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Příprava dokončení zastřešení tělocvičny
 V uplynulém období bylo zorganizováno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby "dokončení zastřešení a staveb-
ních úprav základní školy Valašská Polanka." 
 Soutěže o veřejnou zakázku vypsanou podle 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle §38 - 
zjednodušeným podlimitním  řízením, se zúčastnilo 5 firem 
z nichž byla vybrána firma, která nabídla nejnižší cenu. 
Vítěznou firmou se stala firma RENOSTAV s.r.o., z Brna . 
Dokončení výše uvedených prací nabídla provést za cenu 
22 981 604,- Kč vč.DPH. Stavební práce však budou za-
hájeny až v případě, že bude Parlamentem České republiky 
vyhověno žádosti naší obce o poskytnutí dotace na tuto akci 
při schvalování státního rozpočtu na rok 2008.
 Zpracovaná žádost o tuto dotaci  byla Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR a Rozpočtovému výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky zaslána v květnu to-
hoto roku a obě instituce potvrdily přijetí této žádosti a slí-
bily její projednání při schvalování státního rozpočtu na rok 
2008.
Studie zateplení a výměny oken
 Rovněž bylo dokončeno zadání ( studie ) výměny 

všech oken a dveří v budově základní školy včetně zateplení 
fasády ( požadavek  z  již zpracovaného energetického auditu 
na budovy školy ) a opravy zpevněných ploch pochůzích i 
pojížděných v okolí školy. 
 Tato studie bude podkladem pro zpracování 
prováděcí dokumentace na kompletní zateplení budov školy 
a okolních ploch. Objednávka na její zhotovení bude vys-
tavena  až po absolvovaném výběrovém řízení na zhotovitele 
prováděcí dokumentace s podmínkou a v době, kdy  bude 
dokončeno zastřešení a stavební úpravy sociálního zařízení v 
učebnových pavilonech základní školy.
Škola budemít moderní sportovní areál
 V červnu byla zahájena stavba modernizace a 
stavebních úprav tělovýchovného areálu základní školy. 
Stavba by měla být dle platné  smlouvy o dílo dokončena 
30.9.2007 a bude stát 10 mil.Kč. Dodavatelem stavby je 
firma SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Frýdek Místek,  která 
vzešla rovněž z výběrového řízení zorganizovaného pro 
tuto zakázku  a  vypsaného podle zákona 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, dle §38 - zjednodušeným podlimitním  
řízením. Svou nabídku podalo  5  firem z nichž byla vybrána  
výše uvedená  firma, která nabídla nejnižší cenu.

Školní areál prochází proměnou, další změny přijdou

Pozvánka  
na zastupitelstvo
Starosta obce svolal na 
20.9.2007 do zasedací 

místnosti OÚ ve Valašské 
Polance zasedání obec-

ního zastupitelstva, 
které bude zahájeno ve 

20,00 hod.
Program : 

1. Úvod, jmenování 
ověřovatelů zápisu a zapi-
sovatele jednání
2.  Zpráva o činnosti OÚ za 
uplynulé období
3. Projednání majetko-
právních záležitostí
4. Projednání rozpočtových 
změn obce na rok 2007 
5.  Projednání rozpočtového 
výhledu obce na období  od 
r.2008 do r.2013
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Jste srdečně zváni

