
Pro letošní ročník se opět podařilo 
připravit novou trasu Pochodu. 
Startujeme v pondělí 5.7. 2021 v čase 
od 13:00 do 14:30 od hospody Pod 
nádražím, kde si v daném čase můžete 
vyzvednout lístky do tomboly, které po 
absolvování celé trasy můžete odevzdat 
do připravené bedýnky. Losování bude 
opět online formou a nově budou 
vítězové cen kontaktováni formou sms, 
nebo mailu. Platné jsou pouze lístky 
se všemi čtyřmi terénními razítky.  
Z Pod nádraží se po cyklostezce 
vydáme na první terénní stanoviště 

ve sportovním areálu v Lužné, kde se 
o vaše občerstvení postarají myslivci 
z místního spolku. Dále nás trasa 
zavede kolem luženského vleku, 
po kamenné cestě na Baránkovy 
paseky. Nad horní stanicí luženského 
vleku, na louce u chalupy původních 
kolonistů Vrábelových pasek, si vy 
i vaše děti můžete vyzkoušet LARP 
zbraně, stát se pradávným válečníkem 
a absolvovat výcvik branců v 
historickém duchu, zkusit si zbroje 
štíty zbraně i lukostřelbu. 
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V naší obci došlo opět k přírodní 
kalamitě, která postihla po 2 letech 
stejné místo v obci a to rozliv 
bezejmenného potoka sbírajícího 
vodu z místní části obce „Na 
Močidloch“ (pod Lažovým vrchem) 
tekoucího kolem RD čp.29 za 
bytovým domem čp. 302 a dále za 
RD čp.186 až do řeky Senice.
Po dvou letech obdobný problém 
jako v roce 2019, ovšem s větší 
intenzitou a s větším množstvím 
dešťové vody, které stávající 
koryto potůčku v tom množství, 
které spadlo, nemohlo pojmout. 
Mimo tuto lokalitu jsme samozřejmě 
zaznamenali vybřežení i sousedních 
bezejmenných potůčků na Podevsí 
a nebo z kopců pod názvem Ve 
Varhaňce, které rovněž napáchaly 
škody, ale ne v takovém množství, 
jako zde. Průtrži mračen a následným 
škodám se skutečně nedá nijak moc 
předcházet a tak máme z těchto 

důvodů obecní majetek pojištěn 
s tím, že o pojistnou náhradu budeme 
po vyčíslení škod žádat. Problémem 
je, že vzniklé škody jsou způsobené 
hlavně na soukromých pozemcích, 
ze kterých se valila voda na pozemky 

a komunikace obecní a zase dále na 
pozemky soukromé. Pochopitelně 
od pojišťovny obdržíme náhradu 
za škody způsobené pouze na 
pozemcích a stavbách obecních. 
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Při silné průtrži mračen se opět vylil potok pod Lažovým vrchem

Pochod kolem Polanky je za dveřmi Změny v jízdních 
řádech

Od neděle 13. června došlo ke 
změnám v jízdních řádech. Cestující 
se oproti současnému stavu 
dostanou navíc večerním autobusem 
s odjezdem ve 20.04 ze Vsetína přes 
Valašskou Bystřici do Rožnova pod 
Radhoštěm, ráno ve 4.35 pak vyjede 
nový spoj z Hovězí do Vsetína. Díky 
znovuotevření nového nadjezdu ve 
Vsetíně – Bobrkách se také na svoji 
původní trasu vrátí autobusy, které 
ve směru ze Vsetína na Jablůnku 
jezdí po „staré cestě“.
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Přilehlé komunikace se staly 
řečištěm dešťové vody, která po té, 
co vybřežila z potoka zalila nejen 
sousední zahrady a sklepy, ale 
po té, co vytekla kolem pomníku 
padlým z I. a II. světové války zalila 
tentokráte i zahrady a sklepy zde se 
nacházejících RD, než vtekla vcelku 
do poklidné Senice.
Není to tedy poprvé, a jak vzpomínají 
pamětníci ani jen podruhé, co se 
tato podobná situace v naší obci 
opakuje. I tyto zkušenosti pamětníků 
byly vodítkem tomu, že do právě 
prováděných pozemkových úprav 
v naší obci jsme již při zahájení 
projekčních prací tuto akci zařadili, 
mimo jiné, také potřebu zpracovat 
zpevnění koryta tohoto bezejmenného 
potoka od jeho ústí do řeky Senice až 
po propustek přes komunikaci poblíž 
vodní nádrže na pozemku p.č.406/4 – 
les. Proto se nyní při opravách budeme 
soustředit na opravu cest a propustků, 
které se vzájemně s přilehlým 
potokem křižují. Následná oprava 
koryta potoka bude probíhat po té, 
kdy se v naší obci úspěšně dokončí 
pozemkové úpravy a zahájí se 
postupná realizace jejich stavebních 
částí, která se v terminologii 
prováděných pozemkových úprav 
provádí pod názvem „realizace 
společných zařízení“.
Provedení oprav škod, které 
letošní průtrž mračen udělala bude 
předcházet vyjednávání vedení obce 
o majetkoprávních záležitostech 
s vlastníky pozemků, protože obec 
může opravovat koryto potoka a 
nebo komunikace pouze v případě, 
že je jejich vlastníkem. Vzhledem 
k tomu, že současný stav poškozuje 
všechny občany, kteří zde mají své 
nemovitosti a kteří zde bydlí, bude 
se zastupitelstvo obce řešením tohoto 
problému intenzívně zabývat.
V této lokalitě je zatím část cesty i 
potok zde se nacházejí v soukromém 
vlastnictví. Jednání o možném 
výkupu pozemků již s jejich vlastníky 
proběhlo s celkem optimistickým 
závěrem, že by se mohly tyto 

majetkoprávní smlouvy podepsat ještě 
v letošním roce a zahájit tak práce 
na odstraňování škod co nejdříve. 
Plánujeme zde zpevnit vozovku zdejší 

