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Motto měsíce:
Největší chyba, které se můžeš v životě dopustit, je
ustavičně se bát, že nějakou uděláš.

Slovo úvodem
Milí občané Poličné.
Ještě nezaschla tiskařská čerň na nultém čísle našich Poličenských listů a už je tu další. Doufáme, že se Vám podoba
zpravodaje zamlouvá a čekáme na Vaše články, informace
a podněty, které tu chceme zveřejňovat. Dnešní číslo bude
možná poněkud vážnější, protože se s Vámi chceme podělit o několik problémů, které naši obec trápí. Jde především
o dopravní obslužnost obce (MHD), ale také rozvoj obce
spojený s výstavbou rodinných domků v lokalitě „Chřástalov“, stanovení koeficientu pro daň z nemovitostí, Strategický plán rozvoje obce a některé další. Rádi přijmeme jakékoliv Vaše doporučení, náměty a názory, které nám pomohou
se správně zorientovat. 		
Ing. Stanislav Pernický

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
V současné době připravujeme Rozpočtový výhled na roky
2014 – 2017 a současně návrh rozpočtu na rok 2014. V této
souvislosti si Vás dovoluji oslovit s následující prosbou. Rádi
bychom znali Vaše připomínky a podněty, které mohou být
podkladem při tvorbě rozpočtu. Vaše další náměty využijeme při zpracování Strategického plánu rozvoje obce na
uvedené výhledově období.
Vaše připomínky a náměty nám klidně sdělte osobně,
e-mailem nebo telefonicky. Děkuji
Závěrem si na Vás dovolím apelovat s přáním, ať s námi
komunikujete k tématům, které se Vás týkají, protože bez
Vašich poznatků a komunikace bude řízení obce pouhým
monologem. Ne všechno se dá vyřídit hned a ani nejde
vyhovět všem, ale zaručujeme snahu problémy řešit. O čem
jiném by měla obec být, než o občanech a soužití…
			
Přeji Vám příjemné podzimní dny
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Čistota obce – věc veřejná
Čistota obce zcela jistě trápí nejen OÚ, ale především
Vás občany. Nainstalovaná kamera v centru obce nám velmi pomohla. Zachytila a identifikovala několik „vandalů“
z okolních vesnic, kteří dělali nepořádek kolem kontejnerů ve středu obce a situace se rázem zlepšila. Kromě toho
jsme se rozhodli upravit toto prostranství účelným a oku
lahodícím přístřeškem. Snad se nám to podařilo…

Daň z nemovitostí
Jak mnozí z Vás jistě zaznamenali, byla po oddělení od Valašského Meziříčí naše obec z rozhodnutí MV ČR povinna
řídit se obecně závaznými vyhláškami VM do doby, než si
vydáme své vlastní. V tomto duchu bylo také postupováno
v případě stanovení příjmové stránky rozpočtu obce v položce daně z nemovitostí. K našemu překvapení (pro všechny občany jistě příjemnému, z hlediska rozpočtu však již
méně) nás MF ČR resp. Finanční úřad automaticky zařadil
do základní sazby a daň ze všech nemovitostí v obci tak výrazně klesla. Finanční výbor spolu s vedením obce projednal otázku případné úpravy koeficientu pro stanovení daně
z nemovitosti a navrhl zastupitelstvu obce, aby schválilo
stávající, tedy nejnižší sazbu daně i pro příští rok.

