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Motto měsíce:
Nikdo ještě nebyl ctěn za to, co dostal. Pocta byla vždy
odměnou za to, co dal.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s odchodem starého roku a příchodem dalších nových 365 dnů
se v každém z nás probouzí myšlenka bilancování. Protože v našem případě šlo o první rok samostatné obce, většinu občanů
nepochybně zajímalo, jak se naplní tužby a očekávání. Rok 2013
ještě není zcela uzavřen, ale dovolte mi, abych uplynulé události
stručně shrnul, i když jsme se snažili informovat Vás o událostech
v obci průběžně.
Obecní úřad začal fungovat opravdu improvizovaně a postupně
byl vybavován tak, aby bylo možné zajistit veškeré služby. Celkový
stav budovy OÚ není sice vyhovující, ale přednější byly investice
směřované do obce. Proto investice směřovaly do obnovy části
dopravního značení a oprav komunikací. Byla realizována opěrná
zeď na Štěpnici, proveden nátěr zábradlí, jedno nové bylo umístěno podél potoku Loučka spolu s novými informačními nástěnkami. Za účelem údržby veřejné zeleně byl pořízen traktor. Začala příprava projektu Přístavba mateřské školy. MŠ je již hotová
a bude kolaudována 10. 1. 2014.
V srpnu proběhl tradiční Tarahún a akce Rozloučení s létem,
které se přidaly k tradičnímu Dni dětí. Byli přijati pracovníci pro
údržbu veřejného prostranství, na jejichž mzdy je čerpána dotace v rámci veřejně prospěšných prací z Úřadu práce. Podařilo se
bezplatně získat pro pracovníky vozidlo Škoda Pick-up a později
a za příznivou cenu i vozidlo Škoda Octavia. Proběhly volby do
Parlamentu ČR. O těchto událostech jste se mohli dočíst také
v obecním zpravodaji, který jsme začali vydávat. Dále můžeme
do výčtu akcí a činností zařadit to, že proběhlo dvojí vítání občánků, vyhlásil se záměr výstavby rodinných domů na Chřástalově,
bylo zadáno zpracování návrhů znaku obce, rekonstrukcí prošel
Ježův most, obecní knihovna začala organizovat přednášky,
na OÚ proběhla kontrola Krajského úřadu Zlínského kraje, byla
podána žádost o dotaci na pořízení kontejnerů, žádost o dotaci na realizaci dětského přírodního hřiště v areálu školky, žádost
o dotaci na zateplení budovy OÚ, žádost o dotaci na realizaci protipovodňových opatření na toku Loučku a také žádost o dotaci
Zlínského kraje na opravu rozhlasu. Oficiálně byla zahájena akce
Čistá řeka Bečva II. Došlo také k dohodě o majetkoprávním vyrovnání s městem Valašské Meziříčí. Zlepšila se čistota veřejného
prostranství u hasičské zbrojnice, opravou prošla rampa u školní
jídelny a na horním konci obce byla nahrazena stará zastávka zcela novou.
Obecní úřad zažil během roku jednu svatbu, sledoval významná
jubilea občanů a závěr roku oslavil v hasičské zbrojnici. Takto by
bylo možné velmi stručně shrnout celý uplynulý rok. Každý den byl
naplněn něčím novým, a že toho nebylo málo.
Nyní nás čekají nové povinnosti a nové úkoly. Doufám, že Vás
bude i nadále dění v obci zajímat, že se budete stále více do života
obce zapojovat a také sami za pomoci vedení obce různé akce iniciovat. Děkujeme Vám za Vaše náměty a aktivní přístup. Možná
obehraný, ale stále pravdivý je fakt, že je to jen o lidech a proto,
než se začneme s novým očekáváním dívat do roku 2014, dovolte,

abych poděkoval všem, kteří nám pomáhali. Jednotlivcům, ale
i spolkům, které v obci působí. Jmenovitě by to bylo velmi obtížné, protože těchto lidí bylo mnoho, ale všichni si zaslouží opravdu
velký dík.
Do roku 2014 Vám přeji, ať se Vaše očekávání a přání mění ve
skutečnost, ať máte rok naplněný radostí a úspěchy a především
ať jej prožíváte ve zdraví. Ať ve své obci žijete rádi…
Vladimír Místecký

Poděkování obecního úřadu
Obec Poličná obdržela z rozpočtu Zlínského kraje následující
finanční prostředky:
VV účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu ZK ve výši
75 000,- Kč určenou na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů,
VV účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 5 000,- Kč určenou na výdaje spojené s činností
jednoty sboru dobrovolných hasičů
Z dotace byly hrazeny náklady za uskutečněné zásahy, školení a nákup ochranných pomůcek.

