
Vánoce jsou opět velmi blízko, něko-
lik málo dní a  budou tu zase se svou
neopakovatelnou atmosférou, klidem,
pohodou a vším, co k nim patří.
Nezadržitelně se blíží rovněž konec
roku 2005, většina z nás už teď hodnotí
tento rok a přemýšlí nad tím, co  přinese
ten další. Mějme radost ze všeho, co se
podařilo v tomto roce. Vtéto souvislosti
bych chtěl poděkovat za práci všem
občanům, svým spolupracovníkům na
obecním úřadě, zastupitelstvu obce,
občanským zájmovým sdružením, pra-
covníkům na veřejně prospěšných
pracích a všem, kteří se starají, aby naše
obec byla čistá a upravená.

Všem spoluobčanům přeji příjemné
prožití Vánočních svátků, bohatého
Ježíška, veselého Silvestra a v Novém
roce pak přání všeho nejlepšího, hlavně
hodně zdraví, spokojenosti a pohody po
celý rok 2006.             Josef Martinka

Čvrtletník pro občany Valašské Polanky
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Poděkování starosty občanům

Vývoj kauzy: obsazení místa praktického lékaře dospělých
Pro urychlení obsazení místa praktick-

ého lékaře jsem napsal dopis hejtmanovi
Zlínského kraje, ve kterém jsem spolu se
starosty Lužné, Seninky a Leskovce, kteří
dopis rovněž podepsali žádal o urychlené
obsazení místa praktického lékaře.
Poukázal jsem v dopise nato, že již jednou
bylo výběrové řízení vypsáno a pak
zrušeno, a že se tím oddálilo řešení situ-
ace. 

Hejtman  ve své odpovědi mne ujistil,
že místo praktického lékaře ve Valašské
Polance bude otevřeno a ujistil mne
poskytnutím pomoci krajských úředníků
v této věci.

Výběrovému řízení na místo praktick-
ého lékaře předchází tzv. registrace prak-
tického lékaře, kterou uděluje Krajský
úřad, a který rovněž řídí a zajišťuje
výběrové řízení na toto místo.

K registraci byl kromě různých
potvrzení a žádostí, které si musela vyřídit
paní MUDr. Novosadová, která má zájem
ve Valašské Polance pracovat, ještě souh-
las hygieny.
Obec proto zajistila nové vymalování,
nové podlahy, nákup lednice pro zdravot-
nický materiál, lehátka, skříně, instrumen-
tační stolky a všechno požadované za-
řízení, které si paní MUDr. Baslerová
převezla do Prlova.Vybavení ordinace je
prvořadou podmínkou pro provozování
praxe privátního lékaře.

Dne 11.11.2005 bylo po splnění všech
požadovaných podmínek vyhlášeno
výběrové řízení na místo praktického
lékaře ve Valašské Polance. Toto
výběrové řízení musí být vyvěšeno na
úřední desce krajského úřadu 30 pracov-
ních dní, do 28.12.2005. Na 30.12.2005

bude provedeno výběrové řízení komisí,
kterou jmenoval vedoucí odboru zdravot-
nictví Zlínského kraje pan MUDr Lux. Z
tohoto výběrového řízení vzejde doktor
(ka), která bude zdravotní péči pro
dospělé ve Valašské Polance vykonávat.
Ale nic není tak jednoduché, jak se zdá.
Nový doktor , aby měl proplácenou svou
práci, musí mít uzavřenou smlouvu se z-
dravotní pojišťovnou, ředitelství - poboč-
ka ve Vsetíně uzavře s novým doktorem
tuto smlouvu, ovšem po uvalení nucené
správy na VZP, podléhá tato smlouva
schválení nuceným správcem v Praze.Tím
se věc značně komplikuje a v tuto chvíli
nejsem schopen uvést, v jakém časovém
horizontu bude smlouva podepsána.
Věřím, že to bude v měsíci lednu, budu
dělat všechno pro to,  aby to bylo co ne-
jdříve.                            Josef Martinka

Pozor: žhavý popel
Připomínáme občanům, aby nevha-
zovali do popelnic horký popel.
Pokud bude v den svozu popelnice
obsahovat horký popel, nebude do
tzv. Kuka-vozu  popeláři vysypána,
protože hrozí vznícení tohoto s-
běrného vozu !! Od horkého popela
se může vznítit papír či plast vysy-
paný z jiných popelnic do sběrného
vozu. V takovém případě (horký
popel v popelnici) se stává, že zůs-
tane na svém místě popelnice plná. 