Výstavba rodinných domků na „Chřástalově“
Zastupitelstvo obce se na svých dvou posledních zasedáních zabývalo, mimo jiné, otázkou výstavby rodinných domků v lokalitě „Chřástalov“. Kromě toho na toto téma proběhla také diskuse s občany, kterých se to nejvíce dotýká.
Zatímco zastupitelstvo se dosud nedohodlo na ceně pozemků, občané mají celkem jasno. Převažuje v zásadě názor: „My nemáme principiálně nic proti výstavbě domků,
ale musí se nejprve opravit cesta.“
Pojďme se společně zamyslet nad tímto problémem:
Na výstavbu rodinných domků je vydáno územní
rozhodnutí, jehož platnost končí 31. 5. 2014,
Obec převzala od VM projektovou dokumentaci,
která spolu s dalšími projekty stála cca 1,5 mil. Kč,
Jedná se prozatím o jedinou lokalitu, kde lze zajistit
rozvoj obce,
Inženýrské sítě v této lokalitě jsou rozpočtovány
v objemu cca 9 mil. Kč,
Oprava komunikace od železničního přejezdu až po
hájenku Na Revíru (při rozšíření na 6 metrů) vychází
na cca 11,3 mil Kč.,
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Rozloha předmětné lokality je 22 tis m2, což
by mohlo při prodeji celé rozlohy a ceně 600,- Kč/m2
přinést obci 13,2 mil. Kč, při ceně 850,- Kč/m2
již 18,7 mil. Kč a při nejvyšší diskutované ceně
1.000,- Kč/m2 plných 22 mil. Kč,
Uvažovaných 18 nových rodinných domků při 4 členné rodině v každém z nich by mohlo přinést ročně do
obecní pokladny cca 650 – 750 tis. Kč daňových příjmů,
Nové rodiny mohou znamenat nový příliv dětí do naší
školy.
Je na zastupitelstvu obce jak rozhodne. V každém případě
však platí, že v současné době jde o pozemky, které obec
musí udržovat a nic do obecní pokladny nepřináší, jiná lokalita pro rozvoj obce zatím nepřichází v úvahu a pozemky
i při změně vlastníka pořád zůstanou v katastru obce, avšak
mohou současně obci významně posílit rozpočet. V rozpočtovém výhledu obce na léta 2014 – 2017 je uvažováno
s předpokládaným prodejem 80% rozlohy a ceně 850,- Kč/m2.

Dopravní obslužnost obce
Zajištění dopravní obslužnosti obce ke spokojenosti Vás
občanů je další z věcí, která nám do značné míry komplikuj
život. Rádi bychom se s Vámi o tyto starosti podělili a přivítáme jakýkoliv námět na zlepšení daného stavu.
Vedle příměstské dopravy (autobusy z linek Kelč – VM,
přip. jiná obec/město – Valašské Meziříčí), na kterou
z obecní pokladny budeme od l. l. 2014 přispívat ročně
částkou 85,- Kč na jednoho občana, využíváme také linky
č. 1 – Poličná-Krhová v rámci Městské hromadné dopravy.
Rozpočet nákladů na provoz této linky (pro město ji zajišťuje ČSAD) je pro rok 2014 plánován ve výši 885 tisíc Kč.
S ohledem na to, že průměrné využití linky nepřekročí
10 cestujících/za jeden spoj, je tato částka pro rozpočet
obce vysoká.

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad vyzývá majitele nemovitostí, aby
své domy řádně označili číslem popisným.
Dle Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích § 47b, odst.
1c se přestupku dopustí ten, kdo neoznačí budovu čísly
popisnými. Za přestupek podle odstavce 1 může obec
uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Základní škola informuje…
Ve čtvrtek 26. září se v základní škole uskutečnila tradiční
akce - vítání prvňáčků. Kvůli nepříznivému počasí neproběhla letos na školním hřišti jako obvykle, ale v prostorách
školní jídelny.
Každý prvňáček měl přiděleného svého kamaráda z deváté třídy, který ho celým odpolednem provázel. Noví žáci
byli nejprve představeni řediteli školy, který je uvítal a popřál jim hodně štěstí. Program svátečního odpoledne zpestřilo hezké taneční vystoupení dětí ze skupiny Aneri. Poté
se prvňáčci se s nadšením pustili do plnění sedmi úkolů.
Žáci z deváté třídy jim k tomu dokonce vlastnoručně vyrobili kartičky, do kterých se razítky zaznamenávaly splněné
disciplíny (šašek, puzzle, rybičky, hokejista, kuželky, koloběžka, hod na koš).
Když prvňáčci splnili všechny úkoly, pasoval je ředitel na
žáčky naší školy a paní zástupkyně jim předala symbolický
perníkový klíč od školy společně s dalšími sladkostmi.
Poslední povinnost tohoto zdařilého odpoledne byla nejjednodušší – vyzvednout si občerstvení a pochutnat si na
palačince. Domů všichni odcházeli s dobrým pocitem, že
se akce opravdu povedla.