komunikace makadamem, osadit zde 
betonovou svodnu, vyřezat vzrostlé 
stromy z koryta potoka, obnovit 
koryto potoka vč. zpevnění jeho 
břehu lomovým kamenem, výstavbu 
splávku před hlavním propustkem 
jehož profil bude zvýšen na 800 mm, 
vybudovat betonová čela na všech 
3 zde se nacházejících propustcích, 
které se musí před tím samozřejmě 
vyčistit od všech nánosů a naplavenin 
a musíme zde vybudovat podél těchto 
opravných komunikací také nové 
příkopy, které odvedou povrchovou 
vodu z okolních polí do přilehlého 
potoka. Na části takto opravené 
komunikace bude položena vrstva 
asfaltobetonu. 
Nyní čekáme na nacenění výše 
uvedených prací zhotovitelskou 
firmou COLAS, která se podílí 
na výstavbě cyklostezky, má zde 
veškerou potřebnou techniku i 
pracovníky k dispozici a její vedení 
bylo ochotné i přes to, že právě 
probíhá hlavní stavební sezona, 
při které nyní volného zedníka 
ani tesaře neseženete, zahájit 
požadované stavební práce co 
nejdříve tak, aby byly do podzimu 
hotové.
Tolik k poznatkům zjištěným v této 
věci a událostem, které na ně nyní 

navazují. Závěrem mi dovolte jeden 
poznatek: ať uděláme jakákoliv 
stavební opatření nejen v tomto 
místě, ale i v jiných místech, kde 

dochází občas ke škodám, nikdy se 
nevyhneme tomu, že si s námi budou 
přírodní živly dělat, co chtějí. Proto 
je důležité na to myslet v případě, 
kdy zvažujete sjednat pojištění 
nemovitostí či domácnosti, že je 
nutné myslet i na takovéto situace. 
Rád bych ještě využil této 
příležitosti a opět poděkoval našim 
zaměstnancům 
a živnostníkům, kteří po této 
škodní události pomohli uklidit 
komunikace a veřejná prostranství 
od nánosů splavenin, ale hlavně 
naši hasičům, kterým nyní pomohli 
i hasiči z Lužné.  Po té, kdy pomohli 
postiženým občanům s vyčištěním 
zatopených nemovitostí a garáží, 
včetně odčerpání vody kalovými 
a plovoucími čerpadly, vyčistili a 
umyli také komunikace a její vpusti 
i dešťovou kanalizaci. Možná si to 
nikdo z nás ani pořádně neuvědomuje, 
ale není to samozřejmost. Jsou to naši 
spoluobčané, kteří jsou vždy ochotni 
na úkor svého zaměstnání, ale i 
volného času pomoci nám všem 
v takovýchto situacích. 
A za to jim patří opravdu vřelé 
poděkování a konstatování, že jsme 
rádi, že se na ně můžeme vždy 
spolehnout a že je máme.  Moc 
děkujeme.  Starosta Josef Daněk

Při silné průtrži mračen se opět vylil potok pod Lažovým vrchem



Praví se „opakování 
je matka moudrosti“ 
– tož to zkusíme zopakovat: 
1. Do popelnice se nesmí dávat: 
žhavý popel, stavební suť, kameny, 
větve, plevel ze zahrádky. Pokud 
takový materiál do popelnice 
uložíte, popeláři vám jej 
nevyvezou (hrozí totiž poškození 
popelářského vozu). Do popelnice 
byste také neměli dávat žádný 
materiál, který lze vytřídit – plasty, 
sklo, papír, kovy (i plechovky 
od jídel či nápojů), nápojové 
kartony (od mléka, džusů, aj.). 
2. Na skládce či meziskládkách 
komunitní kompostárny se 
materiál odkládá odděleně: 

- do kontejneru patří tráva, 
listí, plevel, výhraby aj. 
- do kontejneru nepatří větve, seno! 
- když je kontejner naplněný, 
tráva se uloží mimo něj, ale 
nesype se na hromady větví! 
- do komunitní kompostárny 
se neodkládá starý nábytek, 
desky, trámy a jiné řezivo! 
3. Psí exkrementy se při procházkách 
na veřejných komunikacích a 
prostranstvích sklidí do sáčků, 
které se vezmou z domu nebo ze 
schránek, které jsou rozmístěny na 
území obce.
Za spolupráci vám děkují popeláři 
TS Vsetín s obecní zaměstnanci 
starající se o zeleň.
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1/ Byla dokončena další etapa výměny 
starých dřevěných oken za plastová v 
kulturním domě, tentokráte šlo o okna 
ve II. NP na východní straně fasády
2/ Byly osazeny nové, hliníkové 
vstupní dveře do budovy obecního 
úřadu
3/ Bylo provedeno okrasné osázení 
středu okružní křižovatky silnic I/57 a 
I/49, které zkrášlí příjezd do naší obce 
z jižní části Hornolidečska
4/ Poblíž okružní křižovatky silnic byl 
na autobusové zastávce vybudován 
nový přístřešek pro cestující 
autobusem
5/ Mezi OÚ a RD čp. 170 byla 
vybudována nová betonová 
podezdívka oplocení, která nahradila 
starou, již časem „zhroucenou“ 
stávající plotovou podezdívku. Zbývá 
dokončit terénní úpravy, když vrchní 
část plotu si bude hradit vlastník RD 
čp.170.
6/ Byla provedena prořezávka 
náletových dřevin na obecním svahu 
vedle silnice I/57 za obcí směrem k 
Lužné a také nad okružní křižovatkou 
silnic I/57 a I/49
7/ Byla provedena oprava střešní 
krytiny nad vstupním schodištěm se 
sklepními kójemi do obytného domu 
čp.366 nad novou MŠ
8/ Bohužel jsme obdrželi od 
Ředitelství silnic Zlínského kraje 

informaci o tom, že se ani v letošním 
roce nebude z důvodu nepřidělení 
státní dotace stavět nový most přes 
řeku Senici pod nádražím ČD.