Zpravodaj na síti
Obecní úřad Val.Polanka zřídil již
loni doménu na adrese
www.valasskapolanka.cz, kde se
můžete o Val. Polance mnohé
dozvědět a mimo jiné zde najdete
také kompletní archiv všech vy-
daných Zpravodajů naší obce po
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ŽIVÝ BETLÉM
Ještě než společně přivítáme Nový rok, chceme se
tak jako i v jiných  městech a obcích spolu s Vámi
přichystat a prožít Živý Betlém. O přípravě na akci,
do které se může svojí částí zapojit každý z vás,

budete informováni pomocí plakátů.  Betlém bude
ve čtvrtek 22.12.2005  

16.00  hodin na tanečním kole. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude zaslán na

dětskou onkologii Fakultní nemocnice v Motole.
Všichni jste srdečně zváni.
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Jak pokračuje výstavba centrálního parkoviště Hornolidečska 
V letošním roce naše obec us-

pěla se žádostí o dotaci z národního pro-
gramu Phare 2003 - 2 část, grantové
schéma na podporu turistické infra-
struktury. 

Na základě této žádosti jsme
obdrželi dotaci ve výši 120.600,- EUR z
celkově předpokládaných 160.815,-
EUR ( 5,1 mil.Kč vč.DPH ), což činí 75
% dotaci na tuto investiční akci. Na
celkové dotaci se rovnoměrně podílí
Evropská unie a Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. 25% vlastního podílu na té-
to investici složil obecní úřad nejen z
rozpočtu Obce Valašská Polanka, ale
také sdružením finančních příspěvků na
tuto akci. 

Částkou 160.000,- Kč přispěl
formou daru Farní úřad Valašská Polan-
ka a také členské obce Sdružení obcí
Hornolidečska, které přispěly částkou
130.000,- Kč.

Z výběrového řízení na doda-
vatele této stavby vzešla vítězně firma

VALPO-ZLÍN s.r.o., se kterou se již
naši občané mohli setkat při provádění
zastřešení naší základní školy a při
rekonstrukci jejího mimoškolního
pavilonu. 

Parkoviště bude dokončeno do
konce června roku 2006 a předpok-
ládáme, že jeho uvedení do provozu by
bylo provedeno při plánovaných
Valašských dožínkách 20.8.2006, které
bude opět po 3 letech organizovat Kul-
turní středisko při OÚ  Val.Polanka.

Toto parkoviště bude mít ka-
pacitu 49 osobních automobilů a 1 auto-
bus přičemž část parkoviště bude odd-
ělena závorou, která vytvoří podmínky
pro eventuální hlídání vozidel na této
části parkoviště a také zabrání rušení
školní výuky  před okny školního
pavilonu 1- 4 ročníku běžným denním
provozem. Předpokládáme totiž, že
plnou kapacitu tohoto parkoviště, při
otevřené již vzpomínané závoře, bude
obec a základní škola využívat jen při

výjimečných událostech, kterými budou
rodičovské schůzky, velké pohřby v
místním kostele, hojné návštěvy občanů
hřbitova na tzv.dušičky ( památka zes-
nulých ) apod.

Parkoviště je však  budováno
hlavně jako záchytné parkoviště pro
motorizované turisty a návštěvníky
hornolidečského regionu v návaznosti
na Hornolidečskou magistrálu. Jde o
projekt  zpřístupnění našich pasek a
kotárů všech 14-ti členských obcí SOH
nejen pěší turistikou, ale také na
horských kolech a v zimě na běžkách
všem místním občanům, ale také všem
turistům. 

Celkově jde o projekt d-
louhodobý a hlavně jde o projekt velmi
nákladný, protože naše hřebenové cesty
nejsou prozatím pro tento typ turistiky
připravené. Věříme však, že se nám po-
daří postupně nejen tyto cesty v trase
Hornolidečské magistrály  zpevnit, ale
také vybudovat potřebnou doprovodnou

Termíny akcí v roce 2006
Dne 5.12.2005 byl sestaven kulturní plán obce, který
programově sestavují zástupci místních zájmových s-
družení a spolků. Pro příští rok se plánují tyto akce :