Výstavba MŠ je v plném proudu…
Přístavba mateřské školy, po drobných problémech s přeložkami kabelů, začala s mírným skluzem, nicméně běží
a my pevně věříme, že v listopadu nové prostory otevřeme.
Děkujeme za pochopení při omezení spojených se stavbou.

Složky informují …
Český svaz žen – z činnosti ZO
Poličenský svaz žen je jeden z mála spolků, který u nás
v obci působí, ale rozhodně není z těch, jejichž činnost
by nebyla vidět. Dělá radost svým členům a i ostatním
v okolí svým aktivním přístupem ke společenskému živo2

tu v obci. Nutno říct, že se tak děje historicky už poměrně
dlouho. A i přesto, že průměrný věk jeho členek je něco
přes šedesátku, neztrácí spolek jako takový na vitalitě
a chuti se do veřejně-prospěšných činností zapojovat.
Takto se Vám může ve zkratce přiblížit.
V současné době má svaz žen 45 členek a i když je zmiňovaný průměrný věk žen vyšší, daří se nám v poslední
době zaujmout naší činností a okruhem zájmů i mladší
ročníky. Členky naší organizace se za dobu své působnosti vždy aktivně podílely na dění v obci. Díky dlouholeté
předsedkyni Mirce Bublíkové jsme překonaly i období,
kdy o členství v naší organizaci nebyl až takový zájem.
Do plánu činností a akcí každoročně zařazujeme přednášky na rozmanitá témata, turistické výšlapy a výlety na
kolech. V letošním roce jsme zařadily také kurz základů
práce na počítači. Tady patří poděkování vedení ZŠ, které
nám zajistilo trpělivou lektorku. Na podzim bychom rády
v těchto lekcích pokračovaly.
V květnu jsme se podílely na organizaci oslav 1. máje,
na pozvání spřátelené ZO ČSŽ ze Štípy jsme se zúčastnily víkendového pobytu na Rusavě a za přispění vedení
obce v podobě grantu jsme pak také uspořádaly zájezd
na hrady Vranov a Bítov nejen pro naše členky a jejich
rodinné příslušníky, ale také pro ostatní občany Poličné.
V červnu jsme pak společně s vedením ZŠ, MŠ a SDH
uspořádaly, jako již tradičně, oslavy Mezinárodního dne
dětí a mládeže. Také jsme se zapojily do akce „Květinový
den“, tj. prodej kytiček na podporu boje proti rakovině.
Loňskou úspěšnou prázdninovou akci jsme letos uspořádali ve spolupráci s ostatními složkami obce pod názvem
„Rozloučení s létem“ jako zábavné odpoledne pro děti
s následnou večerní zábavou pro dospělé. Výtěžek z této
akce byl díky štědrým sponzorům a dobré práci všech
pořadatelů velmi pěkný (23.331,- Kč) a byl věnován MŠ
Poličná.
Do konce tohoto roku máme ještě na programu, kromě
členské schůze, návštěvu čajovny, změřit síly v bowlingu
a také se chceme, v rámci vánočních příprav, podívat na
vánoční trhy a pro umocnění atmosféry navštívit představení pěveckých sborů ve Valašském Meziříčí s jejich
tradiční „Rybovou vánoční mší“.
Kromě toho se snažíme zajišťovat si přednášky na téma
rukodělných prací, kde se vždycky něco nového naučíme.
Průběžně se staráme o výsadbu a drobnou údržbu pomníků v obci a snažíme se zapojovat do dění v obci.
I když je dnešní doba tak uspěchaná, není špatné na
chvíli se zastavit a udělat si chvilku na své přátelé a najít si také čas na vytváření dobrých vztahů se svým okolím. Když navíc nechybí vůle a chuť přiložit nápad a ruku
k dílu, je takový přístup prospěšný a dodává hřejivý pocit
nejen nám samotným, ale i ostatním.
Rády mezi sebe uvítáme případné další zájemkyně,
klidně i mladé maminky, s novými nápady a aktivním přístupem. Třeba na základě toho vznikne základ pro klub
maminek, cvičení ve škole, nebo jiné aktivity, které nám
i dalším občanům mohou zpříjemnit život v obci.
Proč bychom se měli znát jen od vidění…
Případné zájemkyně se mohou obrátit na tel. č. 732 621
246, Pavla Horáková.