Obecní úřad informuje
Návrh Rozpočtu obce na rok 2014
Přestože se v současné době teprve zpracovává definitivní podoba účetní závěrky za rok 2013 můžeme již dnes konstatovat,
že první rok samostatnosti dopadl dobře. Z pohledu rozpočtu
obec za loňský rok skončila s přebytkem ve výši 4.073 tis. Kč. Znamená to, že jsme vůbec nepoužili příjmy z prodeje pozemků ani
z prodeje dřeva a tyto se použijí na zaplacení přístavby MŠ. Přitom jsme již v prosinci poukázali první splátku na ČŘB ve výši
1 mil. Kč a otevřený úvěr není vůbec čerpán.
PŘÍJMY 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY
MÍSTNÍ POPLATKY
KNIHOVNA
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PŘÍJMY Z LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ÚROKY
ROZPOČET OBCE – PŘÍJMY CELKEM
PŘÍJMY Z FINANČÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
ROZPOČET OBCE-PŘÍJMY vč. ÚVĚRU
VÝDAJE 2014
VÝDAJE LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
POZEMNNÍ KOMUNIKACE A ZNAČENÍ
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ.KOMUNIKACÍ
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Kč
14 350 000,00
822 000,00
2 000,00
0,00
66 400,00
45 000,00
61 000,00
3 600,00
15 350 000,00
3 500 000,00
18 850 000,00
Kč
110 000,00
60 000,00
2 150 000,00
50 000,00
1 050 000,00
5 300 000,00
500 000,00
2 700 000,00
40 000,00
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OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY
OCHRANA PAMÁTEK A PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - MÍSTNÍ ROZHLAS
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE
ZÁJMOVÁ ČINNOST
ZDRAVOTNICKÉ PROGRAMY
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PREVENCE VZNIKU ODPADŮ
PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ
SOCIÁLNÍ PÉČE
DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA SLUŽEB
POŽÁRNÍ OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST
ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY
VOLBY DO PARLAMENTU ČR
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
ROZPOČET OBCE - VÝDAJE
FINANCOVÁN Í - SPLÁTKY ÚVĚRU
ROZPOČET OBCE - VÝDAJE CELKEM

2 500,00
110 000,00
450 000,00
70 000,00
53 000,00
10 000,00
150 000,00
20 000,00
100 000,00
500 000,00
20 000,00
10 000,00
300 000,00
2 000 000,00
5 000,00
630 000,00
30 000,00
5 000,00
200 000,00
1 447 000,00
49 000,00
1 977 000,00
20 118 500,00
1 250 000,00
21 368 500,00

Návrh rozpočtu, který schválilo prosincové zastupitelstvo, je sestaven se znalosti skutečností z minulého roku zejména v mandatorních výdajích a také výdajích nezbytných pro zajištění plynulého chodu obce a také výdajů na připravované investiční akce.
Jedinou výjimkou je skutečnost, že zde zatím není promítnut dopad prodeje pozemků v lokalitě Chřástalov. Schodek rozpočtu ve
výši 2.518,5 tis. Kč bude pokryt z přebytku roku 2013. Stejně tak
i dosud nečerpaný úvěr bude využitý na částečnou úhradu nákladů v projektu Čistá řeka Bečva 2 a případně doplacení přístavby
MŠ, která bude fakturována v lednu 2014.
Ing. Stanislav Pernický

Upozornění obecního úřadu
Odpady za rok 2013
Obecní úřad upozorňuje, že stále zhruba 50 občanů nemá zaplacen poplatek za svoz domovního odpadu. Žádáme dlužníky, aby
své závazky neprodleně uhradili do pokladny obecního úřadu. Pokud tak neučiní, bude přistoupeno k zákonnému vymáhání těchto
nedoplatků.