22.12.05 - Živý Betlém (areál TK -  KDU-ČSL)
26.12.05 - Štěpánská zábava (sál KD -  TJ Sokol)
1.1.06 - Ohňostroj (náves před KD -  KS OÚ)
21.1.06 - Valašský bál (sál KD -  KS OÚ)
17.2.06 - Sportovní ples (sál KD -  TJ Sokol)
25.2.06 - Masopustní zábava (sál KD -  SDH)
18.3.06  - Josefovská zábava (sál KD - TJ Sokol )
16.4.05 - Velikonoční zábava (sál KD -  SDH )
3.6.06 - Kácení máje a dětský den (areál TK -  SDH a
KDU-ČSL )
24-25.6.  - Pouťové zábavy (areál TK -  TJ Sokol )
5.7.- Fotbalový turnaj "O pohár starosty" (areál TK)
20.8.06 - Tradiční Valašské dožínky (areál TK  -  KS
- při této příležitosti bude slavnostně uvedeno do
provozu nové parkoviště u ZŠ a kostela)
2.9.06 - Valašské rockování (areál TK -  TJ Sokol)
14.10.06 -  Hodová zábava (sál KD -  SDH)
28.10.06 - Taneční zábava (sál KD - TJ Sokol)
12.11. -  Posezení s "dříve narozenými" (KD- KS OÚ)
2.12.06   - Mikulášská zábava (sál KD -  TJ Sokol)
26.12.06 -  Štěpánská zábava (sál KD -  TJ Sokol)

Hrobník Martin Filgas z Lužné musí k 31.12.2005 ze z-
dravotních důvodů ukončit práci hrobníka na hřbitově v
Polance. Než se podaří sehnat jeho nástupce, budou tuto s-
lužbu zajišťovat pohřební služby. U správce hřbitova pana
Josefa Srby, případně na OÚ Val.Polanka, vyřídíte další
potřebné formality, jako vyplnění evidenčního listu, sjednání
nájemní smlouvy na hřbitovní místo apod.
Nejbližšími firmami zajišťujícími tyto služby jsou:
PS Orgoník Josef, Vsetín Smetanova 1484, tel.: 571 418 888
PS Žárský Jan, Vsetín, Na Kamencoch 1237, tel: 571 415 066

Z výše uvedených důvodů proto hledáme nového hrobní-
ka, s nímž bychom uzavřeli smlouvu o výkopu hrobů. Pří-
padní zájemci ať se hlásí na OÚ Val.Polanka! Martinu Fil-
gasovi  děkuji za  téměř 6-ti letou práci ve funkci  hrobníka
a přeji mu, aby své zdravotní problémy co nejdříve vyřešil ke
své spokojenosti, k čemuž mu přeji hodně štěstí do dalšího
života.                              Daněk Josef, místostarosta

Hledá se nový hrobník!
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Stejně jako v loňském roce i letos
odsouhlasilo Zastupitelstvo obce
Valašská Polanka organizaci silvestro-
vského ohňostroje, k-
terý v naší obci
provede  profesionální
organizace.

Již v minulých
letech se osvědčilo, že místo toho, aby
si každý nakupoval rachejtle sám a pak
je se zdravotním rizikem doma odpalo-
val, je lepší finančně přispět na
společný ohňostroj, který odpálíme

společně.
Na tento ohňostroj bude i  letos vy-

bírat paní Černotíková na OÚ
Val.Polanka. Proto
kdo má zájem poskyt-
nout příspěvek na ten-
to společný ohňostroj
ať tak učiní co ne-

jdříve !! Podle výše vybrané částky
bude objednán ohňostroj v této hodnotě
!! Silvestrovský ohňostroj bude
odpálen již tradičně v 0.30 hod. to je
půl hodiny po půlnoci na Nový rok na

Strana 2 - Různé
Polanský Silvestr zpestří i letos

ohňostroj, obec opět vyhlašuje sbírku

Mažoretky oslavily mimořádný úspěch,
důchoci ocenili také povedené scénky

Oslavy prvních minut
roku 2006! Krátce po

půlnoci před KD. 

Zastupitelstvo
V pátek 16.12.05 v 19.00 hod.

jste zváni do zasedací místnosti
KD na zasedání Zastupitelstva

Program:
1/ Zpráva o činnosti OÚ
za uplynulé období

2/ Zpráva o plnění rozpočtu obce
za období 01-11/2005
3/ Projednání rozpočtových
změn obce v  roce 2005
4/ Projednání rozpočtového
provizoria obce na rok 2006
5/ Diskuse 6/ Usnesení 7/ Závěr
Všichni občané jsou zváni!     OÚ

Kulturní středisko při OÚ Val.
Polanka  opět zorganizovalo tradiční
kulturně společenské odpoledne pro
naše tzv."dříve narozené"občany. 

Účastníkům této akce vyrobily drob-
né dárky děti z Družiny ZŠ. Následně
pak byl celý program sestaven ze
scének a  vystoupení  našich občanů z
tzv."vlastní dílny". 

K tanci i poslechu hrála taneční
skupina "Veselá 5" , vystoupily Babky
mažoretky, Pražští Pepíci, taneční
skupina 6-ti děvčat předvedla Kankán,
byla sehrána scénka s názvem Tichá
domácnost a byly zde také o-
drecitovány variace na téma písně Šla
Nanynka do zelí. 