Hasiči se představují
Počátky činnosti Sboru dobrovolných hasičů Poličná se
datují od roku 1898. O založení
sboru se zasloužil hlavně zdejší
učitel Julius Randýsek. Ten byl
po častých a zničujících požárech přesvědčen, že pomocí
vhodné výstroje a vycvičeného
mužstva je možno proti ohnivému živlu účinně zasáhnout.
Ve spolupráci s přípravným výborem byly vypracovány
stanovy hasičského sboru, které byly postupně schváleny
obecním úřadem v Poličné, pak okresním hejtmanstvím
ve Valašském Meziříčí a nakonec Moravským místodržitelstvím v Brně, kde byla platnost stvrzena dne 6. dubna 1898. První valná hromada se konala 5. června 1898
za účasti 27 členů. Od tohoto okamžiku nastalo období
těžkých začátků. Každý člen byl povinen přičinit se nejen
o trvání, ale i rozkvět celého sboru v duchu hasičského
hesla:
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.“
Pro uložení výzbroje a výstroje byla postavena kůlna mezi
Fojtstvím a č. p. 55 u Španihelů. Tato byla v roce 1924 zrušena a nahrazena stavbou nové zbrojnice se sušákem. Další
přístavba byla dokončena v roce 1954 a v roce 1972 byla
dokončena stavba nového sušáku, jelikož původní byl již
nevyhovující. V letech 1998-9 bylo přistaveno sociální zázemí a kuchyňka. Postupem času z důvodu modernizace
výzbroje, výstroje i autoparku tyto prostory již nedostačovaly a tak byla celá zbrojnice v roce 2011 rekonstruována
a 14. dubna 2012 byla slavnostně požehnána a otevřena.
V zakládajícím roce naši předchůdci měli výzbroj pro
27 mužů a ruční hasící stříkačku. Postupně byly pořizovány
hadice, žebře, háky a další potřebné prostředky. Postupem
doby se zásahová jednotka dočkala moderní výstroje a výzbroje a to především vozidla Magirus Deutz, které je darem holandských hasičů z Bussumi.
První křest ohněm měli zakládající členové již půl roku po
založení sboru. V nočních hodinách 25. listopadu 1898 zachvátily plameny mlýn Josefa Bublíka z č. p. 28, rolnickou
usedlost Štěpána Skýpaly z č. p. 27, kde požár vznikl a rolnickou usedlost Vašicových č. p. 29. Všechna tři čísla hořela
naráz. I díky včasné pomoci sborů z Branek a Valašského
Meziříčí se podařilo požár zlikvidovat, aniž by se přenesl na
další stavení. Poprvé zde bylo použito ruční stříkačky. Současní členové si prožili největší peklo požáru 10. a 11. dubna roku 2011 v Chropyni.
Za práce při květnových povodních v roce 2010 byli oceněni cenou Salvátor (tj. cena hejtmana Zlínského kraje pro
skutečné hrdiny), kdy provedli nejvyšší počet zásahů z celého Zlínského kraje- jednalo se zejména o pomoc při čerpání
vody ze zaplavených sklepů, rozvoz ochranných prostředků,
ale také záchranu několika obyvatel.
Naši předchůdci byli činní i v oblasti kultury. Od roku 1923
provozovali svou knihovnu, která byla později sloučena
s obecní. Za 40 let trvání divadelního spolku nacvičili 35 her,
které se dočkaly mnoha repríz. Zvlášť hrdí byli na vlastní
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dechovou kapelu, jež hrávala na zábavách po okolí a také
vyprovázela členy na jejich poslední cestě. Oblíbené mezi
spoluobčany byly hasičské plesy, letní nedělní odpoledne
nejen pro dospělé, ale i pro děti a další taneční zábavy. Od
těch pak bylo upuštěno pro nedostatek prostoru. Rovněž
byly uskutečňovány oblíbené poznávací zájezdy nejen pro
hasiče, ale i další spoluobčany. V poslední době jsme obnovili tradici stavění a kácení máje s večerním posezením.
Účastníme se hasičských poutí na Hostýně. Pravidelná jsou
rovněž setkání s hasiči s holandského města Bussum, od
kterých jsme obdrželi i výše zmíněné vozidlo Magirus. Od
roku 2002 pořádáme spolu s ČSŽ oslavy dne dětí. 17. srpna
2008 se konalo žehnání našich dvou praporů. První prapor
byl pořízen ze sponzorských darů a stal se chloubou sboru, druhý prapor jsme obdrželi od SHČMS jako další stupeň
ocenění naší práce. V loňském roce jsme uspořádali hasičský ples v prostorách hostince U Slunce. Ze sportovních akcí
to byl nultý (a letos 6. října první) ročník „Poličenského krpálu,“ kdy start je od hostince U Slunce a cíl u památníku
T.G.M. na Píškové. (Mimochodem, kdo dnes ví, že byl odhalen 22. září 1946 a tehdejší představenstvo hasičského
sboru poličenskému MNV oznámilo, že postavení pomníčku
i finanční úhradu si bere za své?) Letošní léto bylo ukončeno
akcí nazvanou „Rozloučení s létem“, pořádanou OÚ Poličná, kde jsme vypomohli spolu s ostatními složkami. Výtěžek
z této akce byl věnován na potřeby školky.
Ke koloritu života hasičů patří i hasičský sport, který má
dlouhou tradici. Vedle družstva mužů bylo už v r. 1922 založeno i družstvo žen, které se svou disciplínou a výcvikem
plně vyrovnalo mužům a na soutěžích obsazovalo přední
příčky. Po jeho zániku v 50. – 60. letech se podařilo navázat v roce 2010 a děvčata znovu dosahují pěkných výsledků. Také družstvo mužů se při účasti na soutěžích neztrácí.
V našich řadách máme dva členy, kteří dosahují výborných
výsledků i v mezinárodních soutěžích.
V roce 1898 měl sbor 27 členů, v současné době čítá členská základna 115 členů, z toho 31 žen. Nejstarším členem
je pan Milota Josef (87 let) a nejmladší Gondová Monika
(16 let). Noví členové k nám vstupují nejen po setkání z akcí,
které pořádáme, ale i po zásazích při požárech nebo povodních, kdy poznávají skutečné naplnění hasičského hesla.
Závěrem lze konstatovat, že hasiči před 115 lety spojili síly
a dodnes nezištně pomáhají a nasazují své životy při všech
živelných pohromách nejen doma, ale i v blízkém okolí. Na
naši činnost se můžete podívat na www.sdh.policna.cz.

