních materiál , podílení se na p íprav  a realizaci projekt  zam ených na rozvoj cestovního 
ruchu apod.) 

Pracovní
pom r

Pracovní úvazek 20 hod. týdn , po zapracování možnost navýšení. Pracovní pom r bude uzav en na dobu ur itou do 
31.12.2013. Nástup možný od 1.11.2009. 

Místo
výkonu

Místní ak ní skupina Hornolide ska, o.s., Lide ko 467, 756 15, p sobnost na celém území MAS Hornolide ska – 15 obcí 
(viz www.mashornolidecska.cz)

Platové
podmínky: Nástupní plat 9.000,- K . Po 3 m sí ní zkušební dob  možnost navýšení. 

Nabízíme:

o práce v oboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu,  p íprava a realizace projekt , podporovaných EU, 
o možnost podílet se na rozvoji regionu, zajímavá práce, možnost ú astnit se v mezinárodních projektech, 
o spolupráce s místními neziskovými organizacemi, obcemi, podnikateli a ostatními subjekty p sobícími v regionu 
o flexibilní pracovní dobu, 

Požadavky 

o dokon ené st edoškolské i vysokoškolské vzd lání (nejlépe se zam ením na cestovní ruch nebo ekonomického 
sm ru, nebo se zam ením na ve ejnou správu), praxe nebo vzd lání v oblasti cestovního ruchu výhodou 

o Praxe v oblasti p ípravy a realizace projekt  spolufinancovaných EU výhodou, nikoliv podmínkou 
o Komunikativní schopnosti,  schopnost týmové i samostatné práce, ob anská bezúhonnost 
o Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), idi ský pr kaz skupiny „B“ 
o Samostatný a iniciativní p ístup k práci, pe livost, zodpov dnost a spolehlivost 
o Znalost angli tiny a/nebo n m iny na komunikativní úrovni 

Zájemci, prosím, zašlete do 30.9.2009 sv j strukturovaný životopis a vypln ný p iložený dotazník (lze stáhnout na 
www.mashornolidecska.cz) na e-mail: lahoda@mashornolidecska.cz, nebo písemn  na adresu: Místní ak ní skupina Hornolide ska, 
o.s., Lide ko 467, 756 15; obálku ozna te „V  – pracovník MAS“. P ípadné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 604 628 026. 
Výb rové ízení bude dvoukolové. První kolo prob hne vyhodnocením došlých žádostí. Ú astníci, kte í usp jí v 1. kole, budou pozváni 
na osobní pohovor, který se uskute ní ve dnech 5-6. íjna 2009. Konkrétní as bude dohodnut s každým uchaze em samostatn .
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z  uchaze  a zrušit výb rové ízení. O výsledku výb rového ízení budou všichni 
uchaze i písemn  vyrozum ni. Vybraný uchaze  o zam stnání je povinen doložit ob anskou bezúhonnost originálem výpisu 
z evidence Rejst íku trest  ne starší než 3 m síce.

Dotazník pro uchaze e o zam stnání 

Jméno, p íjmení, titul:  
Datum a místo narození:  
Státní p íslušnost:
Trvalé bydlišt , adresa:  
Tel.:   
e-mail:  

Znalosti práce na PC:

Základní Uživatelská Pokro ilá
MS Word    
MS Excel    
MS Power Point    
Internet Explorer    
Outlook    
Další programy (uvést jaké):  

Jazykové znalosti:

Mluvení Psaní tení
Angli tina    
N m ina    
Jiné:    

Jaké rozložení pracovní doby v týdnu preferujete?
o rad ji každý den, n kolik hodin 
o rad ji jen n kolik dní co nejvíce hodin 
o bez reference 
o jiné, uve te jaké:

K písemné p ihlášce nutno doložit: 
o životopis zam ený na údaje o dosavadních zam stnáních, 

odborných znalostech a dovednostech  
o kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání 
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Čtrnáctého	ročníku	soutěže	se	zúčastnilo	
celkem	 patnáct	 obcí	 ze	 čtyř	 okresů	 ve	
Zlínském	kraji.	Komise	navštívila	ve	dnech	
3.6.	-	5.6.	2009	všechny	přihlášené	obce,	
které	 předaly	 přihlášky	 na	 regionálním	
pracovišti	 MMR	 v	 Olomouci	 ve	 stano-
veném	termínu	do	30.	4.	2009.	Obce	byly	
o	návštěvě	komise	předem	informovány.	

