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Motto měsíce:
Jen život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
Albert Einstein

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
nevím jak vám, ale mě poslední dva roky utekly tak
rychle, že mi připadlo, jako by rok měl 6 měsíců, měsíc 2 týdny a týden 3 dny. Ani jsme se nestihli otočit
a téměř celé dva roky samostatné obce jsou za námi.
Snad se mnou bude většina z vás souhlasit, že odtržení obce od Valašského Meziříčí nebylo krokem zpět,
ba naopak. Pevně věřím, že kdo chce vidět, vidí, co
vše se za tu dobu stihlo udělat. Ale je nutné říci, že
další spousta práce je před námi.
Spolu s vámi si přeji, aby nově zvolení zastupitelé
pokračovali v této práci a dotáhli všechny započaté
projekty do konce, ke spokojenosti nás všech.
		
Ing. Stanislav Pernický

Slovo starosty
Vážení občané,
ve středu 1. 10. nás potrápil silný déšť, který měl za
následek zvýšení hladiny potoka Loučka na II. stupeň
povodňové aktivity a od nejvyššího III. stupně nás
dělilo 5 cm. Vyhlásili jsme proto pohotovost s monitoringem toku Loučka. Byl jsem mile překvapen, že
do 3 minut přiběhlo 10 členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů, kteří spolu s námi prohlíželi celý úsek
vodoteče.
Touto cestou chci všem poděkovat za rychlost a přístup k ochraně obyvatel Poličné a jejich majetků.
		
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Informace o MHD
Jediný hlas chyběl 25. září k tomu, abychom městskou hromadnou dopravou cestovali zdarma.
Zastupitelé VM jednali o návrhu tzv. nulového tarifu.
Podle něj měla od 1. ledna 2015 k jízdě městskou dopravou stačit čipová karta, na kterou by na autobusovém nádraží nahráli celoroční tarif za jednu korunu. Výpadek tržeb z prodeje jízdenek v předpokládané roční
výši 2,14 mil. Kč měly společně zaplatit Valašské Meziříčí, Krhová a Poličná, jejichž územím linky procházejí.
V rozpravě zazněly převážně hlasy proti opatření,
jež mělo zvýšit počet cestujících na úkor individuální
dopravy. „Případným souhlasem zatěžujeme rozpočty
příštích let. O bezplatné dopravě by měli rozhodnout
naši nástupci.“ míní zastupitel Vlastimil Navrátil. „Návrh nepodpořím, protože městskou dopravu používá
jen část lidí. Jak zvýhodníme ostatní? Budou mít svoz
a likvidaci odpadů zdarma?“ zeptal se další ze zastupitelů Petr Urbánek. Zavedení nulového tarifu neprošlo
rozdílem jediného hlasu.
Převzato ze Zpravodaje VM

Stíny letošního léta
Ani naší obci se nevyhýbají lapkové, vandalismus a lidská bezohlednost. Jak jinak si máme vysvětlit některé
z případů, které se v poslední době staly nebo opakovaly:
a na hřišti TJ zloději v průběhu 2 měsíců ukradli již
druhou sekačku z řádně zabezpečené garáže,
a u podjezdu na Kotlinu neznámý pachatel již potřetí rozbil zrcadlo, které zde slouží řidičům,
a prostor u kontejnerů mezi Jednotou a hasičskou
zbrojnicí opět někdo neznámý znečisťuje stejně, jako
tomu bylo před rokem,
a neznámý pachatel si vytvořil novou cestu (skratku) přes louku vlevo za podjezdem na Kotlinu.
a další nezmámí občané „ukládají“ trávu kde se jim
zamane…
Řešení většiny těchto případů zatíží rozpočet obce.
Proto žádáme vás, občany, abyste nám pomohli odstraňovat tyto nešvary.
Jinak nám nezbývá, než začít uvažovat o tom, že postupně celou obec vybavíme kamerovým systémem,
který neznámé pachatele pomůže zviditelnit a předat
je orgánům činným v trestním řízení.
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Třídění odpadů přináší obci peníze i „slávu“
Jak jsme vás již v minulých číslech zpravodaje informovali, je
pro naši obec separace komunálního odpadu velmi důležitá.
Nejenže nám přináší zpět peníze do obecního rozpočtu, ale
také představuje uznání naší společné práce.
Vyplácí se nám jak třídění odpadů v každé domácnosti, obchodu či firmě, tak také i akce většího rozsahu, jako byl sběr
papíru v základní škole.
V uplynulém týdnu obdržela naše obec ocenění od Zlínského
kraje a společnosti EKOKOM za 9. místo ve skupině obcí nad
500 obyvatel.

