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Motto měsíce:
Nejdůležitější věcí na tomto světě není ani tak kde
jsme, ale kterým směrem se pohybujeme.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začínáme rok, který bude poměrně dosti zaplněn stavebními akcemi. Nejvýznamnější, projekt Čisté řeky
Bečvy II, se svým způsobem dotkne téměř každého
z nás. Žádám proto o pochopení. Veškeré vaše podněty
budeme co nejrychleji řešit s prováděcí firmou (Mobiko
plus a. s.). První etapa začne v měsíci březnu v části bytovky – Revír. Druhá dubnová etapa bude pokračovat
v části horní konec od Pálenice u Libora – po potok Loučka. Stavební práce včetně přípojek budou dle harmonogramu ukončeny v 11. měsíci tohoto roku. Povrchová
oprava místních komunikací se pak bude provádět od
1. 5. do 12. 6. 2015, z důvodu technologických postupů
(sedání zeminy). Podrobné informace vám mohu poskytnout po předchozí domluvě na Obecním úřadě.
Vladimír Místecký

Upozornění obecního úřadu
Beseda se seniory

Pozvánka na přednášku

Obecní úřad informuje
Čistá řeka Bečva II.
Ve druhé polovině ledna byla zahájena realizace projektu Čistá řeka Bečva II – kanalizace a oprava komunikací. Na Obecním úřadě je k dispozici pro všechny občany k nahlédnutí harmonogram postupu prací na této
akci.

Kácení stromů v obci
Obecní úřad ubezpečuje všechny občany, kteří se dotazovali na kácení stromů v obci (třešně při vjezdu do
obce a stromů naproti prodejně Jednota), že toto bylo
nezbytné vzhledem k jejich stavu (prohnilé, proschlé).
Pokácení proběhlo na základě vyjádření dendrologického odborníka, který označil stav stromů za nebezpečný
a doporučil jejich odstranění – aby nadále neohrožovaly všechny, kteří se v jejich blízkosti pohybovali.
Současně Vás můžeme ujistit, že na jaře, co nejdříve,
jak to příroda dovolí, provedeme vysazení nových stromů – japonská třešeň, případně sakura či jiné vhodné
dřeviny.
Obdobně bude postupováno v případě stromů (lípy)
u kapličky na Kotlině.
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Ještě jednou odpady…
V současné době finišují práce na zadávací dokumentaci na výběr nového dodavatele „komunálních služeb“.
Jak jsme uvedli v minulých číslech zpravodaje, rozdělili
jsme celý balík těchto služeb na tři části:
a Veřejné osvětlení – budeme zajišťovat jen servis
a nutné výměny vadných světel formou objednávky.
Tedy žádná rozsáhlá investice, spočívající ve výměně
všech nebo větší části světel, žádný měsíční paušál v astronomických částkách.
a Zimní údržba a rajonová očista – bude zajištěna
také objednávkou, případně výběrem z ekonomicky
nejvhodnějších nabídek uchazečů, pokud možno z místních zdrojů.
a Sběr a svoz komunálního odpadu – tady bude postupováno podle zákona o zadávání veřejných zakázek
jako zakázka velkého rozsahu. Připravovaná zadávací
dokumentace je nastavena tak, aby v maximální míře
zajistila komfortní služby občanům Poličné na stávající
úrovni, avšak za výrazně nižší ceny
POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
v roce 2014
se řídí OZV č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV č. 5/2013
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Poličná.
- Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
- Splatnost poplatku – do 30. 6. 2014
Pro uplatnění slevy nebo úlevy z poplatku je nutné vyplnit novou žádost a doložit příslušné dokumenty aktuálně k roku 2014 prokazující nárok na tyto slevy (dle
OZV č. 6/2013)
ZPŮSOB UHRAZENÍ POPLATKU:
Bezhotovostní platba: platbu můžete zaslat na č. ú.:
3223749389/0800 do poznámky pro příjemce je nutné
uvést č. p. domu, příjmení a jméno osoby, za kterou je
poplatek hrazen, např. č. p. 111 Novák Petr, Nováková
Jana, Novák Jan
Hotovostní platba: Obecní úřad Poličná, Poličná 144,
757 01, v úředních hodinách.
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ČÍM VÍCE TŘÍDÍTE, TÍM VÍCE ŠETŘÍTE!
A šetříte nejen životní prostředí svým zodpovědným přístupem, ale také finanční prostředky obce. Je
tomu tak proto, že je obec zapojena do systému EKOKOM. Zapojení funguje na jednoduchém principu. Čím
více třídíte, tím více šetříte. Obec na základě výkazů
o množství a způsobu nakládání s odpady získává nárok na odměnu. Proto může obec zvelebovat prostředí
obce např. postavením přístřešku na kontejnery u hasičské zbrojnice. Touto odměnou se tak snižují celkové
náklady na správu v oblasti nakládání s komunálními
odpady.
Děkujeme, že třídíte odpad a učíte to i své okolí. Užitečné informace naleznete také na http://www.jaktridit.cz/ a www.ekomom.cz
RECYKLUJTE S HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Poličná oznamuje, že každé
úterý od 18:00 hodin provádí sběr starého elektrozařízení. Máte-li doma staré nepotřebné lednice, televize,
rádia, pračky, mikrovlnky, vysavače, žehličky, monitory,
počítače, elektrické sekačky a nechce se vám s tím vším
do sběrného dvora? Kontaktujte nás! Rádi si pro to přijedeme a zdarma odvezeme. Zdarma lze převzít pouze
kompletní vysloužilé elektrozařízení.
Kontaktovat nás můžete na tel. číslech: 739 067 217
nebo 608 813 751.