Celý program se velmi vydařil a
všichni účastníci tohoto odpoledne
byli s celým průběhem velmi spoko-
jeni. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se na sestavení tohoto pro-
gramu podíleli, zvláště pak Marii
Sádlíkové, Ivě Žákové a Blance Sr-
bové, které bez nároku na odměnu vy-
robily kostýmy potřebné pro zdárný
průběh programu a dále bych chtěl
poděkovat Ludmile Grycmanové, An-
ně Lukášové, Zdeňce Polanské,
Jaroslavu Juřicovi a všem ostatním
členům Kulturního střediska při OÚ
Val. Polanka, kteří toto odpoledne pro-
gramově a organizačně s účinkujícími

NAROZENINY OSLAVILI 
60 let
Výchopeň Antonín čp.315
Herman Václav čp.129
Zigmundová Jitka čp.42
Hyžák Blažej čp.317
Filgas Jan čp.194
Sláčík Stanislav čp.283
65 let  
Molková Ludmila čp.280
Ventrčová Lydie čp.177
70 let 
Mikušová Marie čp.186
75 let
Foldyna Jan čp.229
89 let
Filgasová Antonie čp.194

NOVÍ OBČÁNCI
Mikušek Martin čp.152
Jiří Daněk čp. 369
Ondřej Grycman čp. 242
Michal Dorňák čp. 329
/minule chybně uvedeno Herián/

SŇATKY
Radek Herián čp.329 
a Simona Žabčíková
******************************
David Ondrišík čp.340
a Iveta Tomaníková čp.161

ZEMŘELI
Františka Daňková čp. 205
ve věku  nedožitých 93 let

Připravila Věra Sláčíková

S p o l e č e n s k á
k r o n i k a  
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Strana 4 - Rodokmeny

Nejstarší záznamy,  týka-
jící se majitelů usedlostí v
Polance, se nacházejí v lánových
rejstřících ze 17. století, které by-
ly tehdy zpracovány jako pod-
klad pro placení daní. Jsou velmi
cenné, protože zachycují jména a
příjmení, která je dále možné dá-
vat do souvislostí s údaji v ma-
trikách, kde je pochopitelně zap-
sáno mnohem více obyvatelů, i
těch, kteří neměli majetek a nej-
sou v rejstřících.

První lánový rejstřík byl vyho-
toven v roce 1656, většinou se nedo-
choval, ale dá se rekonstruovat podle
dalšího rejstříku z roku 1670, v němž j-
sou uvedeni i původní majitelé, zapsaní
v roce 1656.

Dalším cenným dokladem je
tzv. komínová daň, která byla v Polance
sepsána 28. 8. 1667. Tyto dokumenty a
další soupisy z roku 1684 a 1749, které
po nich následují a v nichž ještě nejsou
uváděna domovní čísla, umožňují ale-
spoň částečně nahlédnout do životů
obyvatel obce v 17. století a poodhalit
kořeny jednotlivých rodin.   

V Polance byli roku 1656 čtyři
celoláníci (80 měřic polí) 

Václav Martinákú, kterého
roku 1667 vystřídal Mikuláš Babíček. V
roce 1749 byl majitelem Jan Daněk.
Jan Babíček, byl zabit při vpádu tatarů v
roce 1663 a jeho dům byl vypálen.
Roku 1670 zde hospodařil jeho syn Jan

a později jeho potomci. 
Jíra Sedláček zemřel mezi lety

1667 až 1670 a vdova Anna se znovu
provdala v roce 1670 za Jíru Barana, k-
terý byl ještě v roce 1667 na půllánu.
Grunt tak dostal nového hospodáře. 

Pavel Hrtan měl celolán v roce
1656 i v roce 1670, ale o deset let
později byl jeho majetek pustý. V 18. s-
toletí zde žil rod Žákových.

V roce 1656 bylo v Polance
pět třičtvrtělánů (60 měřic):

Martin Pulcú byl roku 1667
vystřídán Danielem Šafářem, jehož rod
dál na gruntu hospodařil i v 18. století. 
Daniel Žákú je nepřetržitě uváděn až  do
roku 1670 jeho potomek Martin Žák v
roce 1749.

Michal Kozú byl v roce 1667
vystřídán Mikulášem Filgasem, jenž je
v matrice v roce 1676 označen jako fojt
v Polance. Je to tentýž Mikuláš Filgas,
který dostal roku 1682 dědičně od vrch-
nosti opuštěný mlýn a valchu v Lužné.
Zde od té doby žil a také se roku 1694
podruhé oženil s Dorotou, dcerou
Martina Babíka z pozděchovských
pasek. V průběhu dalších století se něk-
teří z jeho potomků opět do Polanky
vrátili. Po odchodu Mikuláše do Lužné
převzal hospodářství Jan Křečak.  