V	 průběhu	 prohlídek	 byla	 pořízena	
fotodokumentace,	 která	 bude	 následně	
zpracována	 do	 prezentace.	 Každá	 obec	
měla	k	dispozici	min.	90	minut	pro	svoji	
prezentaci.	

Zástupci	obce	měli	možnost	prezento-
vat	 své	 rozvojové	 dokumenty,	 investiční	
záměry,	 úspěšné	 realizace,	 spolkovou	
činnost,	 péči	 o	 zeleň	 v	 obci	 a	 krajinu,	
přístup	k	informačním	technologiím,	spo-
lupráci	 obce	 se	 zemědělskými	 subjekty.	
Součástí	 hodnocení	 byla	 diskuse	 s	 členy	

komise	na	témata	související	s	obnovou	a	
rozvojem	venkova.	

Závěrečné	jednání	hodnotitelské	komise	
se	uskutečnilo	5.	června	v	Polešovicích.

Krajská	 hodnotitelská	 komise	 ocenila	
obce	 v	 pořadí,	 které	 uvádíme	 v	 šedém	
rámečku.	

Předání	 této	 Modré	 stuhy	 zástupcům	
naší	obce	proběhlo	ve	vítězné		obci	Újezd	
těsně	 před	 zahájením	 programu	 dožínek.	
Modrou	stuhu	jsme	převzali	z	ruko	uhejt-

mana	Zlínského	kraje	Stanislava	Mišáka.	
Modrá	 stuha	 pak	 byla	 starostou	 obce	

představena	po	dokončení	pásma	dožínek	
všem	přítomným	návštěvníkům.		

Této	slavnostní	příležitosti		využil	star-
osta	naší	obce	k	tomu,	že	všem	občanům		
Valašské	 Polanky	 poděkoval	 	 za	 	 jejich		
aktivní	 	 společenský	 život	 v	 obci,	 díky	
kterému	jsme	tohoto	ocenění	dosáhli.		

Od	Zlínského	kraje	obec	za	druhé	místo	
v	soutěži	obdrží	750.000	Kč.

Polanka získala modrou stuhu za společenský život
výsledek soutěže o vesnici zlínského kraje 2009

1.	Zlatá	stuha	 	 	 Újezd
2.	Modrá	stuha	za	společenský	život	valašská Polanka
3.	Bílá	stuha	za	činnost	mládeže	 Kyselovice
4.Oranžová	stuha	za	spolupráci	
obce	a	zemědělského	subjektu	
Prusinovice	

Nabídka firmy Omnes
Dovoluji si Vás oslovit s nabídkou výkupu traktorů, 

malotraktorů, zemědělských strojů, fekálů, přívěsů, návěsů, 
nákladních aut všech značek, valníků, sklápěčů, jeřábů, plošin, 
stavebních strojů kolových i pásových, minibagrů, nakladačů 
a jejich příslušenství a nářadí, válců, veškeré komunální tech-
niky, vysokozdvižných vozíků, lesních traktorů, vyvážeček a 
veškeré lesní techniky a strojů, štěpkovačů atd. 

V podstatě se dá říci, že vykupujeme veškerou starší 
funkční i nefunkční techniku. Nezáleží na technickém stavu, 
i rozebranou, nebo na náhradní díly. Vyhotovujeme znal-
ecké posudky technického stavu, znalecké posudky cen 
zůstatkových, tržních i časových. 

Platíme v hotovosti, nebo převodem na účet a platíme 
PROVIZE za zprostředkování. Zařizujeme i prodeje 
zprostředkovatelské, včetně případného vývozu do ciziny.  V 
případě potřeby zařizujeme prodej přes autobazar s okamžitou, 
nebo poprodejní výplatou prodejní ceny. 

Odvoz máme ve vlastní režii přepravním speciálem s 
nájezdy. V případě zájmu přepravy strojů pro cizí, účtujeme 
25,-Kč / 1 km jízdy.  