9/ Stále nám chybí vybudování svodní 
přes místní komunikaci naproti 
pomníku padlým. S realizací těchto 
oprav čekáme na nástup stavební 
firmy, která bude zakázku realizovat 
ve II. pololetí.
10/ Chybí nám rovněž realizovat 
svodny na komunikaci nad stavebním 
obvodem Vápenky, které budou 
rovněž provedeny ve II. pololetí tzv. 
svépomocí zaměstnanci obce.

11/ Realizaci plánovaných oprav 
chodníků podél silnice I/57 pod 
Suláčovem  jsme museli bohužel v 
letošním roce zrušit i když byly tyto 

výdaje již v rozpočtu obce na tento 
rok schváleny. Jelikož jsme tyto 
opravy naceněné na 590 tis. Kč vč. 
DPH ještě nezahájili a protože nás 
22.6.2021 postihla přírodní kalamita 
způsobená průtrží mračen a nadělala  
škody, které je nutné odstranit, museli 
jsme tyto výdaje na letošní rok zrušit a 
takto ušetřené peníze použít na opravy 
komunikace a propustků vedoucí do 
místní části obce Lažů vrch. Starosta

Opakování je matka moudrosti aneb "Jak správně nakládat s odpady"

Jak se daří plnit úkoly dané schváleným rozpočtem na tento rok?



Stavba cyklostezky z Valašské 
Polanky po rybník v Neratově na k.ú. 
Prlov pokračuje i přes špatné počasí 
dle schváleného harmonogramu. 
Květnová nepřízeň počasí poškodila 
část stavby cyklostezky, kdy bylo 
17.5.2021 dosaženo zvýšením hladiny 
v řece Senici z důvodu velkých 
dešťových srážek I. stupně povodňové 
aktivity. Zvýšený průtok vody 
v korytě řeky tento den „odplavil“ část 
pracovního přejezdu přes tuto řeku 
vybudovaného pro montáž mostu, 
což samozřejmě zhotovitelské firmě 
COLAS a.s. udělalo škodu, která 
však, dle prohlášení stavbyvedoucího, 
nebude mít vliv na smluvní termín 
k dokončení stavby. V těchto dnech 
je na stavbě dokončována přeložka 
sdělovacího kabelu mimo trasu 
cyklostezky ve správě fy. CETIN 
a.s. a byly dokončeny spodní stavby 
všech mostních konstrukcí. 
Pokračuje se dále navážením 
konstrukčních vrstev tělesa 
cyklostezky a očekává se dodávka a 
montáž mostních nosníků všech tří 
mostů.
V minulém Zpravodaji jsme 
Vás informovali o tom, že jsme 
požádali Zlínský kraj o dotaci na 
výstavbu této cyklostezky z grantu 
nazvaného Program obnovy venkova. 
Dnes můžeme konstatovat, že 
Zastupitelstvo Zlínského kraje tomuto 
projektu Sdružení obcí Hornolidečska 
přidělilo v květnu 10% dotaci 
z uznatelných nákladů stavby ve 
výši 1,8 mil. Kč. Tyto dotační peníze 
pomohou hlavně naší obci, která do 
tohoto projektu investuje hlavní tzv. 
vlastní podíl k přiděleným dotacím 
ze Zlínského kraje a ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Po 
přidělení dotace od ZK i od SFDI pro 
Sdružení obcí Hornolidečska budou 
jednotlivé příspěvky členských obcí 
Hornolidečska následující: 
Prlov: 1 mil. Kč, Pozděchov 0,5 mil. 
Kč a Valašská Polanka 2,5 mil. Kč.
Stavba trasy I/C této cyklostezky 
by měla být dokončena koncem 
srpna tohoto roku a tak vedení 
Hornolidečska rozhodlo o tom, 

že slavnostní zahájení provozu 
cyklostezky na trase I/B z Ústí do 
Lužné bude zahájeno společně i se 
zprovozněním trasy I/C z Valašské 
Polanky do Prlova.
Epidemiologická nařízení související 
s omezováním šíření koronaviru nám 
neumožnila zorganizovat původně 
plánovaný termín slavnostního 
zahájení provozu stavby cyklostezky 
I/B počátkem května tohoto roku 
a tak nyní plánujeme, že všechny 
trasy cyklostezky (I/A, B i C) budou 
slavnostně zprovozněny dne 10. 9. 
2021. Účastníci akce se sejdou u lávky 
přes řeku Bečvu v obci Ústí za účasti 
vzácných hostů, když již od 13,00 
hodin bude v místě tohoto odbočení 
ze stávající cyklostezky Bečva 
na BEVLAVU do Hornolidečska 
vyhrávat cimbálovka Mirka Urubka. 
Po slavnostních projevech hostů ve 
13,30 hod. se vypraví peleton všech 
účastníků akce na kolech po celé trase 
cyklostezky BEVLAVA vybudované 
na Hornolidečsku. Projedeme se z 
obce Ústí, přes Leskovec, Valašskou 
Polanku do Prlova a Lužné, kde 
se všichni účastníci této akce 
mohou seznámit s jednotlivými 
občerstvovacími stanicemi 
(hospůdkami) a dalšími službami či 
zajímavými turistickými cíli, které 
po trase potkáme. Předpokládáme, 
že se členové peletonu po 
absolvování celé trasy cyklostezky 
následně rozptýlí do navštívených 

provozoven s občerstvením a že se 
zbytek dne již budou řídit vlastním 
programem.
SFDI ČR jsme v únoru tohoto 

roku požádali rovněž o dotaci na 
stavbu tzv. II.etapy cyklostezky 
BEVLAVA, kterou plánujeme 
zahájit v příštím roce. Rozpočtové 
náklady stavby činí 251 mil. Kč a 
mělo by se jednat opět o dotaci ve 
výši 85% z uznatelných nákladů 
na tuto stavbu, na kterou pak 
svými vlastními podíly přispějí 
obce Lužná, Lidečko, Horní 
Lideč a Valašské Příkazy. Starosta
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Co je nového na stavbě cyklostezky směrem na neratovský rybník?