Michal Miklú nebo Michalú
hospodařil od roku 1656 i v roce 1670.
Rodina zde žila i v 18. století. Jan
Michalú, který zemřel roku 1688 ve 37
letech, je v matrikách zapisován jako
šenkýř. V roce 1749 byl majitelem
Martin Michalú. Jana Jedlovce vystří-
dal  po roce 1667 jeho syn Mikuláš,

později přešlo hospodářství do majetku
Kratinových. V roce 1749 byl Mikuláš
Kratina kovářem v Lužné.

Půllány (40 měřic) 
byly osídleny takto: 

Jan Zrník, v roce 1667 je zde uveden
Matěj Skandera, který hospodařil až do
své smrti v roce 1688, kdy byl jako
nekatolík pohřben mimo hřbitov. V roce
1749 je na jeho místě uveden majitel
Martin Hruzek.

Mikuláš Babíček, v roce 1667
je zapsán jako celoláník, jeho
hospodářství převzal Matouš Hrčka.
Matoušova dcera Margareta se vdala v
roce 1681 za Jakuba, syna Jana Hran-
ického, který měl grunt "k Leskovci",
dům mu vypálili tataři. Jakub je v ma-
trikách zapisován zpočátku jako zeť
Hrčkú, později už jen jako Hrčka. Příj-
mení Hranický se již neobjevuje.

Daněk Martínků, po něm
pokračoval Jiří Martínků a další členové
rodu.

Jan Srbů je uváděn i v roce
1670, zemřel roku 1688, ve věku 87 let,
jak je napsáno v matrice. Roku 1749
hospodařil na gruntě Tomáš Juřica.

Mikuláš Polák, v roce 1670
Jan Polák, avšak toto příjmení se
později v matrikách neobjevuje. Jeho
místo v 18. století zaujala rodina
Mikuláše Srby.
Jan Mojžú, v matrice je zaznamenáno
úmrtí Jana Mojžíše, snad se jedná o
tutéž osobu. Roku 1667 zde již hospo-
dařil Jan Krkoška, v 18. století Jura
Jankú. 

Zajímá vás rodokmen vaší rodiny? Můžete jej zjistit...
Nejstarší obyvatelé Polanky,

Můj tatínek, Jan Hovořák, se narodil v Lužné č. 121, já jsem
vystudovala historii a nyní se věnuji sestavování rodokmenů. Už
jsem jich z  materiálů Moravského zemského archivu v Brně
úspěšně zpracovala opravdu dost, ale své předky stále nemohu
najít, přesně podle přísloví: "Kovářova kobyla chodí bosa." Řekla
jsem si tedy, že udělám rodokmeny celé farnosti a přitom se snad
doberu počátků svého rodu. Je to velmi zdlouhavá práce, ale již
přináší první výsledky, o které bych se ráda podělila. Myslím si, že
historie nepatří jen do učebnic či odborných publikací, ale přede-
vším tam, kde se odehrávala, takže kdo víc, než občané Valašské
Polanky a Lužné, by měli vědět o svých rodech vše, co je možné
zjistit. 

Jana Volfová ( Hovořáková )
e-mail: jvolfova@adirne.cz

Spolupracujte!!!

Pokud máte zájem o spolupráci s paní

Volfovou na vytváření přímo Vašich

rodokmenů tak jí napište na vedle

uvedenou e-mailovou adresu s tím, že

ona Vám pak položí nějaké otázky, ze

kterých by mohla právě na Vašem

rodokmenu pracovat.

Tyto práce Vám přitom  nebude účto-

vat !!!!

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Další půllány (40 měřic) 
byly osídleny takto: 

Jan Vačkú měl půllán, který v
roce 1664 obsadil Václav Srba, kterému
jeho dům spálili rok předtím tataři. Vá-
clav zemřel v roce 1676 a jeho dcera
Kristýna, která byla vdaná za Jana S-
molíka z Lidečka, převzala se svým
mužem grunt. V roce 1749 je uveden
Jan Srník.

Mikuláš Baran- Baránek byl
roku 1663 vyhnán tatary (těžko říci
kam, protože, roku 1675 zemřel v
Polance ve věku 79 let), roku 1667 se na
půllánu uvádí Jiří Baran, který se však v
roce 1670 přiženil na celolán po Jiřím
Sedláčkovi. Roku 1670 zde hospodařil
Jura Zišek (Šišek?), v 18. století Matúš
Daňkú.

Václav Kozík, roku 1667 zap-
sán jako Václav Kašek, roku 1670 opět
Václav Kozík. V matrikách se vyskytu-
je příjmení Kozík, Košík, Kašík i Kaša.
Anna, dcera Jiřího Košíka nebo Kozíka,
byla druhou manželkou celoláníka Jana
Babíčka. V roce 1749 je zde uváděn Ju-
ra Závodný.