Elitní střelec
V pátek 13. 9. 2013 proběhlo vrcholné klání českých
sportovních střelců v Plzni. Čtyřiadvacetiletý poličenský
rodák David Malúšek soutěžil v nejtěžší pistolové disciplíně - Libovolná pistole 60 ran na 50 metrů. David nastřílel v základním závodě 542 bodů a postoupil spolu
s dalšími sedmi střelci do finále. Po dramatickém průběhu porazil druhého Peteru o 0,7 bodu a obhájil tak titul
Mistra ČR. Přidal tak další úspěch ve své sportovní kariéře, když například v letošním roce vyhrál Český pohár
(1. 9. 2013), na Mistrovství ČR ve vzduchových zbraních skončil v disciplíně Vzduchová pistole 60 ran (16. 3. 2013) na druhém místě nebo nominace a účast na Světové univerziádě
v Kazani v Rusku.
4

Připojujeme se ke gratulantům a přejeme další výborné
výsledky.

Vítání občánků
Dne 19. 10. 2013 proběhlo v naší obci již druhé Vítání občánků. Tohoto slavnostního uvedení do života se zúčastnilo
5 novorozeňátek se svými rodiči. Atmosféru slavnostního
sobotního dopoledne doplnily svým hudebním vystoupením děti z mateřské školy. Obec každému z dětí do postýlky
věnuje spořitelní certifikát v hodnotě 2 tis.

Úspěch poličenských včelařů
V měsíci září proběhly ve Valašském Meziříčí Dny medu.
Mimořádného úspěchu dosáhl pan Jiří Vlček, který u odborné poroty vyhrál na celé čáře a získal se svým produktem (medovicový med) první místo. Med, který naši
včelaři nechali pořadatelům, byl předán dětem z dětského
domova a seniorům z domova pro seniory ve Valašském
Meziříčí. Gratulujeme!