 Je to asi vůbec poprvé v his-
torii včelaření v naší obci, kdy včelaři 
dostali možnost informovat veřejnost 
o prospěch včelařství. Organizované 
včelaření bylo založeno již před 2. 
světovou válkou. 
 Po celou dobu činnosti se 
nepřímo podílejí na rozkvětu a bohat-
ství celé přírody a obce. V roce 2004 
byl na ZŠ za pomoci p. ředitele Sláčíka 
založen první kroužek mladých včelařů, 
kde dochází 6 dětí. 
 Je důležité tyto mladé lidi in-
spirovat k práci se včeličkami. Tato 
činnost by samozřejmě nebyla možná 
bez pomoci  OÚ. Za tuto pomoc bych 
velmi rád všem poděkoval. 
 Med má nepochbyně léčebné 
účinky. Med patří k nejvzácnějším 
darům, které příroda poskytuje. Jeho 
pravidelné užívání v malých dávkách 
upevňuje zdraví a posiluje imunitní 
systém. O jeho blahodárných účincích 
hodně věděli především Slované, pro 
které byl vedle mléka a obilné kaše 
hlavní složkou potravy. Také v dnešní 
době je med považován za výživný 
prostředek, který je dobře stravitelný, 
rychle proniká do krve a nezatěžuje 
žaludek trávením. Med pomáhá při 
léčbě nachlazení, chřipce, zánětech 
dýchacích cest. Urychluje hojení 

žaludečních a dvanáctemíkových 
vředů, pomáhá při zácpě, chorobě jater, 
žlučníku a žlučníkových cest. Rozšiřuje 
cévy I snižuje tlak. 
 Doporučuje se při celkové 
vyčerpanosti organismu, má velmi do-
brý vliv na ledviny, močové cesty, 
zabraňuje ukládání těžkých kovů v or-
ganismu. Doporučuje se na posílení 
srdečního svalu. Med ale také obsahuje 
silné přírodní kyseliny a ty mohou u 
citlivých jedinců vyvolat alergickou 
reakci jako je svědění těla a dušnost. 
Také se používá proti nespavosti a 
velmi dobře působí při artritidě. 
 Pro děti je konzumace řepného 
cukru nezdravá, ale naopak med nahra-
zuje sladinu dostatečně a naopak pod-
poruje zpevňování kostry a omezuje 
kazivost zubů - nezatěžuje dětský or-
ganismus. 
 Všechny tyto vynikající vlast-
nosti má však jen med od českého 
včelaře se známkou český med. Mnozí 
lékaři tvrdí, že sklenice medu je půl 
lékárny doma. V minulosti byl med 
výsadou králů, dnes si ho však může 
dovolit užívat každý. 

alois martinec
vedoucí včelařského kroužku ve 

Valašské Polance.

Zemědělce v těchto dnech navštíví statistici
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 Naše obec požádala  v letošním roce Zlínský kraj 
o dotaci z podprogramu obnovy venkova na 
projekt : "Provedení stavebních úprav a mod-
ernizace sociálního zařízení v šatnách areálu 
tanečního kola ve Valašské Polance." 
 Celý projekt byl včas dokončen ve 
velmi dobré kvalitě o čemž se mohli přesvědčit hosté nejen 
mnoha kulturních akcí pořádaných zde místními složkami, 
ale i na sousedním fotbalovém hřišti.
 Výsledkem těchto stavebních úprav je více než dvo-
jnásobné zvýšení původní kapacity těchto záchodků a také 
kulturnější prostředí pro všechny, kteří je použijí. Jsme rádi, 
že se tento projekt podařilo realizovat zrovna v letošním roce, 
kdy se v naší obci pořádaly také oslavy 100 letého výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů ve Valašské Polance a 
kdy  fotbalový oddíl mužů TJ Sokol Val.Polanka postoupil do 
1 B třídy z okresního přeboru. 
 Stavební práce zde provedla firma NST s.r.o. Vsetín, 
když  smlouvu o dílo na tuto zakázku podepsala s investorem, 
Obcí Valašská Polanka, na základě výsledku výběrového 
řízení, které bylo pro tuto akci vypsáno. 
 Zastupitelstvo Zlínského kraje projednalo podanou 
žádost o dotaci z výše uvedeného podprogramu a schválilo 
na svém zasedání dne 20.6.2007, mimo jiné,  také poskytnutí 
dotace Obci Val.Polanka na jeho realizaci ve výši 125.000,- 

