Albert Einstein

Úvodní slovo starosty

mil. Kč, výstavbu inženýrských sítí na Chřástalově
v objemu 9,2 mil. Za zmínku stojí také objem
výdajů na činnost místní správy, kde v částce 3,311
mil Kč jsou zahrnuty výdaje na opravy a
rekonstrukci obecního úřadu ve výši cca 1,1 mil. Kč
a rezerva ve výši 0,36 mil Kč. V položce ostatních
finančních operací je promítnuta vratka DPH
z projektu Preventivní ochrana v lesích obce
Poličná. A posledním výdajem je splátka úvěru ve
výši 1,25 mil. Kč.

Poličenské listy

Vážení spoluobčané.
V současné době prožíváme „hromniční zimu“. Ne
vše se podařilo s úklidem sněhu vyřešit k vaší plné
spokojenosti. Zimní údržbu vysoutěžil pan Karel
Ondrejka, který dělá vše pro sjízdnost komunikací a
zmírnění následků sněžení. Po vašich telefonických
připomínkách, které jsme se snažili řešit
bezprostředně,
Motto měsíce: nebyly zaznamenány žádné větší
Jenom život,
který
i pro
ostatní,
za to.
problémy.
Zima
co žijeme
nevidět
skončí
a sstojí
příchodem
Albert
Einstein
jara chceme pokračovat v rozmisťování nových
laviček
v obci.slovo
Budemestarosty
rádi za podněty, kde byste
Úvodní
si je přáli umístit. Pokud to bude možné, rádi
Vážení spoluobčané.
vyhovíme.
V současné době prožíváme „hromniční zimu“. Ne vše se poProjekt
řeka
Bečva
II sek pomalu
k závěru.Zimní
dařilo s Čistá
úklidem
sněhu
vyřešit
vaší plnéchýlí
spokojenosti.
údržbu
vysoutěžil
pan
Karel
Ondrejka,
který
dělá
vše pronasjízdU podjezdu na Stav bude sběrač H napojen
nost komunikací a zmírnění následků sněžení. Po vašich telefostávající
kanalizaci.kteréDalší
„u bezprostředRýdlů
nických připomínkách,
jsme seúsek
snažili řešit
kně,
Černochům“
se
bude
kopat
hned,
jak
přestane
nebyly zaznamenány žádné větší problémy. Zima co nevidět skončí aprotože
s příchodem
chceme
pokračovat
v rozmisťovámrznout,
jejara
zde
plánována
monolitní
ní nových laviček v obci. Budeme rádi za podněty, kde byste si je
šachta.
Ve spolupráci s vedoucím prací budeme
přáli umístit. Pokud to bude možné, rádi vyhovíme.
usilovat
o co
dopad chýlí
na kprůjezdnost
Projekt Čistá
řekanejmenší
Bečva II se pomalu
závěru. U podjezdu na Stav bude sběrač H napojen na Vladimír
stávající kanalizaci.
komunikací.
MísteckýDalší

únor 2015 / Ročník III. číslo 2

úsek „u Rýdlů k Černochům“ se bude kopat hned, jak přestane
mrznout, protože je zde plánována monolitní šachta. Ve spolupráci s vedoucím prací budeme usilovat o co nejmenší dopad na
průjezdnost komunikací. 		
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
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PŘÍJMY 2015

Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY
SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ (TJ)
MÍSTNÍ POPLATKY (ZA ODPAD a PSY)
PODPORA OST. PROD. ČINNOSTÍ (TRŽBY Z LESA)
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁL. ODPADU
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ
ÚROKY
PŘÍJMY Z FINANČÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
ROZPOČET OBCE-PŘÍJMY

VÝDAJE 2015

20 707 557,00
40 000,00
845 000,00
500 000,00
2 000,00
5 000,00
5 120 000,00
120 000,00
20 000,00
10 050,00
32 147,00
27 401 754,00