Investice, opravy

Karel IV. pak zachoval z něho sobě a budoucím králům
českým tak zvané Přemyslovo pole a nařídil, aby majetníci
Stadic odváděli každého roku i o korunovaci ke dvoru královskému do Prahy ořechy z ořeší Přemyslova.
Tyto heraldické symboly neodmyslitelně patří k Vaší obci
a jsou historickým poselstvím a pevným názorem pro Vás,
a není jedno, co bude vyšito na sametový prapor pro budoucnost Vašich občanů, úspěšných děvčat a chlapců
– tedy dětí a jaká vlajka je bude prezentovat na mezinárodních setkáních – uvádí heraldik Petr. Posuďte sami, která
alternativa je zdařilejší…

V měsíci říjnu byla provedena oprava Ježova mostu
v objemu Kč 250 tis.
Most se nacházel v havarijním stavu a po opravě se zásadně zvýšila jeho provozní bezpečnost.
Dále bylo opraveno dovezené vozidlo Pick up (získané
bezplatně) v objemu Kč 30 tis.
Na točně byla zrekonstruována zastávka MHD

Znak obce očima heraldika Jaroslava Petra
Na konci září nás oslovil heraldik Jaroslav Petr, který nám
poslal grafický návrh pro správné heraldické řešení znaku
naší obce.
Mimo jiné říká, že naše obec může být právem pyšná na
dochovanou pečeť, která je z heraldického hlediska zcela výjimečná a váže se k pověsti o Přemyslu Oráčovi, kdy
Přemysl zabodl otku do země a založil důležitou dynastii
Přemyslovců.
Citace, kterou jistě znáte:
„Zatím jakoby země dala suchému ostnu v ráz mízu a život. Počalť lískový prut pučeti jako na jaře v keři, a hned
také tři odnože vyhnal, tři ratolesti, na nichž se zelenalo
svěží listí i mladé ořechy.“
Pak se ho poslové ptali, proč ne na mezi, ale na železe jí.
„Proto jím na železném stole,“ odvětil zvolený kníže,
„abyste věděli, že rod můj bude železný ve vládě. Železo
však u vážnosti mějte! Jím v čas pokoje role orejte, v čas zlý
se jím proti nepříteli chraňte! Dokud Čechové budou míti
takový stůl, nepřátelé své přemohou. Když pak cizozemci
ten stůl jim odejmou, Čechové pozbudou své svobody!“
Staré pověsti české - Alois Jirásek

Nové knihy v obecní knihovně
Mitchel Zuckoff: Ztraceni v Shangri-la
- Skutečný příběh o přežití a neuvěřitelné záchranné misi.
Mariet de Moor: Virtuos
- Román se odehrává v 18. století v Neapoli a vypráví příběh o lásce mezi vévodkyní Carlottou Rocca
d´Evandro a slavným kastrátem Gasparem Conti.
Neil White: Žil jsem mezi malomocnými
- Pravdivý příběh novináře, který byl kvůli finančním
podvodům odsouzen do vězení. Skončil v izolovaném
areálu v Carville v Louisianě, kde se kromě trestanců
nachází i poslední kolonie malomocných ve Spojených státech
Winston Groom: Gump a comp.
- Pokračování slavného amerického románu.
Forrerst je trochu starší, a svým jedinečným a zvláštním způsobem i moudřejší.
Elizabeth Spellerová: Návrat kapitána Johna Emmetta
- Skvělý historický krimi román s nádechem tajemství.
5

Pekka Hiltunen: Finské pouto
- Psychologický thriller ze současného Londýna.
Tom Hodgkinson: Líný rodič
- Zaručený návod, jak být pohodovým rodičem.
Jiří Hájíček: Rybí krev
- Poutavý lidský příběh tří kamarádek z malé vesnice. Magnesia Litera – Kniha roku 2013
Ondřej Neff: Rekvalifikační kurz
- Černočerná komedie s groteskními prvky se zabývá kontroverzním tématem trestu smrti.
Vlasta Redl: My tři a já
- Cestopis po zemích a místech svého života, po
vlastním osudu a jistém nerozborném přátelství.