Akce - 27.5. Mateřská škola (velkáči) 
– Beseda Staré dobré časy – ukázka 
krojů, starého náčiní, povídání o 
Polance, o bývání v chalúpkách, 
koštování sušených trnek
22.6. Základní škola (2.třída, pak 
1.třída) – Pasování na čtenáře – loňský 
výpadek tohoto aktu byl uskutečněn i 
pro druhou třídu. Přestože bylo konání 
ohroženo ranní průtrží, nakonec vše 
proběhlo ke spokojenosti všech dětí i 
jejich učitelek. Za pomoc při pasování 
mockrát děkuji kronikářce paní 
Mikuškové. Obec darovala dětem 
35 pěkných knížek. Jedna z nich 

s dalšími drobnostmi byla předána 
holčičce 2.třídy, která kvůli nemoci 
do školy chodit nemůže. Přejeme jí 
všichni brzké uzdravení a návrat mezi 
děti. 

Leží vám doma fúra neuspořádaných 
fotek? 
Dojděte do knihovny v Polance (každý 
čtvrtek od 13 do 15 hod). Přebereme, 
popíšeme, uspořádáme. Nepotřebné 
určitě nevyhazujte, ráda je uložím do 
obecního archivu, který je také ve fázi 
popisování a tematického uspořádání. 

Eva Kolínková

Zprávy o dění v naší knihovně
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O tuto atrakci se postarají členové 
„Valašské Gardy“, jejíž vedoucí - 
„Obelixx“, patří mezi přímé dědice 
Baránků, kteří v minulosti společné 
s Vráblama zkolonizovali tyto krásné 
kopce nad Lužnou, Neratovem a 
Dvořiskama, a dodnes tam hospodaří. 
Po této zastávce bude připraveno 
společné stanoviště KuK a 
spolku “Kalípes”, kousek od 
magického “Žídkového buku”.  
Pak už se po značené trase vydáme 

přes Dvořiska k vysílači na Babicama, 
kde dalšímu stanovišti budou vládnout 
polanští myslivci. Od nich se pak 
po „na Břehoch“ (nad Obecniců, 
pod Suláčovem – jak kdo chcete) 
dostaneme k poslednímu bodu trasy  
- u Kozubíků (Žáků, Staříčků – jak 
kdo chcete), kde odevzdáte lístky 
do tomoboly a budete si moci 
zakoupit obecní  kelímky. Pak už bude 
na vás, zda vykročíte k domovu nebo 
navštívíte polanské restaurace, které 
pro vás budou mít kromě občerstvení 

připravený i různý doprovodný 
program. Pokud jste se nezúčastnili v 
minulých letech, tak letos svoji 
účast dobře zvažte. Tato trasa vám 
ukáže opravdu nádherné výhledy do 
krajiny. Rozhodli jsme se také, že část 
výtěžku odešleme postiženým obcím 
na Hodonínsku. 
Srdečně zvou pořadatele: KuK 
při OÚ ve Valašské Polance 
MS Hrubá dolina Valašská Polanka 
“Kalípes”d.s., “KZN” d.s. a Moravský 
MS Lužná

Pochod kolem Polanky je za dveřmi

Zpráva z ČEZu
Zprávy o odstávkách elektřiny je 
možné dostávat e-mailem nebo SMS 
zprávou už 15 dnů před odstávkou. Na 
webu ČEZ https://www.distribuce.cz/
cs/sluzba se stačí jednoduše a zdarma 
zaregistrovat. Potřebujete jen dvě čísla – 
datum narození (případně IČO) a EAN 
kód, který najdete na svém vyúčtování 
za elektřinu. Kdo chce s registrací 
pomoct, přijďte s vyúčtováním a číslem 
telefonu do knihovny, kde registraci 
provedeme společně (každý čtvrtek 
od 13 do 15 hod).

Mikroregion Vsetínsko má nový web
Mikroregion Vsetínsko má od 1. 6. 2021 nový web. Najdete ho pod adresou: 

www.visit-valassko.cz. Tyto webové stránky odpovídají současným 
moderním trendům, jsou provázány s weby členských obcí, obsahují řadu 

nových informací a umožňují lepší orientaci uživatelům.

Sportovní komise obce informuje o akcích
Sportovní komise po téměř roční pauze pořádá  sportovní akce. Na kurtu se hraje 
další ročník KOVAR CUPu v tenisové čtyřhře, finálové boje se budou hrát 16. 
a + 17.7., kdy zároveň proběhne losování turnaje KOVAR CUP ve dvouhře. 
Přihlášení do dvouhry bude při losování turnaje. Další akcí pořádanou sportovní 
komisí bude Polanský duatlonek v sobotu 18. září. Závod pro žáky místní školy 
bude ve čtvrtek16.9. v odpoledních hodinách. 25. září 2021 uspořádáme turistický 
zájezd,jehož trasu teprve vybereme. Koncem roku proběhne tradiční turnaj ve stolním 
tenisu v sále KD. Doufáme, že naše činnost pojede na plné obrátky. Staňa Machač
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Státní zemědělský fond připravuje novinku
Menší administrativní zátěž, 
spravedlivější přístup a možnost vyhnout 
se sankcím. To umožní systém sledování 
ploch pomocí družic, tzv. Kontroly 
pomocí monitoringu (zkráceně MACH 
z anglického monitoring approach), který 
připravuje Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF). Nasazení nového systému 
kontrol plánuje spustit v roce 2022.
„Kontrola pomocí monitoringu využívá 
potenciál moderních technologií kolem 
nás s cílem podpořit prevenci a spolupráci 
se zemědělci, navíc je podle našeho 
názoru spravedlivější, bude stejná pro 
všechny žadatele, nebude se vybírat jen 
ze vzorku žádostí,“ upozorňuje generální 
ředitel SZIF Martin Šebestyán. Zavedení 
MACH souvisí s novelizací prováděcího 
nařízení Evropské komise č. 809/2014 
a měl by se spustit pro žádosti podané v 
příštím roce. Zpočátku pouze pro vybraná 
opatření a vhodné skupiny žadatelů. 
V další letech se bude tato skupina 
žadatelů na základě získaných zkušeností 
rozšiřovat.
Kontrola ploch pomocí monitoringu 
(MACH) využívá data z družic Sentinel, 
které provádějí dálkový průzkum Země 
v rámci unijního programu Copernicus. 
Využití těchto dat představuje i budoucnost 