Kč

OZDRAVOVÁNÍ HOSP.ZVÍŘAT (PSÍ ÚTULEK)
PODPORA OST. PROD. ČINNOSTÍ (LESNÍ HOSP.)
SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
CELOSPOLEČ. FUNKCE LESŮ (PROJEKT LES. CEST)
SILNICE (POZEMNNÍ KOMUNIKACE A ZNAČENÍ)
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY
POŘÍZENÍ, ZACH. A OBNOVA HODNOT NÁROD. DĚD.
ROZHLAS
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST
ZDRAVOTNICKÉ PROGRAMY
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
ÚZEMNÍ ROZVOJ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁL. ODPADU
VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ OST. ODPADŮ
PREVENCE VZNIKU ODPADŮ
PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ
OST.ČINN.K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
OSTATNÍ ASISTENČNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA SLUŽEB
OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE
OCHRANA OBYVATELSTVA
PODPORA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
OST. ZÁL. CIVILNÍ PŘÍPRAVA NA KRIZ. SIT.
POŽÁRNÍ OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST
ZASTUPITELSTVA OBCÍ
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (NADMĚR. ODP. DPH)
ROZPOČET OBCE - VÝDAJE

20 000,00
211 000,00
55 000,00
7 005 900,00
2 020 000,00
60 000,00
1 295 000,00
900 000,00
2 700 000,00
57 000,00
18 000,00
162 000,00
20 000,00
130 000,00
265 000,00
200 000,00
110 000,00
160 000,00
0,00
0,00
570 000,00
9 200 000,00
100 000,00
7 000,00
900 000,00
2 100 000,00
30 000,00
75 000,00
0,00
1 976 500,00
20 000,00
0,00
0,00
50 000,00
212 000,00
10 000,00
20 000,00
227 100,00
1 523 000,00
3 311 353,32
42 000,00
75 400,00
-1 100 000,00
34 738 253,32

PŘEBYTEK ROZPOČTU Z R. 2014
FINANCOVÁNÍ – SPLÁTKY ÚVĚRU
ROZPOČET OBCE – PŘÍJMY – VÝDAJE CELKEM

8 586 899,32
-1 250 400,00
0,00

Ing. Stanislav Pernický
Významná pomoc Evropského sociálního fondu (Úřadu práce)
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POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
řídí se 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. 2015
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. 111 Novák
Petr, Nováková Jana, Novák Jan
HOTOVOSTNÍ PLATBA: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757
01, v úředních hodinách.
Pro uplatnění slevy nebo úlevy z poplatku je nutné doložit příslušné dokumenty prokazující tento nárok!
OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

POPLATEK ZA PSA

Nové webové stránky obce
V prvním lednovém týdnu byly spuštěny nové webové stránky obce. Bylo naší snahou zachovat podobnou strukturu stránek tak, aby se na nich návštěvníkům dobře orientovalo. Velkých
změn doznala především grafická podoba webu a jeho administrační prostředí. Nový web má ale také hodně vychytávek, které
Vám zpříjemní jeho užívání.
Veškeré nově přidané informace naleznete na titulní straně
v pravém sloupci a po kliknutí na odkaz Zobrazit více se dostane do příslušné sekce stránek s kompletními informacemi. Příjemnou funkcí je možnost odeslání fotky z fotogalerie Vašemu
známému – tato funkce se nazývá E-mailová pohlednice. Z dalších užitečných funkcí můžeme jmenovat například rychlé odkazy na hladinoměry vodních toků, kalendář s vyznačením důležitých událostí apod. Průvodcem pro řešení nejrůznějších životních potřeb a událostí Vám může být záložka Životní situace, kde
naleznete postupy, legislativní rámce a kompletní informace pro
řešení opravdu rozmanitých situací. Za zmínku také určitě stojí možnost přihlásit se k odběru novinek z webových stránek. To
můžete učinit jednoduchou registrací, kterou si zaručíte, že Vám
bude na e-mail zasílána informace o zveřejnění novinek ze sekce aktualit.
Doufáme, že se Vám budou nové webové stránky líbit a budete
jejich pravidelnými návštěvníky.
Práce na stránkách vyžaduje denní aktualizaci, pracujeme na
nich postupně, takže se jejich podoba bude v průběhu času ještě mírně měnit. Pokud budete mít tipy, nápady a připomínky týkající se webu, klidně je zašlete na www.obec@policna.cz. Pokud chcete nové webové stránky podpořit, můžete pro ně hlasovat v soutěži Zlatý erb, odkaz pro hlasování naleznete v pravém
sloupci stránek.
Děkujeme. 			
Bc. Martina Palátová