Základní škola informuje
Den s Ovocentrem
V pátek 5. 9. 2014 jsme se vydali s žáčky 4. třídy na náměstí
ve Valašském Meziříčí. Probíhal zde program „Den s Ovocentrem“, který byl zaměřen na projekt Ovoce a zelenina do škol.
Na začátku si zvolený kapitán každé třídy vylosoval jeden
druh ovoce (v našem případě švestky), po kterém byl kolektiv
pojmenován. Úkolem bylo složit na něj vtipný slogan nebo báseň. V průběhu tvoření se jednotlivé třídy fotily s velkou plyšovou mrkví. Následovaly zábavné soutěže, ve kterých zástupci
„ovocných skupin“ prokazovali nejen své vědomosti, ale i zručnost a obratnost. Vítězové pak získali drobné dárky. Akcí nás
provázeli maskoti, představující různé druhy zeleniny.
Na závěr obdržel každý kolektiv povedenou veselou fotografii.
K vydařenému pátečnímu dopoledni přispělo
i krásné letní počasí. Dětem se program velmi
líbil, všichni zúčastnění
si domů odnesli anglické fruit pexeso, ovocný
nápoj a v bříšku plno vitamínů.

Přednáška na téma: Trestní odpovědnost
Ve středu 11. 9. 2014 se konala v 6. třídě beseda s paní
kurátorkou T. Mužíkovou z Městského úřadu ve Valašském
Meziříčí týkající se trestní odpovědnosti mládeže.

Situace v projektu Čistá řeka Bečva II
Ze zápisu posledního kontrolního dne 1. 10. 2014:
49.17 Kanalizace Poličná, oblast Štěpnice II, Nad ulicí
Kouty:
Sběrač H – celkem 640,5 m, provedeno 515,1 m, prov. protlaků P1, P2 a P3, přeložka dešťové kanalizace.
Sběrač H1 – celkem 394 m, provedeno 334,5 m.
Sběrač H1-1 – celkem 53,5 m – hotovo.
Sběrač H2 – celkem 164 m, provedeno 164 m – hotovo
Sběrač H3 – celkem 448 m, provedeno 283,1 m,
Sběrač H3-2 – celkem 55 m – hotovo,
Sběrač H3-3 – celkem 215 m, provedeno 42,5 m,
Sběrač H4 – celkem 72 m – hotovo.
Sběrač H5 – celkem 77 m, provedeno 16,5 m
Sběrač D7 – celkem 603 m – hotovo,
Sběrač D8 – celkem 109 m, provedeno 71 m,
Sběrač D9 – celkem 19 m – hotovo.
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Žákům přednášela o přestupcích a trestných činech u dětí
a mládeže do 18 let. Poutavě vyprávěla o skutečných událostech, které se staly a jak jim předcházet (např. únosy
a zneužívání dětí). Také chlapcům a dívkám podrobně popsala, jak to vypadá v soudní síni. Žáci měli řadu dotazů, na
které paní kurátorka ochotně odpovídala.
Přednáška byla zajímavá a velmi poučná. Očekáváme, že
stejně přínosné budou i další besedy na toto téma, které se
uskuteční na začátku roku 2015.
M. Halaštová a B. Janíčková – 6. třída

Návštěva dopravního hřiště
Krásné slunečné dopoledne prožili žáci 3. a 4. ročníku
na dopravním hřišti.
Procvičovali si své znalosti dopravních značek a dopravních
předpisů. Vyzkoušeli si řešení různých situací na křižovatkách
a na pozemních komunikacích. Při jízdě na kole si prověřili svou
zručnost a zopakovali si
povinnost dávat přednost v jízdě kolům na
hlavní silnici, přednost
zprava i zvládání křižovatek se světelnými signály. Vše jim šlo skvěle.
Chlapcům i dívkám
udělala radost zejména
jízda na motokárách.
žáci 3.ročníku

Beseda o činnosti Městské policie
V pátek 19. září 2014 byla pro žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků uspořádána beseda o činnosti Městské policie
Valašské Meziříčí. Děti se seznámily s problematikou pořádku ve městě, náplní práce a vybavením Městské policie.
Mohly si prohlédnout některé z pomůcek, které strážníci
při výkonu své služby používají – různé druhy obušků, pistoli. Všechny děti si chtěly vyzkoušet, jaké to je mít nasazená pouta. Velká legrace nastala, když se v poutech objevili
také vyučující.
Policistka paní Lucie Kolečková nám vysvětlila, jaký je rozdíl mezi Městskou
a Státní policií ČR. Vyprávěla o svých zkušenostech, výcviku
a testech, které musí
pravidelně podstupovat. Také nás poučila
o nebezpečí alkoholu
a omamných látek.
Besedu doplnila přehráním videa z "terénu".

Byli jsme pozváni českým fotbalovým svazem. Pro děti
bylo připraveno několik stanovišť. Všichni žáci se zde vystřídali při plnění různých sportovních disciplín – například zkoušeli si práci s míčem, střelbu na bránu, přesnost
přihrávek, přetahovali se lanem. Zahráli si fotbal pod vedením zkušených trenérů. Nakonec bylo pro nás připraveno občerstvení
Dětem se akce líbila, všechny byly tímto sportovním odpolednem nadšené.