Zařizujeme odhlášení a jiné změny v technickém průkaze. 
Výkupní ceny lze konzultovat ihned i po telefonu, na základě 
popisu typu a technického stavu, případně zaslaných fo-
tografií. Osobně přijedeme na jednání kdykoli po celé ČR.

Kontaktní telefon NON STOP: 606 744 744, nebo na 
e-mail: omnes@omnes.cz. Těším se na spolupráci. Za 
firmu Omnes s.r.o.  Šimek Pavel.  

Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činností

Střední škola zemědělská v Rožnově pod 
Radhoštěm pořádá na podzim 2009 Kurz pro 

výkon obecných zemědělských činností.
Kurz  bude  zahájen  16. 10. 2009 

 v 8.00 hodin a  bude  ukončen v dubnu 2010.

Rozsah hodin - 300.
Cena kurzu - 10 000 - 12 000 Kč 

 /podle počtu přihlášených/.
Konzultace se budou konat pravidelně vždy v pátek /8 hodin/, 

případně po dohodě jiný den. 
Kurz bude ukončen testem  a obhajobou vypracovaného pro-
jektu. Tímto  kurzem účastník splňuje odbornou způsobilost 
pro podnikání v zemědělství  pro zahájení činnosti mladých 

zemědělců. Povinnost splnit zemědělskou  kvalifikaci  nadále 
trvá  u  uchazečů  o podporu z opatření Programu rozvoje 

venkova Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tito žadatelé 
o podporu musí prokázat minimální zemědělskou kvalifikaci 

a pokud nemají požado vané zemědělské  vzdělání, je pro  ně 
adekvátní  náhradou  rekvalifikační kurz.

Případní zájemci se mohou přihlásit  nejpozději do 
16. 10. 2009. Předběžně do 30. 9. 2009 

Kontakt pro zájemce:
Tel.č. - 571 654 390, 571 654 391

E-mail : info@szesro.cz, www. szesro.cz

	V	průběhu	měsíce	 července	 letošního	
roku	 bylo	 provedeno	 avizované	 propoje-
ní	 našeho	 veřejného	 rozhlasu	 na	 centrální	
vyrozumívací	a	výstražný	systém	Zlínské-
ho	kraje.	Spolu	s	těmito	pracemi	bylo	pro-
vedeno	rovněž	zvýšení	počtu	bezdrátových	
vysílacích	bodů	veřejného	rozhlasu	o	další	
2	 místa,	 kterými	 postupně	 zahušťujeme	
vyrozumívací	síť	rozhlasových	reprodukto-

rů.	Výsledkem	tohoto	projektu	je	především	
schopnost	vedení	IZS	ZK	spustit	naši	sirénu	
i	vysílání	místního	rozhlasu	dálkově	a	vyro-
zumět	 občany	 hlášením	 proč	 byla	 siréna	
spuštěna	a	jaké	nebezpečí	občanům	hrozí.

Naše	obec	obdržela	na	tyto	práce	účelo-
vou	investiční	dotaci	z	rozpočtu	Zlínského	
kraje	 ve	 výši	 60.000,-	Kč	 přičemž	 z	 roz-
počtu	 obce	 jsme	 na	 tento	 projekt	 přispě-

li	 částkou	 63.000,-	 Kč.	 Napojení	 našeho	
veřejného	 rozhlasu	 na	 centrální	 pult	 inte-
grovaného	záchranného	systému	Zlínského	
kraje	 schválilo	 Zastupitelstvo	 Zlínského	
kraje	již	18.3.2009.																										starosta

Polanka získala dotace od kraje
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Přípravka má za sebou první 
polovinu soutěže