Poplatky v roce 2015
Informace k platbám poplatků
– termín do 30. 6. 2015
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Řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná
č. 1/2013 o místních poplatcích ze psů.
Při přihlášení – poplatník vyplní formulář (je k dispozici
na úřadě nebo na www.policna.cz v sekci Obecní úřad/
Formuláře ke stažení) odevzdá na OÚ Poličná a obdrží evidenční známku psa.
Splatnost poplatku do 30. 6. 2015.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
platbu daně z nemovitosti vyřizujte na:
Finančním úřadu ve Valašském Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01
Valašské Meziříčí.
Poplatníkům daně z nemovitosti budou zasílány složenky jako
v předchozích letech.

Obecní úřad Poličná přijímá
do termínu 28. 2. 2015 návrhy na
pořízení územního plánu.
Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro
jejíž území se územní plán pořizuje, a obsahuje:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně
uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území
obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
navrhovatele,
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změn
Vaše žádosti (návrhy) doručte písemně do 28. 2. 2014 na
adresu: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01
Bližší informace podá Vladimír Místecký, starosta tel. 724
205 382

Okresní správa sociálního zabezpečení informuje
Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín oznamuje, že
k 31. 1. 2015 uzavřela z technických a organizačních důvodů výjezdní pracoviště oddělení důchodového pojištění ve Valašském
Meziříčí. Klienti mohou vyřídit své záležitosti v budově OSSZ Vse-

tín, Mostecká 303, Vsetín, každý pracovní den v úředních hodinách.
Úřední doba a kontakty jsou uvedeny na této adrese: http://
www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/zlinskykraj/ossz-vsetin.htm
					
Mgr. Michaela Konečná

Pohled do historie II – vzpomínky pamětníků…
Pokračování střípků historie opět v autentické podobě tak, jak
nám je předkládají pamětníci.
Poličná – rok 1936
Otázky zaměstnanecké nabyly novou formu, pokud se týká vztahu a poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnaným. Je pořád nezaměstnanost. Ne sice katastrofální, ale je. Státní správa připustila,
na zákroky zástupců dělnictva, zřízení „Okresních zprostředkovatelen práce“. Tam vede se přesná evidence nezaměstnaných okresu.
Nezaměstnaní hlásí se tam 2x týdně, že dosud nemají práci. Hlášení má vliv a reguluje pobíranou podporu nezaměstnaným. Platí nařízení: každý zaměstnavatel, který chce a potřebuje pracovní
sílu, musí hlásit u zprostředkovatelny kolik, a koho potřebuje. Praxe ukazuje, že zaměstnavatel nemůže často potřebovat ty lidi, kteří
mu jsou určeni – přiděleni (čeledínové, služky, pracovníci živnostenští). Než tak, tož zaměstnavatel je raději bez pracovní síly.
Velmi ztužen je zákon o pojištění nemocenském, úrazovém a jiném. Okresní nemocenské pojišťovny radikálně postupují v těchto
záležitostech a drží se předepsaných norem. Pro pracující třídu velké plus se jeví z těchto případů a skutečně nemusejí bolševizovat.
Poměry zaměstnavatele a zaměstnance nejsou nikde skvělé
a dobré. Každý z obou veličin vystrkuje to, co pro druhého dělá a
čím pro něj jest. Platí všeobecné domněnky o vzájemném okrádáni se a třídní zaujatost nabývá tu živnou půdu. Tato praxe tak různě se vytvářejících situací v poměrech zaměstnání jest zřejmě dobrým náběhem za likvidaci dosavadních sociálních zel a lze čekati
průchod právům mas, nevleze-li do toho válka, ač i tak tyto masy
ovládnou šance budoucnosti
			