Kč, což činí téměř 40% z ceny projektu. 
 Z výše uvedeného dotačního titulu 
požádala naše obec rovněž o dotaci na 
pořízení prováděcí projektové dokumentace 
na realizaci projektu : "Obvodní zdravotní 
středisko Valašská Polanka pro mikrocelek 

Polanecka." Také této žádosti zastupitelstvo Zlínského kraje 
na svém zasedání dne 20.6.2007 vyhovělo a poskytlo naší 
obci částku ve výši 40.000,- Kč, která je návratnou finanční 
výpomocí Zlínského kraje. 
 Návratná finanční výpomoc se stane účelovou 
investiční dotací Zlínského kraje po prokázání předložení 
projektové žádosti do příslušné výzvy operačních programů k 
hodnocení Řídícím orgánem příslušného operačního progra-
mu. Podání této žádosti se předpokládá koncem tohoto roku. 
Projektová dokumentace se v současné době zpracovává a 
je na ni vyřizováno stavební povolení. Dotace od Zlínského 
kraje tak bude činit 16% z celkových nákladů na zhotovení 
prováděcí dokumentace. 
 Tuto dokumentaci zpracovává, dle zastupitelstvem 
obce schválené studie zpracované Ing.Arch.Osičkou ze 
Vsetína, pan Ing.Pavel Srba z Val.Polanky, který tuto zakázku 
obdržel jako vítěz výběrového řízení vypsaného na tuto za-
kázku.

Josef Daněk

Podprogram Zlínského kraje na podporu obnovy venkova 

Fotografie  
z obecních akcí

Pro ty, kdo jste ještě 

nenavštívili stránky 

www. vlasta.ramok.
com  "obecních" fotografů 

Vlastíka Juřicového 

a Radka Sádlíka 

připomínáme, že je 

opravdu na co se podívat 

(letošní místní i přespolní 

akce), že je možno si s ni-

mi přes e-mail i  povykládat 

(pokud se s nimi nepotkáte 

na dědině).

Aktuality: 

Valašské rockování 2007

Vítání občánků  2007

Víte, že v Domě služeb ve II nadzem-
ním podlaží má svou prodejnu zás-
tupce 
firmy Quelle ?
Prodejna Quelle ve Valašské Polance 
nabízí objednání zboží ze sezónních 
katalogů. Tyto katalogy je možné si ob-
jednat bez poštovních poplatků. Zboží 
si můžete vyzkoušet a dle Vašeho ro-
zhodnutí si koupit a nebo ponechat v 
prodejně. Z toho je zřejmé, že některé 
zboží je proto si možné koupit přímo 
v prodejně.
Pomocí těchto katalogů je umožněn 

široký sortimentní výběr zboží,  například 
: textil, obuv, elektrospotřebiče, domácí 
textilie, hračky, nábytek a jiné.
V této prodejně nabízí také zboží v 
nadměrných velikostech.
Otevírací doba :  
Pondělí: od 10,00 do 16,00 hod.
Úterý: zavřeno
Středa až pátek: od 10,00 do 16,00 
hod.
Případné objednávky zboží je možné 
provést i na tel.čísle : 737 685 082
Na Vaši návštěvu se těší provozovatelka 
prodejny paní Anna Krahulíková

Prodejna Quelle má obchod v Domě služeb

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Připomínáme občanům, žePřipomínáme občanům, že 

V SoboTu DNe 6.10.2007 
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 !!!!
Odevzdávat se nebude klasický železný šrot, pouze níže uvedené odpady.  