Jan Zišík (Šišek?), zemřel v
roce 1660, po něm je v roce 1667 uve-
dena Margareta Šišková. V matrice
nacházíme Martina Šišáka z Polanky,
jehož dcera Dorota se v roce 1696 vdá-
vala do Pozděchova. Jedním ze svědků
na svatbě byl Jiří Šišek, šenkýř z Pozdě-
chova. V roce 1749 je zapsán majitel Ju-
ra Krček. 

Jan Bětík, zběhl (utekl z
hospodářství) roku 1664, v roce 1667
byl grunt pustý, roku 1670 jen osídlil
Jura Habřizů, v matrikách je uváděn
také jako Gabryš. Roku 1749 zde žila v-
dova Kovářová.

Daniel Dotřel byl zabit tatary,
jeho pusté hospodářství obsadil v roce
1669 Vašek Sovčák. V listopadu téhož
roku se jemu a jeho manželce Kateřině
narodil syn Mikuláš a v roce 1694 se
znovu oženil se Zuzanou, vdovou po
šenkýři Janu Michalovi.  Majitelem se v
18. století stal Jíra Hloza. 

Martin Čizů nebo Papež zběhl
v roce 1665, grunt byl od roku 1668 os-
ídlen Mikulášem Kovářem, jeho dcera
Anna se roku 1676 provdala za Jana
Švábka, jehož rod zde nacházíme i
později.   

Matouš Varanka, od roku 1666

bylo toto hospodářství označováno jako
pusté ještě i v roce 1684. V roce 1749 je
však zapsán na půllánu Jakub Míček a
jako původní majitel je označen Matouš
Baránkú. Je otázka, zda nedošlo ke š-
patnému zapsání jména, což se dělo
dost často. 

V roce 1656 jsou uvedeny dva
čtvrtlány (20 měřic):

Jan Zajíc i v roce 1670, avšak
roku 1677 zemřel ve věku 46 let. V roce
1749 zde byl Matěj Kraszniak.
Zrnovský, po roce 1656 byl pustý, v
roce 1667 jej obsadil Vašek Ovčák, roku
1749 je zapsán Tomáš Hruzek.

Domkáři s polem v roce 1656 
(4 až 11 měřic):

Mikuláš Hrtan, roku 1667 zde
žila rodina Daniela Janičaty (Jančata,
Janíček, Jančák). Z této rodiny pocházel
také Václav, syn Jana Janičaty, který se
roku 1669 oženil s Kunegundou, dcerou
Jana Filgase z Polanky. Je možné, že to
byla sestra již zmíněného Mikuláše Fil-
gase. V roce 1749 žila v domě rodina
Jana Machú.        

Daněk Pulců, v roce 1666 ob-
sadil jeho hospodářství Jíra Sovčák, k-
terému tataři vypálili v roce 1663 jeho
dům. V roce 1749 zde sídlil Jan Juřenú.
Matěj Skandera, v roce 1656 měl
domek s polem, roku 1667 přešel na
půllán. Jeho domek převzal Mojžíš
Macků nebo Bačků nebo Vačků, v roce
1749 je zde zapsán Jan Kofroň. 

Jura Hrmenec- Krmenec, jeho
majetek obsadil v roce 1665 Jiří
Cibulík, kterému tataři v roce 1663
vypálili dům, v roce 1670 zde byla vdo-
va Cibulíková. V matrikách se vyskytu-
jí pouze  jména Václav Cibulík, byl k-
motrem ještě v roce 1689, a Anna
Cibulíčka, která v Polance zemřela roku
1692 ve věku 79 let. Roku 1749 sídlil v
domě Václav Kovář.

Kača Jakubcova, v matrikách
se toto příjmení nenachází, v roce 1667
je uveden Václav Huba, roku 1670 Vá-
clav Filípků, který měl sice za manželku
Kateřinu, ale nelze doložit, že to byla
Kača Jakubcova, i když v roce 1684 je
opět zapsána ona. V 18. století zde žila
rodina Mikuláše Srby.

Martin Hohar, podsedek, tedy
dům postavený na půdě jiného majitele,
roku 1670 jej převzal Václav Bětík, v

roce 1749 je uveden Jan Michalů.
Rodiny byly již v 17. století spřízněny,
neboť Jiří, syn Václava Bětíka, si vzal
Joanu, dceru Jana Michala. 
Mikuláš Jurčú, roku 1667 Jan Jurček, v
roce 1670 pusté.