Základní škola informuje
Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče, spoluobčané,
jednou z prvních životních zkušeností je pro každého
předškoláčka zápis do 1. třídy. Ten na naší škole proběhl
ve čtvrtek 23. a v pátek 24. ledna 2014. Pro budoucí
prvňáčky jsme připravili příjemné prostředí, neboť pro
ně je tento den opravdu dnem s velkým D. K zápisu je
doprovodila včelka Mája spolu s dalšími broučky. Budoucí prvňáčci přicházeli do známého prostředí. Mohli
si školu prohlédnout již při Zápisu nanečisto, při Dnu
otevřených dveří nebo při návštěvě oddělení Ježečků
v první třídě. Zápis tak pro ně byl snazší.
Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily

ukázat, co všechno už umí a dovedou. Domů si odnesly
malé dárky, které pro ně vyrobili starší spolužáci, perníčky, které ochotně upekla paní Brhlová, a překvapením pro ně byla společná fotografie s včelkou Májou
a broučky. Na závěr je čekalo malé pohoštění.
Vedení školy zapsalo do 1. třídy pro školní rok 2014
/2015 celkem 18 žáků.
Děkujeme všem rodičům, kteří přivedli své děti k zápisu do naší školy. Přejeme budoucím prvňáčkům, aby se
jim v naší škole líbilo a dařilo.

Do druhé části programu si někteří žáci připravili scénky, reklamy, písničky, básničky či taneční vystoupení,
aby nás pobavili, což se jim opravdu povedlo.
Po soutěži se žáci vrátili do svých tříd, kde od svých
třídních učitelů dostali pololetní vysvědčení. Akce se
všem líbila a byla hezkým zpestřením slavnostního dne.
				
Gabriela Žilinská – 9. třída

Okresní kolo dějepisné olympiády
Ve středu 29. ledna se žáci 9. třídy Pavel Lasztovicza,
Richard Novák a Petr Kulišťák zúčastnili okresního kola
každoročně konané olympiády z dějepisu. Tématem letošního ročníku byla středověká města.
Olympiáda proběhla v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně a celkem se jí zúčastnilo 46 žáků postupujících ze
školních kol, do nichž se celkově zapojilo asi 500 účastníků.
Na slavnostním stupínku trojice nejúspěšnějších se
umístili jen studenti víceletých gymnázií, ale i naši soutěžící dosáhli výborného úspěchu. Pavel Lasztovicza
skončil na 6. místě se ziskem 81 bodů z celkového počtu
100 a Petr Kulišťák na místě 10. za 74 získaných bodů.
Oba se zařadili mezi 13 postupujících do krajského
kola, které proběhne 27. 3. v Kroměříži.
					
Petr Kulišťák – 9. třída

Poličenský „Zlatý slavík“

Naše mateřská škola má nové oddělení
Přístavba nové budovy mateřské školy byla slavnostně otevřena 20. prosince 2013 za účasti všech představitelů obce Poličná, vedení školy a dalších přizvaných
hostů. Současně se předávala k provozu i stávající třída, která vznikla z původních dvou menších tříd odstraněním středové příčky. Tuto třídu začaly starší děti
využívat hned od začátku nového roku – 6. ledna 2014.
Díky přístavbě nové budovy a zvětšením třídy se celková kapacita mateřské školy navýšila o 10 míst pro děti
od 3 do 6 let. Do nové třídy mateřské školy přišla třída
Krtečků v pondělí 13. ledna 2014 po kolaudaci, která
úspěšně proběhla 10. ledna 2014.
Největší odměnou pro nás všechny je pohled na spokojené rodiče a usměvavé děti, které mají dostatek
prostoru pro hry, pohyb i společné činnosti.
				
paní učitelka L. Chriaštelová

Ve čtvrtek 30. ledna se v naší škole uskutečnila tradiční pěvecká soutěž Poličenský talent, kterou jako obvykle pořádali žáci 9. třídy. Celý program moderovali Gábina Žilinská a Ríša Novák. Každá třída si nejprve vybrala
zástupce, kteří ji v soutěži reprezentovali. Maximálně
to mohlo být 5 žáků, ale některé třídy vsadily na své talentované jednotlivce. Jejich výkony pak zhodnotila porota ve složení: paní učitelky Urdová a Hurychová a pan
učitel Hrabovský. Čtvrtý porotce byl vybrán z řad žáků.
V 1. kategorii žáků zvítězila Aneta Klanicová z 3. třídy
s písní Schody z nebe, v druhé kategorii Marcela Halaštová z 5. ročníku s titulní písní z filmu Titanic a ve
třetí kategorii obsadila první místo Vendula Bublíková
z 8. třídy s písní skupiny The Wanted – Glad You Came.
Hlavní cena pro vítěze byl dort, který pro každou kategorii upekla děvčata z 9. třídy.
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Výsledky okresního kola olympiády v ēeském
Okresní
jazyce: kolo olympiády v českém jazyce
1.
2.
3.

Charvátová Lenka
Brhlová Ivana
Janíēková Klára

ZŠ Pod Skalkou, R.p.R.
ZŠ Poliēná
ZŠ Zašová

23,8
22,2
21,6

dostavily (viz uprostřed foto). Za tříleté období získal
2 zlaté, 5 stříbrných a 1 bronzovou medaili. Cvičení se
věnuje i nadále a je předpoklad, že sbírka se bude rozrůstat o další cenné kovy.
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Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.
Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu leden do 4. 3. 2014.
Vychází 1x měsíčně v počtu 650 ks, neprodejné. Zpracování příspěvků: obec@policna.cz
Poličenské listy také na www.policna.cz. Tisk: COLORA, s.r.o., Valašské Meziříčí
Reklamní inzerce je placená (5 cm výška/1x zveřejnění 200,- Kč + 21% DPH). Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF.
Platba hotově nebo převodem před uveřejněním.
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