Olejové automobilové filtry,  Plechovky se zbytky barev, Monočlánky, 
Autobaterie, Zářivky, Znečistěné láhve, Sklo od chemikálií, Zbytky přípravků 

na hubení škůdců a postřiky, Staré léky, Vyjeté motorové oleje, Mořidla a 
rozpouštědla, Plastové obaly, pneumatiky, Obaly od sprejů, Televizory, Rádia, 
Ledničky, Domácí elektrospotřebiče, Matrace, WC mísy, Umyvadla, Koberce, 

Linolea,  Kočárky a další podobný odpad.
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 Svého nového zástupce v 
1.B má vsetínský okres. Ve Valašské 
Polance se vítr nedávno prohnal ne-
jen v hráčském osazenstvu ale i 
funkcionářským týmem. Vyústěním 
nástupu mladé krve je druhý nejlepší 
výsledek v dějinách zdejší kopané. 
 Sokolský spolek v Polance 
vznikl nejdříve jako sdružení turistů a 
sportovně založených lidí. I předkové 
dnešních hráčů však brzy podlehli kou-
zlu kutálejícího se míče a začali se 
věnovat fotbalu. Ten se ve valašské 
vesnici hrál většinou na okresní úrovni. 
 Polanka už se historickým 
úspěchem v podobě 1.B třídy pyšnila 
před sedmi lety. Pak se z ní poroučela 
zpět do okresních vod a kádr prošel 
omlazující kúrou. Mnoho prostoru 
dostali především dorostenci, kteří 
své kategorii na Vsetínsku po tři roky 
kralovali. Sestup však Valaši nevnímali 
jako tragédii, mladí fotbalisté se alespoň 
dočkali své šance. 
 Generační obměnou prošlo i 
vedení oddílů. Několik ze zmiňovaných 
(dnes už bývalých) dorostenců působí i 
na funkcionářských postech. Namísto 
upadajícího výboru, byl zvolen nový, 
který je tvořen mladšími a především 
aktivními členy. I oni mají na vzestupu 
velký podíl. Proto se soustřeďují na 
finanční stabilizaci a rozšíření hráčské 
základny. Důkazem toho budiž například 
založené fotbalové přípravky.
cesta za postupem…
 Cíl před sezónou zněl jasně: 
Hrát o nejvyšší příčky! Nikdo ovšem 
nečekal, že se ho hned v začátku podaří 
tak dobře plnit. Z úvodních devíti utkání 
Polanka všechna vyhrála a katapultovala 
se do pozice favorita soutěže. Po podz-

imu vedla s náskokem devíti bodů, na 
jaře se trochu dařit přestalo. Ze začátku 
mužstvo sice vítězilo, ale předvedenou 
hrou by se nástupcům pochlubit nemoh-
lo. Dostavila se i krize, kdy tým ze 
čtyř zápasů vytěžil pouhý bod, a tak se 
výborně hrající Horní Bečva dotáhla na 
rozdíl dvou bodů. 
 Pro obě družstva bylo vzájem-
né střetnutí utkáním jara. Horní Bečva 
soupeře v první půli přehrávala, své 
šance ale trestuhodně zahazovala. Zato 
Polanka ve druhém poločase i přes 
obdrženou červenou kartu vstala z 
mrtvých a vydřela vítězství 1:0. Slavné 
vítězství dodalo hráčům nové síly a na-
koplo je do vítězného konce. 
k postupu přispěli...
Brankáři Jakub Kolínek a Petr Maršálek, 
obránci Vladimír Filák, Roman Trčka, 
Rostislav Beňo, Petr Filgas, Petr 
Polanský, Josef Řezníček, záložníci 
Josef Maršálek, Robert Plšek (odehrál 
všechna utkání), Lukáš Trčka, Pavel 
Filgas, Jaroslav Daněk, Jiří Novák, 
Libor Štrbík, útočníci Jan Filgas, Marek 
Šťastný, Jiří Řezníček, kapitán Dušan 
Gajdoš. Trenér: Antonín Trlica, asistent: 
Jaroslav Žák
Nezahálela ani mládežnická družstva, 
jak dorostenci, tak i žáci dokázali pos-
toupit do vyšších soutěží.
Dorost - 1. místo v okresním přeboru a 
postup (ve finále sice zvítězil Hrachovec, 
ale ten o postup nakonec nestál)
Žáci - okresní soutěž, 4. místo, výše 
postavené celky ovšem o postup zájem 
neprojevily, a tak se i v této kategorii 
dočkala Valašská Polanka postupu.
Přípravka - premiérová sezóna, poslední 
místo

TJ Sokol - nováčci v 1.B třídě O pohár  
starosty obce

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.
Další číslo vyjde v prosinci 2007. 