Zaznamenal: Jaroslav Horák, Poličná 32

POZOR – POZOR - POZOR!!!
Poslanci dne 27. listopadu 2014 rozhodli o zdražení nových bytů a domů. První zákonné opatření, které prošlo dolní komorou, totiž zvyšuje daň z přidané
hodnoty u pozemků pod novými stavbami.
Jedním z prvních počinů Poslanecké sněmovny bylo schválení změny ustanovení zákona o dani
z přidané hodnoty, který vstupuje v platnost od
1. ledna 2016.
Na začátku října jej schválil Senát jako jedno ze zákonných opatření, které souvisí s novým občanským
zákoníkem.
Zákon o dani z přidané hodnoty tak zvedne DPH
u pozemků pod novými stavbami z nuly na 21%.
Kvůli tomu stoupne nejen cena samotných pozemků, ale navýší se i ceny novostaveb a nových bytových domů.
Realitní společnosti potvrzují masivní vlnu přednostních plateb klientů, kteří se chtějí vyhnout zvýšení ceny. DPH je splatná v okamžiku platby, proto
se lidé snaží zaplatit nemovitost do konce roku.
Toto v plném rozsahu platí pro prodej pozemků
v lokalitě Chřástalov, kde by cena vzrostla z dosavadních 850 Kč na 1 028 Kč za 1 m2. Proto vyzýváme
zájemce o tyto pozemky, aby neváhali a koupili si
uvažovaný pozemek co nejdříve, nejpozději do konce tohoto roku!!!

Úřad pracuje v nových prostorách
Jak jsme vás již informovali v minulých číslech, podařilo se nám
v lednu téměř zcela dokončit úpravy prostor v přízemí obecního domu a pracovnice obecního úřadu sl. Palátová a účetní obce
paní Drdova se již v opravených kancelářích zabydlely. Takže s poplatky, žádostmi a dalšími administrativními záležitostmi již nemusíte po schodech do 1. patra, kde prozatím stále zůstávají starosta a místostarosta.
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Základní škola informuje
Zápis do 1. třídy 2015
Ve středu 21. 1. a ve čtvrtek 22. 1. 2015 se na naší škole konal
zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčci, kteří se zápisu zúčastnili, měli
možnost ukázat, co všechno už umí a dovedou. Celým zápisem
děti provázely pohádky a pohádkové bytosti. Žáci z vyšších ročníků, převlečení za pohádkové postavičky, přivítali každého budoucího prvňáčka. Před samotným zápisem plnili jednoduché úkoly (skládání puzzle, poznávání pohádek podle obrázků, zkusili si
práci na interaktivní tabuli). Celý zápis proběhl v milém a přátelském prostředí. Odměnou pro budoucí prvňáčky byl nejen krásný pocit z dobře vykonané "první životní zkoušky", ale i drobné
dárky a velké barevné fotografie ze zápisu.
Velice náš těší, že jsme do první třídy zapsali 20 dětí.
Naši milí budoucí prvňáčci, přejeme Vám hodně štěstí a radosti.
Moc se na Vás těšíme 1. září 2015!