zemědělských kontrol. Dokáže alespoň z 
části nahradit administrativně náročné 
kontroly na místě, je spravedlivější pro 
žadatele, umožňuje další využití dat 
nejen pro kontrolu, data může využít i 
sám žadatel. Vzhledem k prostorovému 
rozlišení družicových dat kontrola 
monitoringem detekuje především 
porušení na větších plochách, nikoliv 
drobnější nedostatky.
Hlavním komunikačním kanálem v 
průběhu administrace dotace bude pro 
žadatele Portál farmáře (PF). Právě tam 
bude moci sledovat průběžné výsledky 
monitoringu. S Fondem může tedy 
komunikovat už v průběhu administrace, 
a předejít tak případným sankcím za 
porušení podmínky. V tuto chvíli najdou 
žadatelé na webových stránkách SZIF 
novou záložku, kde si můžou přečíst 
základní informace, a podrobněji se 
seznámit s plánovaným systémem 
kontrol. Jedná se o první z kroků, kterými 
SZIF bude informovat zemědělskou 
veřejnost. Další informace o plánovaném 
spuštění kontrol pomocí monitoringu 
plánuje SZIF šířit k zemědělcům také 
pomocí direct mailů, sociálních sítí, ale 
také distribucí letáků na klíčových akcích 
(Země Živitelka, Flora Olomouc, apod.).

Protože se do soutěže veršování 
o Polance, přírodě a životě na 
Valašsku ke 150. výročí narození 
polanského básníka Josefa Kašpara 
Vrchovského zatím nikdo nepřihlásil, 
prodlužuji uzávěrku soutěže do 
30.11.2021. Třeba vás ta básnická 
múza osvítí. Bližší informace 
v knihovně i knihovním webu. 
Toto je můj nesútěžní příspěvek. Tož 
sa nehanběte a skládajte takéj.

Moja rodná dědina
Eva Kolínková 

Z Parhúna aj Zrazku hledím do údolí
Gde jako děcko sem chodila do školy.

Ta první (u fary) je teď opuštěná,
V ní sem sa učila čísť a psať písmena.
Druhá už nestojí, šak byla dřevěná,
Záchody smrděly, táhlo na kolena.

Hospodu u cesty oplakali ludé, 
Zbúrali ju, že tam nová škola bude.
Tož věřte, nevěřte, škola moja třetí

Pojala do útrob až na třista dětí.
A co kostelík? Su tam křtěná aj vdaná,
Snáď budu z něho takéj pochovaná.

Hlas zvonu nás volá od malučka k Pánu,
Néni na člověku dělať velkých plánů.

Daleko nechodím, tady sa ně lúbí,
To hlavně gdyž slunko s horama sa snúbí.
Máme my tu krásně, Parhún na nás kyne,

já nechovám v srdci dědinečky iné.
K Mikuškom vylezte, aj Hostýn uzříte,
Je tam pár chalúpek, šak to dobře víte.
Suchaňa, Polušky, Spící pole, Filka,

Pútníčku rozjímaj, je to tvoja chvilka.
Dýchne na vás dětství, láska k rodnéj hlině,
Je krásně za humnem, aj dolů v dědině.

Nežijú Vaculé, Škřaté, či Zrníci,
Nelécú po horách daňci a zajíci.

Nekeré spomínky nedajú ně spať,
Jak naši staříčci moseli sa starať.
S láskú čtu zápisy o století spátky

S povděkem držím si tradice a svátky.
Dožínky, Fašanky, aj chodění čertů,

Co bysme tu měli, nebyť takých žertů?
A že sa přestává po valašsky mluviť?
Nedajme nářečí angličtinú stlumiť!
Až ně zazvóní umíráčka zvoneček, 
Uložte ňa ludé na Daňkú kopeček.

Z tama budu hledět na rodnú Polanku,
Gde naši staříčci sívali pohanku.

Soutěž s knihovnou



Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. 
(KOVED) spouští sezónní turistické autobusové spoje, 
které rozšíří stávající nabídku dopravy. 

Na přehradu do Pozlovic
Z Luhačovic, autobusového nádraží do Pozlovic na přehradu 
vyjíždějí o víkendech sezónní spoje v 9.35, v 10.45 (pouze o 
nedělích), ve 12.25, ve 14.10 (jezdí od 13. června) a v 16.48. 
Zpáteční autobusy pak od přehrady do Luhačovic odjíždějí 
v 10.03, 11.38, 12.51 a v 17.12 hodin.

Na Smraďavku
Z Uherského Hradiště, autobusového nádraží vyjedou o 
víkendech sezónní spoje do zastávky Buchlovice, Smraďavka, a 
to v 8.30, 10.15, 12.25, 13.45 a v 17.22 hodin. Zpáteční autobusy 
ze Smraďavky se pak vracejí v 9.05, 10.45, 12.55, 14.55 a v 
18.00 hodin.