Marin Ševků, v roce 1667 a
1670 je uveden Eliáš Švec nebo Řepka,
jehož dům v roce 1663 vypálili tataři. 
Mikuláš Michal, jeho dům s polem byl
v roce 1667 a dále pustý. 

Jan Šváb je uveden ještě v roce
1670, jeho syn Jan se oženil s Annou, d-
cerou Mikuláše Kováře a přesídlil na
půllán. Na tomto místě stál v roce 1749
mlýn, mlynářem byl Václav Tomanec.

Jan Krašovský nebo
Klašovský, v komínové dani z roku
1667 je zapsán jako mlynář, v ma-
trikách se objevuje Mikuláš Klástovský
nebo Chláščovský, který je označován
jako mlynář ještě v roce 1683, stejně
jako jeho syn Felix nebo Šťastný Klas-
tovský - Chláštovský, později opět
Krašovský. Ten měl za manželku adop-
tivní dceru Jana Babíčka a zemřel v roce
1723, v matrice je zaznamenán jako
Šťastný Kláščú. Roku 1749 je zapsán
Václav Ondrušek.

Další informace
Lánový rejstřík z roku 1670

nás také informuje o následcích vpádu
tatarů v roce 1663. Mimo osoby, které
jsem uvedla, byl ještě vypálen dům Jana
Šmatlíka. Soupis byl tenkrát pořizován
komisí, která chodila po vesnicích,
sedm let po nájezdu tatarů. V té době si
lidé velmi dlouho pamatovali takové
tragické události a jistě by vypovídali o
dalších obětech. Spočítáme-li všechny
záznamy, vychází nám, že v Polance by-
lo roku 1663 vypáleno 8 domů, zemřeli
2 lidé a jeden hospodář byl vyhnán. 

Údaje jsou podstatně menší
než ty, které se objevují v jiných
pramenech a bývají často publikované.
Patrně šlo vrchnosti o to, aby udávala co
nejvyšší ztráty, protože to znamenalo
placení menších daní. Ale to už jako by-
chom bleskově přeskočili několik sto-
letí a ocitli se v naší době.

Jana Volfová-Hovořáková  

Strana 5 - Rodokmeny
... pomoc hledejte u paní Jany Volfové-Hovořákové  
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Především pro Slovácko a Valašsko,
kde má pálení alkoholu hluboké kořeny
a kde se říká, že v každém druhém s-
tavení je schovaná pytlácká malorážka a
černá kolona čili pálenice, je to klíčová
zpráva. 
Dnes ještě hrozí každému, kdo má do-
ma pálenici na výrobu alkoholu, až
roční vězení. Ale začne-li platit trestní
zákoník, který odsouhlasili poslanci,
nebudou se už muset ilegální páleničáři
policie a soudů bát. Z nového kodexu
totiž vypadl paragraf Nedovolená výro-
ba lihu, podle něhož policie může trest-
ně popotahovat každého, kdo »pře-
chovává zařízení na výrobu lihu«. 

Vězení za tři sta litrů 
Smyslem zákona bylo odstranit to, že
budou trestně postihováni lidé za drob-
né domácké palírny. Stejně se načerno

pálí, všichni to vědí, a jen někdy policie
někoho náhodou chytne.« 
V některých případech však přesto neb-
ude pálení doma zcela beztrestné. Trest-
ní stíhání a vězení může například
domácímu lihovarníkovi hrozit, pokud
vyrobí tolik lihu, že se dopustí
daňových deliktů, u nichž se počítá s
minimálním únikem padesát tisíc korun. 
Při současné spotřební dani, kterou
musí pěstitelé odvádět za litr alkoholu,
by musel palírník ročně vyrobit přes tři
sta litrů čistého alkoholu, aby se do roz-
poru s trestním zákonem dostal. 
Pokud si ovšem někdo doma vypálí jen
několik litrů slivovice pro vlastní potře-
bu, může se obávat nanejvýš pokuty.
Postihuje to předpis Ministerstva fi-
nancí a hrozí za to pouze správní postih.
Podnikavcům, kteří lihoviny vyrábějí

načerno ve velkém a kšeftují s nimi,
naopak trestní zákoník slibuje mnohem
tvrdší tresty. Sice už na ně nepamatuje
speciální trestný čin, ovšem nově zfor-
mulovaný paragraf Neoprávněné pod-
nikaní počítá s mnohem vyššími tresty.
Pakliže by někdo prodejem černého
alkoholu získal »prospěch velkého
rozsahu«, soud by jej mohl poslat do
vězení až na deset let. 

Pálit se bude vždycky 
Uvolněná pravidla nezačala ještě ani
platit a už se nelíbí oficiálním výrobcům
alkoholu ani celníkům, kteří si necháva-
jí zpracovat právní výklad zákona. Vše
ale nasvědčuje tomu, že domácí
pálenice skutečně postihnout v takové
míře, jako nyní, už nebudou moci.