Odpady v roce 2014

Základní škola nezahálí
Olympiáda z českého jazyka
V úterý 3. 12. 2013 se na naší škole konalo školní kolo olympiády
z českého jazyka. Jednalo se již o 40. ročník této soutěže, které
se tradičně mohou účastnit žáci 8. a 9. ročníků a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Z naší 8. třídy se do ní zapojilo pět
a z 9. třídy sedm žáků.
Olympiáda se vyznačuje vždy poměrně velkou obtížností a vyřešit zadané úkoly není lehké. Čekala na nás slohová práce a mluvnická část, při níž jsme například vymýšleli nová česká slova, měli
jsme přeformulovat dvojznačné věty či zařazovat místní jména do
skupin podle zadaných kritérií.
Nejvíce bodů získala Ivana Brhlová z 9. třídy, která bude naši školu reprezentovat na začátku února v okresním kole této soutěže
v Rožnově pod Radhoštěm.
Vít Skotnica – 8. třída

Mikuláš ve škole
Dne 5. prosince k nám, jako každý rok, zavítala 9. třída převlečená za Mikuláše, čerty a anděly. Z několika čertů šel sice strach, ale
protože tam byli andělé, moc jsme se nebáli. Měli jsme jim zazpívat a přednést básničku, ale raději jsme jen zpívali. Vybrali jsme si
písničky Skákal pes a My jsme Valaši.
Za hezký zpěv jsme dostali sladkou odměnu – perník, pomeranč
a fidorku. Úplně na poslední chvíli nám čerti odnesli v pytli spolužáka. Naštěstí nám ho ale brzy vrátili.
Byla to moc krásná nadílka a my doufáme, že příští rok nás čeká
obdobný zážitek.
Kristýna Zdráhalová – 6. třída

Upozorňujeme občany na nově vydané OZV č. 5 a 6 o systému
shromažďování a sběru odpadu, které platí od 1. 1. 2014. Podstatné je to, že výše poplatků Kč 490,- zůstává zachována. Způsob
poplatku si mohou občané zvolit sami – buďto hotově do pokladny OÚ nebo převodem na účet obce 3223749389/0800 (Česká
spořitelna, a. s.).

Vodné a stočné v roce 2014
Vodné a stočné bude od nového roku dražší. Podle informací
bude a. s. VaK Vsetín účtovat za 1 m3 pitné vody 44,39 Kč. Stejné množství odvedené vody přijde na 31,28 Kč (vše s DPH.) Proti
roku 2013 je to nárůst o 1,9% a kopíruje inflaci

PROGRAM ROZVOJE OBCE
Připravujeme Program rozvoje obce na r. 2014 – 2019.
Rádi bychom znali Vaše názory, potřeby i postřehy a za tímto
účelem jsme připravili DOTAZNÍK, který je součástí našeho
zpravodaje. Prosíme, abyste ho nepřehlédli a v co největším
počtu dali vyplněný k dispozici na Obecní úřad.
2

Vánoční akademie a jarmark
Dne 17. 12. pořádala naše škola tradiční Vánoční akademii
a jarmark. Akce, kterou moderovalo duo Karolína Knápková
a Vojta Maňák z 9. třídy, začala v 15 hodin v jídelně školy.
Program zahájil školní pěvecký sbor muzikálem Budulínek. Poté

1. třída předvedla pásmo vánočních básniček a zazpívala koledy
Štědrej večer nastal a Valašské chaloupky. Následně vystoupila
2. třída s čertovským programem Popletení čertíci a Bububu. Třeťáci si připravili tanec s doprovodem v angličtině a po nich pokračovala 4. třída s písničkami Old McDonald had a farm a Kapřík
Břéťa. Pátá třída zahrála muzikál Z deníku kocoura Modroočka,
čímž se jí podařilo pobavit publikum, a šesťáci předvedli reklamy na své výrobky, které prodávali na jarmarku. Předposledním
číslem bylo vystoupení Karolíny Knápkové a Sabiny Swiechové
z 9. třídy s písničkou Cesta od skupiny Kryštof a Tomáše Kluse.
Celou besídku opět zakončil školní pěvecký sbor koledou Jak jsi
krásné neviňátko.
Po besídce se všichni přesunuli na chodbu, kde si mohli zakoupit
nejrůznější výrobky žáků naší školy – perníčky, výrobky ze dřeva, vánoční ozdoby, šátky, hrníčky, háčkované výrobky, přáníčka,
náušnice, vánoční ozdoby apod. V průběhu večera bylo možné
přispět na konto Adventních koncertů ČT. Část svého výtěžku věnovaly na tento účel i některé třídy, takže se nám podařilo vybrat
částku 2850 Kč. Jiné třídy se rozhodly zapojit se do charitativní
akce Adoptuj panenku a zachráníš dítě.
Besídka i jarmark se vydařily. Děkujeme všem, kdo se na nás přišli podívat a podpořit nás, a doufáme v přetrvání této naší skvělé
tradice.
Sabina Swiechová a Ivana Brhlová – 9. třída

zaměstnancům ZŠ a MŠ, kteří zvládli provoz v průběhu výstavby
i úklid nových prostor, které budou pro děti otevřeny 13. 1. 2014.
Všichni věříme, že se Vám, ale hlavně dětem budou nové prostory líbit a dostatečně si jich užijí.