	 Družstvo	 přípravky	 vstoupilo	
do	 nového	 ročníku	 oslabeno	 o	 Jakuba	
Trebulu,	 který	 přešel	 do	 žáků	 a	 Jiřího	
Polanského,	 kterého	 jsme	 zapůjčili	 do	
týmu	 FC	 Vsetín	 na	 roční	 hostování.	
Odehráli	 jsme	 5	 utkání	 s	 bilancí	 4	
vítězství	a	jedna	porážka.	
	 Ukázalo	 se,	 že	 pokud	 budou	
naši	nejmenší	poctivě	trénovat,	budou	se	
s	přehledem	pohybovat	v	horní	polovině	
tabulky.	 Tímto	 bychom	 zároveň	 chtěli	
upozornit	 rodiče,	 pokud	 máte	 doma	
dítě	předškolního	věku	a	nevíte	si	s	ním	
rady,	 dovezte	 ho	 každé	 úterý	 a	 čtvrtek	
na	 travnaté	 hřiště	 v	 Polance,	 kde	 bude	
mít	možnost	výrazně	ukrojit	z	denního	
přídělu	energie.

aleš černotík

Žáci zahájili dobře,  
zatím nepoznali chuť porážky 
	 Tvrdou	 letní	 přípravu	 na	
novou	fotbalovou	sezónu	zahájili	žáci	v	
první	 polovině	 srpna.	 Novými	 tvářemi	
jsou	Igor	Kurtin,	Šimon	Juřica	a	Jakub	
Trebula.	
	 Do	družstva	dorostu	se	naopak	
přesunul	 Jakub	 Ondra	 a	 Josef	 Baroš.	

Našim	 jednoznačným	cílem	 je	vylepšit	
nepříliš	 lichotivé	umístění	z	 loňska.	To	
se	zatím	daří	na	výbornou,	poněvadž	ze	
tří	již	odehraných	utkání	získali	naši	fot-
balisté	hezkých	pět	bodů	za	dvě	remízy	
ze	hřišť	soupeřů	a	jednu	výhru	doma.	
	 Nezbývá	 než	 si	 přát,	 aby	 jim	
forma	vydržela	co	nejdéle	a	ke	své	dosa-
vadní	 sbírce	bodíků	přidávali	postupně	
další	a	další…

Petr Filgas

Dorost po sestupu spoléhá  
na své vlastní odchovance 

Po	 dvou	 letech	 strávených	 v	 krajské	
soutěži	 dorost	 Polanky	 i	 přes	 zlepšené	
výsledky	v	jarní	části	soutěže	sestoupil	
do	 okresního	 přeboru.	 Přes	 léto	 se	 v	
kádru	 uskutečnily	 změny,	 odešlo	 šest	
hráčů	 (Polanský,	 Vychopeň,	 Trčka,	
Blabla,	Sivek,	Surovec).	
	 Z	žáků	přišli	Baroš	a	J.	Ondra,	
ze	 Vsetína	 na	 hostování	 Brhláč.	 Kádr	
je	úzký,	 a	 tak	 s	dorostem	chodí	hrávat	
pětice	 žáků	 (Kročil,	 D.	Ondra,	Hyžák,	
O.	Adámek,	L.	Daněk).	
Vstup	 do	 sezony	 se	 dorostu	 vydařil,	
když	ve	dvou	utkáních	zvítězil	a	v	jed-
nom	si	připsal	remízu.

Jakub kolínek

Muži - spanilá jízda  
krajským pohárem skončila 

	 Před	 začátkem	 sezony	 změny	
v	 sestavě	 nemohly	 minout	 ani	A-tým.	
Zůstali	Plšek,	Filák	a	Sábl,	na	hostování	
přišel	Gergela	a	Fichtel.	
	 Naopak	 kvůli	 zdravotním	
problémům	 skončil	 Beňo	 a	 Hrabica	
odešel	na	hostování	do	Lužné.	Polanka	
se	 přihlásila	 do	 Poháru	 hejtmana	 zlín-
ského	 kraje	 a	 v	 něm	 se	 jí	 dařilo	 nad	
očekávání	dobře,	dokázala	porazit	týmy	
z	výšších	soutěží.	
	 Nejdříve	 porazila	 Lukov	 4:3,	
poté	po	remíze	3:3	postoupila	na	penalty	
nad	ambiciózním	FC	Vsetín	a	vyřadila	
též	 kvalitní	 tým	 z	 Vigantic.	 Spanilá	
jízda	skončila	až	ve	čtvrtfinále	soutěže,	
nad	 její	 síly	byl	až	 tým	z	Bystřice	pod	
Hostýnem,	kterému	podlehla	1:5.	Také	
úvod	 do	 I.B.	 třídy	 polanským	 vyšel	
dobře.	 Na	 domácí	 půdě	 třikrát	 výhrál	
(Choryně,	 Podlesí,	 Prostřední	 Bečva)	
a	 přivezl	 bod	 za	 remízu	 na	 Hovězí.	
Zklamáním	 byla	 smolná	 prohra	 4:3	 ve	
Lhotě	u	Vsetína	a	porážka	ve	Valašském	
Meziříčí.	 Ale	 jinak	 fotbalisté	 Polanky	
produkují	útočný	fotbal,	na	který	chodí	
i	hodně	diváků.