Radek Kedroň, autor
je redaktorem Hospodářských novin

Mít palírnu nebude zločin, nový zákon teď schvalují senátoři 

Na návštěvě v mateřské škole
Pozvání na besedu do naší mateřské
školy přijala v listopadu mluvčí vsetín-
ské policie Lenka Javorková. Děti měly
možnost se seznámit s prací a posláním
policie, mnohé si mohly poprvé na
vlastní oči prohlédnout výstroj a
výzbroj, či se nenásilně seznámit s pre-
ventivním programem pro nejmenší. Na
dotazy dětí mluvčí Javorková velmi o-
chotně odpovídala, čímž si je získala.
Všechny byly za své znalosti, které
prokázaly, odměněny pochvalou a drob-
nými dárky. Hodnotou pro nás všechny
bylo vzájemné a milé setkání, o které
mděti ještě dlouho poté vyprávěly. 
Východiskem pro naši práci s nejmenší-
mi dětmi se stává prožitek a vlastní

bezprostřední poznání. Poznatky dětí se
nám podařilo rozšířit také díky členu
místního mysliveckého sdružení Jiřímu
Duškovi. Ten dokázal děti zaujmout
spoustou obrázků a trofejí, trpělivě
odpovídal na řadu všetečných otázek.
Svým pečlivě připraveným vys-
toupením přiblížil poutavě práci mys-
liveckého spolku. Společně jsme si také
zazpívali a děti poté s radostí předali
panu Duškovi dárky pro lesní zvířata. 
Výchova k lidským hodnotám a vz-
tahům se skládá jako mozaika už od
narození a na nás dospělých záleží, jak
bude jednou takový obrázek vypadat.
Poděkování patří našim hostům.

Zaměstnanci a děti MŠ

Zkoušky odborné
způsobilosti 

pro práci s přípravky
na ochranu rostlin
Upozorňujeme tímto na povin-

nosti, které vyplývají ze zákona č.
326/2004 Sb. o rostlinolékařské

péči a změně některých souvise-
jících zákonů. Fyzické a

právnické osoby, které při své
podnikatelské činnosti používají

přípravky na ochranu rostlin, musí
mít výkon této činnosti z-

abezpečen odborně způsobilou
fyzickou osobou. Jedná se o

zacházení s přípravky na ochranu
rostlin při živnostenském pod-

nikání nebo jako součást
zemědělské výroby, popřípadě v
lesním hospodářství. Tato povin-

nost platí od 1.1.2006.
Informace o podmínkách

pro získání osvědčení o
odborné způsobilosti, ter-
mínech školení a zkoušek 

na tel.č. 571 418 022, 
mobil 724 120 063 nebo 

email oko.vsetin@srs.cz.

Uspořte na vytápění
Jisté dobře znáte situaci , kdy nám draze vyrobené teplo - z části nevyužité -

utíká komínem. Můžeme s tím něco udělat? Ano, můžeme!! 
Optimalizací komínového tahu pomocí regulátoru POLMAR !

Osazením regulátoru nezasahujeme do systému kotle, jenom mu pomáháme
vytvořit optimální podmínky pro účinný a také ekonomický provoz.

Přináší to celou řadu výhod - od eliminace atmosférických vlivů ( na odvod z-
plodin nepůsobí nízký ani vysoký tlak, vítr, zamezení zpětnému zafoukávání )
přes odstraňování tvorby  a usazování sazí  zvýšení bezpečnosti provozu top-
ných zařízení - hlavně plynových, snížení tvorby škodlivých látek vypouštěných

do ovzduší a řadu dalších výhod až po tu velmi příjemnou výhodu pro naši
peněženku a tou je nezanedbatelná úspora finančních prostředků:

u plynu (10 - 20 %), u uhlí (30 - 40 %), u dřeva (50 - 65 %), 
u top. oleje (10 - 20 %), u dřevoplynu (25 - 30 %).

Deklarované účinky  regulátoru komínového tahu POLMAR jsou ověřeny a
potvrzeny akreditovanými zkušebnami a splňují normy EU. Cena je individuální

a odvíjí se od průměru komínové vložky  na ústí komínového tělesa.
Kontakt: Pavel Trunkát, Vizovice, telefon     603 573 659
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Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu až osmi stran, distribuce zdarma
do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Nadat Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Josef Daněk. S případ-
nými články či materiály, které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ nebo na Jana Filgase ml., bytem Valašská
Polanka 383. Na přípravě tohoto čísla se podíleli: Josef Martinka, Josef Daněk,   Jan Filgas ml. Další číslo vyjde v březnu 2006. 
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