Do školy zavítala hudební skupina Marbo
Dne 2. 12. 2013 uspořádala v naší škole výchovný koncert skupina Marbo. Tvořili ji Bohdan Vrtal, který hrál na saxofon a klávesy, a Marcela Vrtalová, která zpívala, hrála na klávesy a dokonce
na neobvyklý hudební nástroj – kazu. Povídali nám i o tom, které
hudební nástroje jsou zastoupeny v různých kapelách, co je rytmika, jaké jsou úkoly kapelníka apod.
Naší třídě se nejvíc líbila písnička od známé skupiny ABBA „Honey honey“ – v českém překladu „Asi asi“. Dále zazněly například
písničky "Je to vo hviezdach", "Spomal", "Štěstí je krásná věc".
Koncert se nám moc líbil, protože do písniček zapojili i nás, žáky
2. stupně. Trval asi 45 minut, ale klidně mohl být delší.
O kulturní zážitek nebyli připraveni ani žáci 1. stupně, pro které měla skupina Marbo připravený program na téma "Tajemství
písniček".
Přejeme si, aby k nám tato skupina přijela zase.
Šárka Valoušková, Kamila Šimíčková – 6. třída

Složky informují …
Volejbal – 1. ročník Poličenského turnaje
Mateřská škola otevřena
Nová přístavba MŠ byla slavnostně otevřena dne 20. 12. 2013
v 9 hod. a děti tak dostaly krásný vánoční dárek. Věříme, že těm
z vás, kteří se otevření zúčastnili, se nové prostory školky líbí,
ale hlavně děti a rodiče budou spokojeni. Poděkování patří jak
stavební firmě VAST TERCIA a všem jejím subdodavatelům, kteří zvládli stavbu ve velmi krátké době, ale také vedení a všem

Naši volejbalisté se vždy mezi svátky na konci roku scházeli trochu si zahrát, aby vyplnili volno něčím smysluplným, ale hlavně
chtěli vyběhat všechno, co o vánocích snědli a udělat si prostor
na silvestrovské pamlsky. O tuto akci byl rok od roku
větší zájem, proto byl v r. 2012 termín přesunut před vánoční
svátky a proběhl 0. ročník turnaje.
Generálka dopadla dobře a tak letos 30. 11. proběhl oficiální
1. ročník Poličenského volejbalového turnaje na ZŠ Žerotínova.
Zúčastnilo se ho 5 družstev: Lhota u Choryně, Výběr Bača, Výběr obchodní akademie a dvě družstva z Poličné (hurááá).

(Pokračování na straně 4.)
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Na tomto místě je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na
zajištění organizace, cen, občerstvení i rozhodování.
Dobrá nálada a sportovní nasazení spolu s perfektně zajištěným
bufetem udělaly z tohoto turnaje vynikající tečku za sportovním
děním v r. 2013.
Ceny byly rozdány a všichni se již těší na příští akce. Další fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách volejbalistů
http://volejbalpolicna.wbs.cz/ 		
Liba Dopiráková

Sportovci z Poličné – Rafting
Ve dnech 13. - 17. 11. 2013 jsem se zúčastnila jako členka reprezentačního družstva ČR Mistrovství světa v raftingu, které
se konalo ve městě Rotorua na Novém Zélandu. Naše družstvo
soutěžilo v juniorské kategorii žen do 23- ti let. Soutěž probíhala
ve čtyřech disciplínách – sprint, slalom, H2H a sjezd. Naše posádka se celkově umístila na druhé příčce za domácím družstvem.
Na třetí pozici skončila reprezentace z Itálie.
Tímto bych chtěla poděkovat za finanční příspěvek Obecnímu
úřadu Poličná. 			
Lenka Sováková