Na Pulčínské skály
Už od 1. května do 28. září jezdí sezónní víkendové spoje do Francovy 
Lhoty, Pulčína. První vyjíždí v 10.29 z Horní Lidče od železniční 
stanice, druhý z Valašských Klobouk, autobusové stanice ve 14.10. 
Na oba spoje je možné přestoupit v zastávce Lidečko, Čertovy skály 
z autobusu jedoucího ze Zlína (odjezd 9.30 nebo 13.30). Zpáteční 
autobusy z Pulčína odjíždějí v 10.45 (až do Valašských Klobouk) 
a v 15.10 (do Horní Lidče). Z obou spojů lze v zastávce Lidečko, 
Čertovy skály přestoupit na autobusy do Zlína.
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Startují sezónní spoje

V době uzavření školy a distanční 
výuky jsem často chodila učit ze 
třídy a vždycky mně zarazil nebývalý 
klid, který v okolí školy i ve škole 
panoval. Žádné dětské pokřikování, 
žádné hloučky před školou, jen ticho a 
prázdno. Snažili jsme se distanční výuku 
zpestřovat, žáky zaujmout, hledali jsme 
způsoby pro naši prezentaci. A díky píli 
našich žáků a podpoře rodičů se nám 
podařilo natočit a na youtube kanále 
ZUŠ Vsetín zveřejnit dojímavé Vánoční 
koledování a Novoroční koncert. Naši 
žáci přispěli do náborových videí se 
skřítkem průzkumníkem Vítejte u nás! 
a do video koncertů Děkujeme rodičům. 
Některá pěkná videa z distanční výuky 
jsme prezentovali samostatně. Radost 
máme také z našich absolventů, jejichž 
absolventská vystoupení můžete 
zhlédnout na 2. Absolventském video 
koncertu ZUŠ Vsetín.  Díky nasazení nás 
všech se nám podařilo distanční výuku 
zvládnout, ale po návratu dětí do školy 
nám všem došlo, že žádné sebelepší 
technické vybavení nepřenese tu vibraci 
a chvění uměleckého zážitku. A děti se 

ptaly: „Budeme ještě někde hrát?“ A tak 
jsme zorganizovali náš první open air 
koncert Konečně naživo! Hráli skoro 
všichni a všechno, co chtěli, zapojili se 
žáci z hudební nauky a slyšet jste mohli 
všechny naše soubory. Počasí nám přálo 
a bylo to moc příjemné odpoledne. 
Poděkování za hladký průběh akce patří 
všem zúčastněným, restauraci Polanečka 
za pitný režim a Honzovi a Honzovi za 

ozvučení. Posledním vystoupením 
našich žáků v letošním roce byl Koncert 
ZUŠ Open ve Vsetíně. Zápis do ZUŠ 
probíhá již druhým rokem pouze 
on-line a nás těší, že i tak je o ZUŠku 
zájem. K výuce klavíru, keyboardu, 
zobcové flétny, klarinetu, saxofonu, 
kytary a houslí se nám podařilo zajistit 
také výuku cimbálu. Věříme, že příští 
rok bude lepší! Zdeňka Machačová

Z oken ZUŠky už opět zní hudba



Všem cestujícím veřejnou dopravou 
přinášíme přehled nejdůležitějších 
otázek a odpovědí ohledně tarifů a cen 
v Integrované dopravě Zlínského kraje 
(IDZK). 
Jak funguje tarif Zlínského kraje?
V systému IDZK vždy přesně 
víte, kolik zaplatíte za cestu. Je to 
jednoduché: cena jízdy je 1,- Kč 
za 1 km jízdy. K tomu je třeba 
připočítat jednotnou nástupní sazbu 
9,- Kč. Takže čím delší bude vaše cesta 
Zlínským krajem, tím výhodnější cenu 
zaplatíte: zatímco cesta dlouhá 10 km 
vás přijde na 19,- Kč (10,- Kč + 9,- 
Kč), 50 km s námi projedete za 59 
Kč (50,- Kč + 9,- Kč). Platbu přitom 
můžete provádět hotovostně, bankovní 
kartou nebo prostřednictvím tzv. karty 
Zetka. Tuhle variantu doporučujeme! 
Jsme taky kompatibilní s kartou 
Moravskoslezského kraje ODISka 
– takže u nás můžete k platbě použít 
ODISKu, a naopak Zetkou zaplatíte i 
v Moravskoslezském kraji.
Platím za přestup mezi autobusovými 
spoji?
Pokud se ptáte, zdali v případě, že 
během cesty přestoupíte z jednoho 
autobusového spoje na druhý, budete 
muset platit nástupní sazbu 9,- Kč 
dvakrát, tak odpověď vás potěší: 
jestliže využijete přímo navazující 
spoje – tedy přestoupíte do 30 minut 
–, tak při platbě kartou Zetka nebo 
ODISka vám nástupní poplatek 
podruhé účtován nebude. Do konce 
srpna 2021 vám nástupní sazba 9,- 
Kč nebude účtována ani při platbě 
v hotovosti nebo bankovní kartou. 
Stačí, když řidiči návazného spoje 
ukážete předešlou jízdenku. Na ní je 
uveden čas přestupu.
Co když cestuji mezi kraji?
Cestuji kousek za hranice kraje
Tarif Zlínského kraje sahá dokonce i za 
jeho hranice, takže se s ním dostanete 
i do sousedních regionů: vlakem na 
náš tarif se svezete na trati 303 až do 
stanice Kojetín (Olomoucký kraj), 
na trati 330 do stanice Moravský 
Písek a na trati 340 do stanice 
Veselí nad Moravou (Jihomoravský 
kraj). Autobusovými spoji v rámci 