Kdy jsem se stal člověkem
Kdy jsem se stal člověkem? Touto otázkou začala přednáška
paní Rýparové z Poradny pro ženy a dívky z Rožnova pod Radhoštěm, která se konala v pondělí 12. 1. 2015 pro nás, žáky a žákyně 7. třídy. Dozvěděli jsme se různé zajímavé informace o prenatálním vývoji (např. o počátku života člověka, co umí a jak vypadá
dříve, než se narodí, o podmínkách vzniku lidského života atd.).
Paní lektorka nám rovněž odpovídala na řadu otázek a vysvětlila spoustu našich dotazů. Tato diskuze byla doplněna videoprezentací týkající se uvedeného tématu.
Beseda nás zaujala, ale i donutila zamyslet se nad tím - "Kdy
jsem se stal člověkem." Nyní už si umíme odpovědět: Lidský život začíná okamžikem oplodnění.
Těšíme se na další zajímavé přednášky nejen z oblasti výchovy
k zodpovědnému partnerství.		
žákyně 7. třídy
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Jak si nenechat ublížit
Organizace ACET ČR pro nás připravila v rámci projektu "Zvol si
život"další přednášku na téma: Jak si nenechat ublížit. V úvodu
nás lektor pan Radomír Palacký seznámil s tím, co je sexuální obtěžování a jaké se šíří pověry o znásilnění (např.: násilníci vypadají jako zločinci; pokud jde o znásilnění, nejlepší je neodporovat;
většina násilníků jsou pro své oběti cizí lidé a tak bychom mohli pokračovat dále.)
Nejdůležitější část besedy byla věnována tomu, jak se bránit
při napadení - Nejlepší je utéct! Nekřičet "Pomoc!" Raději volat "Hoří!" V ruce mít připravený mobil, obranný sprej nebo klíče. Nikdy nepoužívat nůž, poněvadž útočník ho může použít proti vám. Celá přednáška byla zpestřena prezentací a samozřejmě
nechyběla diskuze, která se týkala tohoto tématu. Tato dvouhodinová beseda se konala v pondělí 19. 1. 2015 pro žáky 8. a 9.
ročníku. V závěru jsme se všichni shodli, že už víme, jak si nenechat ublížit, a že přednáška byla velmi poučná.
						
žáci 8. a 9. třídy

Složky informují …
TJ – oddíl kopané
V SOBOTU 10. 01. 2015 se uskutečnil v Rožnově p. R. další zimní turnaj ročníků 2007 a 2008 za účasti 7 mužstev:
Poličná : Zašová
3:2
Poličná : SUČ Rožnov
4:1
Poličná : Vigantice
2:0
Poličná : Dolní Bečva
3:0
V dalších bojích skončily výsledky:
Poličná : FC Rožnov
1:3
Poličná : FC Vsetín
1:4
S celkovým skóre 14:10 se naši hráči umístili na 2. místě.
O vstřelené branky se podělili:
Veselý Václav
7x
Hadaš Jakub
5x
Veselý Jakub
1x
Němec Jiří
1x
Vítězem turnaje se stalo mužstvo FC Rožnov.

V NEDĚLI 18. 01. 2015 se uskutečnil v Zašové zimní turnaj starší přípravky. Pro neúčast jednoho přihlášeného mužstva probíhal
turnaj utkáními každý s každým. Naším ogarům se ale moc nedařilo. Výsledky:
Poličná : FC Rožnov		0 : 6
Poličná : TJ Valašské Meziříčí „A“		0 : 3
Poličná : TJ Valašské Meziříčí „B“		0 : 5
Poličná : FC Baník Ostrava		0 : 7
Poličná : TJ Vidče		0 : 2
V rozhodujícím boji o umístění v celkovém pořadí porazili „poličňáci“ domácí Zašovou 3 : 1 a skončili na 6. místě. O branky se
podělili Jašíček Ondra, Krchňák Vojta a Kreml Lukáš.
V SOBOTU 01. 02. 2015 se uskutečnil v Zašové další zimní turnaj mladší přípravky těmito výsledky:
Poličná : Vidče		1 : 1
Poličná : Zašová		2 : 2
Poličná : Ratiboř		3 : 3
Po těchto výsledcích postoupili naši hráči do finálové skupiny.
V této části bodovali:
Marek Ondřej
4x
Veselý Václav
1x
Hadaš Jakub
1x
Ve finálové skupině však byla ostatní mužstva nad naše síly:
Poličná : Sigma Olomouc
1 : 11
Poličná : FC Slovácko
0:5
Poličná : Ratiboř
0:1
Jedinou branku „poličňáků“ vstřelil Hadaš Jakub
Tyto turnaje jsou příjemným osvěžením zimní přípravy

né hromady se zúčastnilo mnoho občanů Poličné, kteří jsou členové několik desítek let nebo jsou ve sboru nováčci. Dále přijala naše pozvání řada hostů ze sousedních sborů dobrovolných
hasičů. Hlavním programem byly zmiňované volby nového výboru a starosty SDH. Valná hromada zvolila 17 členů nového výboru SDH Poličná, kterými se stali Lubomír Vlček, Blanka Šochová, Josef Dorčák, Barbora Ševečková, Michal Hadaš, Radek Pivko,
Luděk Černoch, František Hadaš, Libuše Vlčková, Karel Malúšek,
David Malúšek, Alena Malúšková, Veronika Grecmanová, Josef
Karlík, Tomáš Tvrdý, Petr Janoš, Jakub Kohoutek.
Poté valná hromada zvolila za starostu SDH Poličná Lubomíra
Vlčka. Po schůzi si hasiči vychutnali dobrý oběd a dále poseděli
nad kávou nebo pivem.