celým tělem za ní. Pravda, něco by to mělo do sebe, kdybychom
kuželky srážely rozpaženýma rukama, jako nouzově přistávající
letadlo, samý strike, ale mechanismus by asi nezvládl vrátit nás
jako koule zpět. Hlavním bodem přípravy bylo objednání občerstvení, neboť bowling je sport nelehký a síly je třeba neustále
doplňovat. A tak se za všeobecného veselí začalo hrát. Prvotní
legrace ale přešla brzy do opravdového soupeření a všechny
jsme se snažily o co nejlepší výkony.
Za veselého povzbuzování jsme ani nezaregistrovaly, jak se otočila dvě kola hry a uběhla předplacená hodina.
Protože se akce velmi líbila, bez ohledu na případné bolesti svalů dříve nepoužívaných, bylo rozhodnuto
o brzkém opakování.			
Liba Dopiráková

ČSŽ – Brigáda v přístavbě MŠ

RANK/SCORE

No.

Team

1

NZL

1

100

1

200

1

300

1

2

CZE

2

79

2

176

2

264

2

3

ITA

3

88

3

158

3

237

3

SPRINT

H to H

SLALOM

TOTAL
SCORE

RANK

400

1000

1

316

835

2

352

835

3

DRR

ČSŽ – nejenom prací živ je člověk
Majíce toto heslo na paměti, vydaly se poličenské ženy 26. 11.
odpoledne do hotelu Abácie,
kde na ně čekaly rezervované dvě bowlingové dráhy. Obě dvě
proto, aby měly místnost jen pro sebe, takové separé. Dlouho
jsme to nehrály, tak kdyby nám to nešlo, zůstane to mezi námi
a nikdo
se nám nebude bokem smát. Příprava na hru byla ohromná.
Nejprve si najít vhodné boty, které nám nebudou padat z nohou.
Pak vyzkoušet vhodnou kouli, která nebude moc těžká a naopak
nám z prstů bude padat, abychom po hodu nebyly nuceny letět
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To, že jsou naše ženy pilné jako včeličky a ochotné vždy přiložit
ruku k dílu dokázaly opět 17. 12. na brigádě v nové přístavbě MŠ.
Pomáhaly při úklidu nové budovy, aby mohla být podle plánu
v pátek 20. 12. slavnostně otevřena a předána našim dětem, jako
slíbený vánoční dárek. Ve středu se ještě zdálo, že se to nedá
stihnout. Všude plno nářadí, malta a malba na oknech a rámech,
vybavení kuchyňky nikde, ale dostatek čisticích prostředků, organizace práce a pracovité ruce žen dokázaly své.
Vedle paní ředitelky, učitelek a ostatních pracovnic školky se do
úklidu zpočátku váhavě, ale pak s plnou vervou zapojily i maminky a nedaly se zahanbit námi babičkami. Společně dílo se nakonec podařilo a v pátek před vánocemi mohla být přístavba slavnostně otevřena.
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Společenská rubrika
SILVESTR 2013
Poslední
den
roku 2013 proběhl ve znamení
Silvestrovské veselice v naší hasičské zbrojnici a na
návsi před ní. Rozloučit se se starým
rokem a přivítat
nový rok 2014 přišlo cca 200 občanů. Každý donesl
nějaké
dobroty
z domu a u svařeného
vína
a slivovice jsme
setrvali do brzkých
ranních hodin.

Bleskovky…
Byla provedena instalace měření rychlosti při vjezdu
do obce od Valašského Meziříčí
Byla podána žádost o dotaci na pořízení kompostérů
pro občany.
Byla podána žádost o dotaci na zateplení budovy Obecního úřadu.
Pro potřeby obce bylo ze Státního fondu životního prostředí zakoupeno vozidlo Škoda Octavia (r. v. 2003) za
cenu 31 tis. Zprovoznění vozidla včetně zimních gum
přišlo na dalších necelých 30 tis. Kč a obec je tak dostatečně vybavena.
Byly instalovány nové světelné body veřejného osvětlení dle požadavku občanů a návrhu komunálního výboru (ulička u Rapantů, ulička k Čepicům).
Byla zpracována a podána žádost o dotaci na výukové
hřiště u MŠ.
Děkujeme ženám z ČSŽ za úklid v MŠ.
Připravujeme výběrové řízení na dodavatele svozu komunálního odpadu.
Připomínáme, že i na našem OÚ vám zajistíme svatební obřad. Požadavky a termíny si dohodněte přímo na
OÚ.

Vzpomínáme…
hh Miroslav Hrubý
Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.
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