Integrované dopravy Zlínského kraje 
se můžete svézt dokonce až do Brna, 
Ostravy, Přerova nebo Prostějova. 
Pokud však pojedete spojem, který 
není součástí IDZK, na tarif Zlínského 
kraje cestovat nemůžete.Obdobným 
způsobem funguje systém i naopak 
– do Uherského Hradiště, Kunovic a 
Starého Města se z Jihomoravského 
kraje můžete dopravit v rámci 
tarifu Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje, 
na Kroměřížsko zajíždějí linky 
Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje a do oblasti 
Beskyd a Valašského Meziříčí lze 
cestovat z Moravskoslezského kraje 
na tamní tarif.
Cestuji do nebo ze Zlínského kraje po 
železnici dopravou Českých drah
Pokud jedete pouze spojem Českých 
drah, můžete využít tarif dopravce, a to 
včetně jím nabízených slev (například 
sleva IN 25, IN 50 apod.). Je ovšem 
možné i kombinovat tarifní systém 
Českých drah a Zlínského kraje. 
Cestuji do nebo ze Zlínského kraje 
dopravou po železnici, kdy kombinuji 
spoje Českých drah a Arrivy
Pokud cestujete do Zlínského kraje, 
kupte si jízdenku v tarifu ČD do 
poslední stanice ve Zlínském kraji, ve 
které zastavuje vlak ČD. Pro zbytek 
trasy si kupte u průvodčího jízdenku 
v tarifu Zlínského kraje. Prodá vám 
ji jak průvodčí ve vlaku, ze kterého 
přestupujete, tak průvodčí ve vlaku, 
do kterého přestupujete (bude jen 
chtít vidět předchozí jízdenku, aby byl 
prodej bez přirážky). 
Pokud cestujete ze Zlínského 
kraje, kupte si v pokladně (nebo 
u průvodčího, není-li otevřená 
pokladna k dispozici) jízdenku v tarifu 
Zlínského kraje do poslední stanice ve 
Zlínském kraji. Po nástupu do prvního 
vlaku provozovaného ČD na vaší trase 
si u průvodčího kupte jízdenku pro 
zbytek cesty dle tarifu ČD (také bude 
chtít vidět předchozí jízdenku, aby byl 
prodej bez přirážky). 
V obou případech lze také využít 
nebo Systému jednotného tarifu, tzv. 
jízdenky One Ticket, na niž cestující 

může kombinovat vlaky různých 
dopravců.
Cestuji autobusovou dopravou
V autobusu si koupíte jízdenku daného 
dopravce (objednatele linky).

Je tarif Zlínského kraje výhodný?
Na některých železničních linkách – 
například na trati mezi Starým Městem 
u Uherského Hradiště, Otrokovicemi 
a Hulínem – si cestující může zvolit 
mezi tarifem Zlínského kraje a tarifem 
Českých drah. Tarif Zlínského kraje 
je ovšem výhodnější než základní 
jízdenka Českých drah, a to cca o 30 
%. Ve vlacích kategorie EC však tarif 
Zlínského kraje neplatí.
Pokud srovnáme cenu tarifu 
Zlínského kraje se sousedy, tak 
v Moravskoslezském kraji nyní cestující 
zaplatí 1,- Kč/km + nástupní tarif 9 Kč 
při platbě kartou ODISkou, 15 Kč při 
platbě v hotovosti. Od 1. července se 
cena za kilometr zvýší na 1,40 Kč.
A co slevy?
V současné době platí na linkách IDZK 
žákovské, studentské a seniorské slevy 
garantované státem. Do budoucna 
plánujeme úpravy krajského tarifu, 
aby si v něm každý cestující našel 
nejvýhodnější jízdenku.
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 Informace k tarifům a cenám Integrované dopravy Zlínského kraje

Nezaměstnanost
Obec                Uchazeči       %

Vsetín 907
                 
5,18    

Seninka 11
                 
5,00    

Lužná 22
                 
4,35    

Pozděchov 15
                 
3,96    

Lidečko 51
                 
3,92    

Val. Polanka 41
                 
3,89    

Ústí 16
                 
3,13    

Horní Lideč 29
                 
3,00    

Prlov 10
                 
2,96    

Leskovec 13
                 
2,89    

Fr. Lhota 31
                 
2,85    
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Celá společnost se po dlouhém 
lockdownu během jarních měsíců 
mohla znovu konečně nadechnout a 
polanský Sokol není výjimkou. Do 
treninkového režimu se postupně 
vracejí všechny kategorie a dokonce 
jsme pro vás mohli uspořádat i 
kulturní akci. Doufejme, že situace 
už bude stabilizovaná a fotbalové 
soutěže budou po dvou letech řádně 
dohrány. 

A-tým 
Polančané znovu podali přihlášku 
do Krajského přeboru, tedy nejvyšší 
soutěže hrané pod hlavičkou KFS 
Zlín. Trenér Radomír Kapusta ve 
spolupráci s výborem pracuje na 
možnosti kádr ještě před startem 
soutěžního ročníku doplnit, ale 
situace není jednoduchá. Oficiálně 
započali Polančané přípravu 15. 
června. Před ostrým startem soutěže 
by měli odehrát čtyři přípravná 
střetnutí, to první odehráli 
Kapustovi svěřenci v sobotu na 
hřišti Nevšové, kde po přestřelce 
padli 4:5. Naše branky obstarali 
Jan Tomšů, Šimon Kovalčík, 
Lukáš Daněk a Michal Baran. 
V dalších zápasech se Polančané 
střetnou s Horní Lidčí a 
Valašskými Příkazy, o přesných 
časech budeme informovat na 
webu a sociálních sítích Sokolu. 
Soutěžní ročník by měl odstartovat 
v o víkendu 7.-8.8.2021. 
Rozlosování by mělo být již brzy 
k dispozici a znovu jej budeme 
mít na našich webových stránkách. 