	Jakub kolínek

tJ Sokol - všechna mužstva jsou stabilizovaná

	

Sportovní	komise	během	letních	měsíců	
uspořádala	několik	turnajů	a	jeden		so-
botní	výšlap.	
	 V	 areálu	 Paradonu	 proběhl	
současně	 turnaj	KEMMERICH	CUP	v		
nohejbalu	za	účasti	5	týmů-	(zvítězil	tým	
MATRIX	 II	 ze	 Vsetín)	 a	 PARADON	
CUP	 v	 	 plážovém	 volejbale.	 Zde	 byla	
účast	 podstaťně	 vyšší-	 10	 trojic	 bylo	
rozděleno	do		dvou	skupin.	Po	odehrání	
dvaceti	 zápasů	 ve	 skupinách	 se	 hrálo	
o	 konečné	 pořadí.	 Tým	 Lužné	 porazil	
domácí	trojici	Lenka	Tomečková,	Josef	
Řezníček	a	Lukáš	Trčka.
	 Finálový	zápas	byl	skutečným	
vrcholem	 turnaje-kapitán	 týmu	 NAD	
100	 Milan	 Černota	 	 spolu	 se	 dvěma	
spoluhráčkama	porazii	tým	Vsetína	2:1	
na	sety.
	 V	 červenci	 se	 hrál	 turnaj	 ve	
čtyřhře	KOVAR	CUP	za	účasti	10	dvo-
jic.	Vítězství	brala	dvojice	Radek	Zgarba	
a	 Rosťa	Hanák.	Ve	 finále	 přehráli	 pár	
Petr	Cedidla	a	Josef	Laža,	kteří	po	dvou	

vítězstvích	okusili	hořkost	porážky.	Na		
třetím	 místě	 skončila	 dvojice	 Roman	
Daněk,	Stanislav	Machač.
	 Začátkem	 srpna	 se	 hrál	 tur-
naj	jednotlivců	Cyklo-Machač	CUP.	Za	
opravdu	 	 letního	 počasí	 bral	 vítězství	

Rosťa	 Hanák	 (na	 fotu),	 který	 porazil	
Josefa	Lažu.	Opět	se		ukázalo,	že	finále	
bylo	vrcholem	turnaje.	Třetí	místo	bral	
Stanislav	Machač,		čtvrté	Petr	Cedidla.
	 a   teď, co nás ještě čeká. 
	 V	sobotu	17.	října	se	uskuteční	
na	 fotbalovém	 hřišti	 	 druhý	 ročník	
závodu	 horských	 kol	 MTB	 kritérium.	
Závod	je	určen	pro	širokou		veřejnost.	
	 Okruh	 kolem	 fotbalového	
hřiště	je	snadný	a	je	možné	ho	absolvo-
vat	i		na	crossovém	kole.	
	 Děti	 do	 6	 let	 pojedou	 závod	
na	 zkráceném	 okruhu,	 premiéru	 	 bude	
mít	 i	 závod	 VIP	 osobností,	 oceníme	
nejstaršího	 a	 taky	 ,,nejhmotnějšího	
závodníka.	Start	první	kategorie	bude	v	
10.00.	Místní	startovné	neplatí.	
	 Koncem	 roku	 nás	 ještě	 čeká	
turnaj	ve	 stolním	 tenise.	Ten	proběhne		
30.12.2009	v	sále	KD.	

Stanislav Machač

Sportovní komise: turnaje, výšlap i cyklistický závod