Přednáška „Z historie Poličné“
Do historie Poličné nahlédli účastníci první přednášky pořádané pod záštitou obecní knihovny v úterý 8. října v hasičské zbrojnici. Sešla se padesátka zájemců, starousedlíků
i obyvatel mladších ročníků, kteří si přišli poslechnout výklad pana Mgr. Pomkly, archivního inspektora ze Státního
okresního archivu Vsetín. Ten úvodem programu přítomným představil pracoviště Okresního archivu Vsetín a plynule navázal na informace, které se vztahovaly k Poličné.
V promítané prezentaci se objevily historické fotografie
školy, zápisy z třídních knih a z úst přednášejícího zazněly
i úsměvné perličky z archivních školních zápisů. Dozvědět
jsme se mohli něco málo i z oblasti živností, které v obci
existovaly a o tom, jak těžké v minulosti bylo si živnost zřídit. Dostalo se nám také tipů na webové stránky při pátrání po vlastních kořenech v archivních materiálech.
Jsme rádi, že se přednáška setkala s úspěchem a doufáme, že se nám bude dařit nacházet další lákavá témata,
která by vzbudila Váš zájem.

Přednáška „Bezpečnost seniorů v dopravě“
Jak zvýšit svou bezpečnost při účasti v silničním provozu
se dozvěděli účastníci přednášky konané 22. října, kterou
vedl pan Zdeněk Patík, koordinátor BESIP pro Zlínsklý kraj.
Přednáška byla zakončena besedou. Zúčastnění byli obdarováni drobnými předměty s reflexními prvky pro zvýšení
jejich bezpečnosti při zhoršené viditelnosti.

Pozvánka
Knihovna a obecní úřad vás zvou na přednášku, která se
koná ve středu 27. listopadu 2013 v 18 hodin v prostorách
hasičské zbrojnice v Poličné.
Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie v praxi
nám z praktického hlediska přiblíží a radu odborníka poskytne Ing. Libor Lenža, ředitel Hvězdárny Valašské Meziříčí a pracovník Regionálního energetického centra.
Obsahem přednášky budou
Energetické úspory v praxi, nejčastější chyby a problémy

Využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech
Ekonomické přínosy solárního ohřevu vody pro rodinný dům
Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie jako
cesta ke zlepšení kvality ovzduší
Možnosti dotační podpory a bezplatných služeb

Společenská rubrika
Jubilanti – gratulujeme
V měsíci listopadu se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:
pan Alois Zeť – 80 let
pan Josef Lysák – 85 let

Vzpomínka
hh
hh

Marie Janošová
Miroslav Michut

Bleskovky…
Z aktuálního dění na obecním úřadě bychom vás
rádi informovali o záležitostech, které připravujeme,
o těch, které se povedly i o těch, které se nám bohužel
i přes snahu nepodařilo vyřídit hned a budeme se na ně v
budoucnu opět zaměřovat:
Připravujeme zpracování žádosti o dotaci na pořízení
kompostérů pro občany. I v této věci ale budeme potřebovat vaši zpětnou vazbu, abychom mohli specifikovat počet kompostérů pro podání žádosti.
Vnímáme vaše dosavadní připomínky na nedostatečný rozsah obecního rozhlasu. Tento problém řešíme
a v současnosti je podána žádost u HZS Zlínského kraje
o příspěvek na integrovaný záchranný systém, v rámci
kterého by měla být rozhlasová síť v obci rekonstruována.
Nepovedlo se nám prozatím vyřešit, k obecné spokojenosti, vyčistění potoku Loučka ve středu obce. Správu
této vodoteče zajišťuje Povodí Moravy, se kterým intenzivně jednáme, a čistění nám bylo přislíbeno na jaro
příštího roku.
Na obci probíhá kontrola Krajského úřadu Zlínského
kraje – o výsledcích Vás budeme informovat v příštím
čísle,
V těchto dnech jsme obdrželi výzvu objednatele (Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko) k zahájení zhotovovacích prací projektu Čistá řeka Bečva II (část C). Tato
výzva je předložena v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo č. 093/MDCV/12 uzavřené dne 13. 11. 2012
mezi Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko a firmou
STRABAG a.s. Znamená to, že by práce v rámci tohoto
projektu měly začít nejpozději do 12. 11. 2013.

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.
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Reklamní inzerce je placená (5 cm výška/1x zveřejnění 200,- Kč). Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba hotově
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