Mládež 
Po téměř roční absenci se do pohybu 
dala také mládež. Mladší žáci se 
dokonce účastní krátké soutěže, 
kterou hrají společně s celky 
Kateřinic, Vsetína a Valašské 
Bystřice. Systém soutěže je odehrát 
zápasy dvakrát každý s každým a 
zakončená bude finálovým turnajem, 
kde se střetne první s druhým o 
celkové prvenství a třetí se čtvrtým 
o bronz. Naši hráči budou nejspíš 
hrát právě o třetí místo. Postupně 
se do hry dostanou i další kategorie. 
Okresní soutěže by měly 
odstartovat během srpna. 
Všichni doufáme, že tentokrát už se 
nebude opakovat, aby děti musely 
sedět doma se založenýma rukama. 

Kulturní akce 
Do poslední chvíle nebylo jasné, zda 
vládní opatření umožní organizovat 

kulturní akci v prostředí našeho 
sportovního areálu. Jelikož se 
Sdružení dobrovolných hasičů z 
Valašské Polanky vzdalo možnosti 
pořádat Pouťovou zábavu, rozhodli 
jsme se této příležitosti využít a 
společně s Mysliveckým spolkem 
připravili pouťový program i 
pro letošní ročník. Nakonec 
jsme netradičně zvolili formát 
Pouťové diskotéky a do areálu 
nám v sobotní den dorazilo více 
než 500 platících návštěvníků. 
Za tuto událost děkujeme všem 
pořadatelům, kteří přispěli 
k realizaci zábavy a za spolupráci 
velké díky také myslivcům. 
Není vyloučené, že během 
letních měsíců se ještě pokusíme 
zorganizovat další obdobnou  
kulturní akci, vše bude ale záležet 
na aktuálních protiepidemických 
opatřeních. Jan Tajzler ml.

Příprava na nový fotbalový ročník je v plném proudu

16. ročník Pohárové soutěže SDH 
Valašská Polanka

16. ročník Pohárových soutěží 
hasičských družstev proběhne 1. 
srpna 2021 v areálu fotbalového 
hřiště. V ranních hodinách – od 9:00 
předvedou své výkony mladí hasiči 
a od 14:00 hodin budou soupeřit 
družstva dospělých. Věříme, že tak 
jako každoročně i v tomto roce bude 
tato soutěž dobře obsazena. Všechny 
příznivce tohoto sportu zveme.

Recyklujte s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů se 
přihlásil k této akci a dlouhodobě 
spolupracuje s firmou, která 
recykluje elektroodpad. Pokud máte 
doma nepotřebné elektrospotřebiče, 
nemusíte čekat do doby sběru 
nebezpečného odpadu, ale můžete 
je po dohodě odevzdat hasičům. 
Jedná se o veškeré spotřebiče, 
které lze šňůrou zapojit do 
zásuvky (mikrovlnky, sporáky, 

lednice, pračky, ždímačky, 
televizory, tiskárny, monitory, 
varné konvice, fény, vrtačky a 
pod.) a nově i bojlery. Nepotřebné 
elektrospotřebiče můžete celoročně 
odevzdávat v prostorách bývalé 
traktorky (technický dvůr obce 
vedle stavebnin u vstupní brány). 

Hezké prázdninové dny 
a dovolenou přejí všem 

spoluobčanům hasiči z Valašské 
Polanky.

Hasiči z Polanky informují
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Harmonogram svozu odpadu‐ 2. pololetí 2021 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „dědina“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Komunální netříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Domovní odpad ‐ 
popelnice, černé pytle 
svozový den ‐  pondělí, sudý týden 

6.(úterý) 2. 13. 11.  8.  6.
19. 16. 27. 25.  22. 20.

30.    
Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty + obalové kovy – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

2. 6. 1. 1.  5.  3.

Papír – modré pytle  20. 22.    17.
Sklo barevné – zelené pytle  30. 24.     3.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 6. 8.    10.
Nebezpečný a objemný odpad  2. 

xxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „Veřečné“xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Domovní odpad ‐ 
popelnice, černé pytle 
svozový den ‐  úterý !!!, sudý týden 

6. 3. 14. 12.  9.  7.
20. 17. 28. 26.  23. 21.

31.    
Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

9. 6. 3. 1.  12. 10.

Papír – modré pytle  2. 10.   5. 
Sklo barevné – zelené pytle  27. 29.    17.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 13. 8.    3.
Nebezpečný a objemný odpad    2. 
TS Vsetín s.r.o. Vám provede odvoz odpadu  v případě, že :  
1,   popelnice‐ na komunální odpad bude označena příslušným žetonem  
2,   igelitový pytel bude pevně uzavřen ( zavázán šnůrkou nebo přelepen lepící páskou )  
      platí jak na komunální tak i na tříděný odpad – vyvážejí se pouze pytle s logem TS VSETÍN  !!! 
3,   nádoba / pytel bude na svozovém místě připravena nejpozději do 6 hod. ráno ve stanovený den svozu 
Vaši sběrnou nádobu / pytel Vám osádka  nevyveze bude‐li obsahovat : 
*   nedostatečně vychladlý popel 
*   větve stromů a keřů, listí, trávu, výhraby, jablka,… ( větší množství ) 
*   stavební odpad ( beton, cihly, omítku, sádrokarton,… ) 
*   nebezpečný odpad ( lepenku, azbest, asfalt, obaly od barev, motorových olejů, elektrozařízení, … ) 
*   objemný odpad ( koberce, podlahové krytiny – PVC aj., nábytek, wc‐mísy, …. ) 
*   zeminu, kamení, posypový materiál 
V případě nevyvezení odpadu toto upozornění zanechá posádka svozové techniky v místě svozu a informaci o této 
situaci oznámí na vedení obce. Po odstranění nežádoucího odpadu Vám bude nádoba vysypána při dalším svozovém 
termínu. 

I nadále můžete využívat služeb firmy Sběratelství s.r.o.  
a odevzdávat zde nebezpečný a objemný odpad. 

 