Podzim 2007 
Víkend 23.9. 2007 
A:Zašová - V.Polanka(Ne, 16.00) )
D:Zašová - V.Polanka (Ne,10.00)
Ž:D.Bečva - V.Polanka (Ne, 12.00)
Př: V.Polanka - Halenkov (So, 10.00)
Víkend29.9. -  30.9. 2007 
A:V.Polanka - Střítež n B. (Ne,15.30)
D:V.Polanka - Újezd (So, 15.30)
Ž:V.Polanka - Juřinka (Ne, 13.00)
Př:V.Polanka - V.K.+Kar.B (So,10.00)

Víkend 6.10. -  7.10. 2007 
A: Loučka - V.Polanka (Ne, 15.30)
D: Vlachovice  - V.Polanka (So, 10.00)
Ž: Hovězí - V.Polanka ( Ne, 10.00)
Př:V.K.+Kar.B - V.Polanka (???)
Víkend 14.10. - 15.10. 2007 
A:V.Polanka - Karlovice B (Ne,  
15.00)
D:V.Polanka - Hulín (So, 15.00)
Ž:Kateřinice - V.Polanka (So, 12.00)
Př:V.Polanka - Hrozenkov (So, 10.00)

Víkend 20.10. - 21.10 2007 
A:Choryně - V.Polanka (So, 14.30)
D:Mladcová -  V.Polanka (Ne, 12.15)
Ž:V.Polanka - F.Lhota (Ne , 12.00)
Víkend 27.10. - 28.10. 2007 
A:V.Polanka - Podlesí (Ne,  14.00)
D:V.Polanka - Malenovice ( So, 14.00)
Ž:Lačnov - V.Polanka (Ne, 11.30.)
Víkend 3.11. - 4.11. 2007 
A:Hovězí  - V.Polanka (Ne, 13.30)
D:Hovězí - V.Polanka (So, 13.30)

Přesto, že celý průběh turnaje 
poznamenalo deštivé počasí, byla 
účast všech soutěžících i diváků 
dobrá a všichni se dobře bavili. 
Díky všem , kteří se podíleli na 
organizaci turnaje podíleli, zvláště 
pak myslivcům za dobrý guláš, 
sokolům za dobrý zauzený kabanos, 
nalajnovaná hřiště a připravené dr-
esy a také hasičům, kteří zajistili 
na čepu dobré pivo. 
Děkuji také hudební skupině 
Tabásková partyja, která svým 
hudebním doprovodem vhodně 
doplnila soutěžní atmosféru, 
rozhodčím panu Jiřímu Loubalovi 
a  Josefu Fuskovi za jejich bez-
chybný výkon a také moderátorovi 
dne Ladislavu Filgasovi.
Vzhledem k tomu, že družstvo MS 
Val.Polanka již 3x po sobě vyhrálo 
putovní pohár, tento si již ponecha-
li a pro letošní ročník byl koupen 
již pohár opět nový.
VÝSLEDKY :
kategorie dospělí :
1. místo: družstvo OÚ - 9 bodů
2. místo: družstvo SDH - 6 bodů 
3. místo: TJ Sokol - 6 bodů 
4. místo : KOVEKO - 6 bodů 
5. místo : družstvo MS - 3 body 
kategorie děti do 13 let :
1. místo : družstvo Mladí sokoli
2. místo : družstvo Mladí myslivci
 Doufejme, že příští ročník 
proběhne za lepšího počasí a že se 
příště zúčastní v soutěži více dětí, 
které doprovodí jejich rodiče !

Josef Daněk