Složky informují …
Včelařský spolek
Sladké vítězství
V Poličné máme opravdu pilné včelky.
10. září 2014 proběhl na náměstí ve Valašském
Meziříčí Medový den, jehož součástí byla i soutěž o nejlepší
med. Sešlo se v ní jednadvacet vzorků a chybět mezi nimi
nemohly ani ty od včelařů z Poličné. V kategorii květového medu získal druhé místo pan Karel Závada a v kategorii
smíšeného medu se může prvním místem pyšnit pan Václav
Valoušek. Gratulujeme a přejeme, ať se v této sladké zálibě
daří nejen vítězným, ale všem poličenským včelařům!

Pasování prvňáčků

Beseda byla velmi záživná, všechny nás zaujala, poučila,
ale i pobavila. Děti zajímaly skutečné příběhy z praxe strážníků, měly spoustu otázek a zejména chlapci se dověděli,
co vše musí člověk udělat pro to, aby se strážcem pořádku
mohl stát.
		
A. Hurychová

Najde se budoucí fotbalová hvězda?

Ve středu 24. 9. 2014 byla na naší škole uspořádána akce
"Vítání prvňáčků". Každý žák z deváté třídy doprovázel
svého prvňáčka celé odpoledne. Nové žáky nejprve přivítal pan ředitel a popřál jim hodně úspěchů po celý školní
rok. Poté následovalo plnění zábavných úkolů, za které
dostali sladkou odměnu a byli slavnostně pasováni do řad
žáků ZŠ Poličná. K příjemné atmosféře celého odpoledne
přispělo i taneční vystoupení skupiny Aneri. Na žáky čekala i sladká tečka - výborné palačinky se šlehačkou.
Našim novým žáčkům přejeme štěstí, hodně zážitků a věříme, že se jim u nás bude líbit.

Školní družina se dostavila dne 24. září na zábavné sportovní odpoledne na stadion ve Valašském Meziříčí.
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Knihovna informuje

Bleskovky…

Ve středu 24. září jsme se zúčastnili přednášky O stromech ovocných i neovocných.

Ve dnech 10. – 11. října proběhnou volby do
zastupitelstva obce.

Pan Filip Šumbera v příjemné atmosféře předával tuctu
účastníků své poznatky a zkušenosti s pěstováním a využitím plodů méně obvyklých užitkových dřevin – kdoule,
mišpule, rakytníku, muchovníku, zimolezu, černého jeřábu, mandloně, moruše, červeného vlašského ořešáku
a zejména jedlého kaštanu.

Opravy prostor prvního nadzemního podlaží
obecního úřadu, včetně rozvodů plynového topení, jsou v plném proudu. Věříme, že nadcházející zimu stráví pracovníci obce již v teple.
Získali jsme stavební povolení a připravujeme výběrové řízení v rámci projektu „Zateplení obecního domu v Poličné č. p. 144“.
Dne 3. 9. proběhlo dodatečné výběrové řízení
na dodavatele digitálního povodňového plánu
v rámci projektu „Preventivní protipovodňová
ochrana obce Poličná“. Z předložených dvou
nabídek byla vybrána nabídka společnosti ENVIPARTNER, s.r.o., která nabídla nižší cenu.
Začala oprava víceúčelového hřiště v areálu
základní školy, spočívající v kompletní výměně
stávajících mantinelů, aby se zamezilo možným
úrazům žáků.
Byly vydány všechny kompostéry – věříme, že
vám budou dobře sloužit.

VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU!!!

Společenská rubrika
Gratulujeme…
VV 80 Čepicová Eva

Obecní úřad vyzývá všechny rodiče,
kterým se v letošním roce narodilo
děťátko a nebyli u vítání občánků
v květnu, nechť se přihlásí na obecním
úřadě. Druhé vítání občánků připravujeme
na konec října – termín bude upřesněn.

VV 80 Stromšíková Marie
VV 65 Stodůlková Božena
VV 60 Kudělka Vladimír
VV 60 Krhovjáková Zdenka
Redakční rada se omlouvá paní Marii
Kočárové a dodatečně jí k jejím 70. narozeninám přeje hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
www.ezaluzie.cz

Valašské Meziříčí
Kraiczova 983/3
T 604 700 021

žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony
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JALOUSIEN
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Knihovna Poličná zve na besedu
s dataprojekcí
s panem Vladimírem Pospíšilem

BADEN a GUTENSTEIN
císařská lázeňská města

v sále hasičské zbrojnice
21. 10. 2014 v 18 hodin
PŘIPOMÍNÁME!!!

Vážení občané, firma Martin Kytka - Rizikové kácení
si Vám dovoluje nabídnout své služby v oboru kácení stromů, rizikového kácení stromolezectvím a ořezávání stromů. Ceny stanovuje po osobní prohlídce
a posouzení rizikovosti a náročnosti práce. V případě,
že potřebujete pokácet nebo ořezat strom volejte na
číslo 737 635 748. Tešíme se na případnou spolupráci.

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.

Dne 30. 6. 2014 uplynul termín úhrady
poplatků za svoz komunálního
odpadu a psy. Žádáme ty občany, kteří
tuto svoji povinnost nesplnili,
aby nedoplatky uhradili co nejdříve
v pokladně OÚ nebo bezhotovostním
převodem na účet obce!!!
(více info na www.policna.cz)
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