Knihovna
Vzhledem k tomu, že naše knihovnice paní Vlčková v měsíci únoru nastoupí zdravotní dovolenou, zastoupí ji v knihovně paní Libuše Vlčková a knihovna bude fungovat se stejnou půjčovní dobou.
Paní Vlčkové přejeme brzké uzdravení.

Valná hromada SDH
V neděli 11. ledna proběhla tradiční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Poličná. Letos byla schůze výjimečná, volil se
nový výbor SDH, který bude pracovat v budoucích 5 letech. Val-
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Společenská rubrika
Gratulujeme…
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

85
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70
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Konečná Vědunka
Machalská Ludmila
Žilinský Jiří
Klvaňová Jitka
Knápek Jaroslav
Pavlištíková Marie
Weingart Jaroslav
Krhovjáková Anna Mgr.
Šimčíková Marie

Omlouváme se paní Vanduchové, která své kulaté narozeniny oslavila již v loňském roce a panu Pavlištíkovi, který naopak
70. narozeniny v lednu oslavil – místostarosta přehlédl řádek, asi
by potřeboval silnější brýle…

Vzpomínáme…
hh

č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin žádáme všechny včelaře
o splnění zákonné povinnosti OZNÁMENÍ STANOVISTĚ VČELSTEV.

Segeťová Miroslava

Bleskovky…
V souvislosti s úpravami komunikací a chodníků žádáme občany, aby svými vozidly parkovali tak, aby
nebránili jednak těmto úpravám, ale hlavně nebránili vozidlům provádějícím zimní údržbu!!!
Od 2. února má obec stálého technického pracovníka, kterým je na základě výběrového řízení Ing. Jiří
Nosek. Požadavky technického rázu (převoz materiálu, sečení trávy, apod.) směrujte přímo na jeho mobil číslo: 723938285
Připravujeme podklady a materiály pro podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2015.
Připravujeme žádost o dotaci na komunitní kompostárnu, štěpkovač, sběrací vůz na bioodpad. Je to
poslední možnost, kdy může obec získat 90% dotace.
Připravujeme žádost o dotaci na chodník k železničnímu přejezdu.
Intenzivně vyřizujeme stavební povolení na inženýrské sítě na Chřástalově.
Na webových stránkách obce je umístěn odkaz na
nový Povodňový plán obce Poličná
Podle § 51 odst. 3 zákona č 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky

Obec Poličná ve spolupráci s Mikroregionem VMkelečsko a firmou KAZUIST připravuje v rámci projektu Vzdělávání venkova pravidelné „vzdělávací čtvrtky“ na následující témata:
Spotřebitel
- lektor Šulák
Finance
- lektor Plachtaňski
Právo
- lektor Matocha
Podnikání
- lektor Pernický
PC
- lektor Euroschola
Cestovní ruch - lektor Euroschola
Projekt bychom rádi spustili od března – vždy ve
čtvrtek od 17 do 19 hodin. Školení budou probíhat
v salónku hostince U Slunce (s pohoštěním!!!). Celý
projekt vzdělávání je financován z Evropského sociálního fondu a pro účastníky akce je BEZPLATNÝ.
Zájemci o školení ať se neprodleně hlásí na OÚ.

OBECNÍ ÚŘAD POLIČNÁ 702 088 409
Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu březen do 5. 3. 2015. Vychází 1x měsíčně v počtu 650 ks, neprodejné.
Zpracování příspěvků: obec@policna.cz. Poličenské listy také na www.policna.cz.
Tisk: COLORA PrintHouse 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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