Poličenské listy
duben 2015 / Ročník III. číslo 4
Motto měsíce:
Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.
Lidová pranostika

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Velikonoční svátky jsou za námi, pomlázka se vydařila
i přes nepřízeň počasí, které chvilkami připomínalo spíše
Vánoce. Před námi je připomenutí 70. výročí osvobození
naší obce, které se uskuteční dne 5. května v 10.30 hod.,
kdy spolu s občany a žáky základní školy položíme věnce
u památníku padlých. Následně se dne 8. května sejdeme
u bunkru na Oznici – viz plakát na straně 4.
Projekt Čistá řeka Bečva II. pomalu, ale jistě finišuje. Uzavírka na Stav je jednou z posledních. Další uzávěry budou
na finální opravy komunikací. První část již bude dokončena na Púšti k Revíru. Tento systém (recyklace za studena
a následně položení živičného povrchu) bude na všech komunikacích, kde se hloubila kanalizace. Před námi je zásadní jednání o budoucnosti MHD. V nejbližších dnech budeme
jednat jak s vedením města VM, tak ČSAD Vsetín o dalších
podmínkách provozování případně zrušení MHD. Budeme
vděčni za vaše podněty, jak dále přistupovat k dopravě
v obci.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Obecní zabíjačka
Ve třetím březnovém víkendu, v sobotu 21. 3. 2015, jsme opět
uspořádali obecní zabíjačkové hody. Počasí jako malované, vůně
uzeného a zvuk cimbálu přinesly zpestření březnového víkendu

všem návštěvníkům Hostince U Slunce. Ani letos nechyběla široká nabídka zabijačkových specialit a zabijačkové menu podávané v hostinci. Pro návštěvníky bylo připraveno 350 jitrnic, 45
„rukávů“ tlačenky, 40 kg ovaru, 150 kg klobás, 200 litrů polévky
„prdelačky“, 100 kg obcházky a také dostatečné množství domácího uzeného špeku a uzeného bůčku, který se přímo rozplýval
na jazyku.

Ochutnávku vepřových dobrot příjemně podmalovalo vystoupení hudební skupiny pod vedením pana Petra Baklíka. Výrobky
mizely z pultu závratnou rychlostí a někteří se pro nákup vraceli
i několikrát. A to i přesto, že bylo v porovnání s rokem loňským
připraveno mnohem větší množství úplně všeho, nezbyla ani
kroupa z polévky. Největší zásluhu na tom samozřejmě mají
zkušení řezníci, pánové Vojta Janoš a Vojta Bača, kteří věnovali
přípravám produktů spoustu času a především jim patří poděkování. Velké díky však patří i dalším pomocníkům, kteří se na
chystání výrobků i akci samotné přímo podíleli.
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony
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Povodňové plány vlastníků nemovitostí
Mezi základní přípravná opatření v ochraně před povodněmi
patří i tvorba povodňových plánů a to nejen plánů obcí, SO ORP,
měst a krajů, ale také jednotlivých vlastníků nemovitostí (dle zákona č. 254/2001 Sb.).
„Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají
povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu
této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh
povodně, rozhodne vodoprávní úřad“ (viz § 71/4 zákona).
„Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový
plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání“ (viz § 71/5
zákona).
Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém
území nebo zhoršují průběh povodně, jsou na základě zákona
č. 254/2001 Sb. povinni zajistit, aby nebyly zhoršovány odtokové
podmínky a průběh povodně.
Formulář pro vyplnění Povodňového plánu vlastníka nemovitosti naleznete na webových stránkách obce – viz odkaz:
http://www.edpp.cz/plc_formular-pro-tvorbu-povodnovychplanu-vlastniku-nemovitosti/
Vyplněný formulář můžete zaslat e-mailovou poštou na adresu
obec@policna.cz nebo místostarosta@policna.cz případně osobně doručit na obecní úřad.
Tvorba povodňového plánu vlastníka nemovitosti vychází z odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931.
Vlastníci nemovitostí zpracovávají PPVN nejen pro účely a potřeby obce, ale hlavně pro svoji potřebu a v plánu řeší skutečnosti týkající se své vlastní ochrany!
Nevytvoří-li vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí
v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně povodňový plán vlastníka nemovitosti, dopouští se přestupku, za
který mu může být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.
Za aktualizaci povodňového plánu vlastníka nemovitosti je odpovědný vlastník nemovitosti, nikoli obec!

Parkovací místa
Obecní úřad připravuje rozšíření parkovacích míst v těsné blízkosti obecního domu tak, aby byla vytvořena možnost lepšího
parkování pro občany a návštěvy OÚ. Za tímto účelem byla odstraněna budka "Trafiky" a v nejbližší době se zahájí práce na
úpravě vzniklého prostoru.
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POZOR – Slivovicový košt – POZOR
Málokterá obec se může pyšnit tím, že má na svém území
dvě pěstitelské pálenice. Proto je s podivem, že do soutěže
o nejlepší slivovici se zatím nikdo nepřihlásil. Že by už všem
došly zásoby???

Neváhejte a určitě se přihlaste.
Prodlužujeme termín přihlášek do 15. 4. 2015

POZOR – Kotlíkový guláš – POZOR
Výbor pro školu, kulturu a sport připomíná, že v sobotu dne
18. 4. pořádá soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. K dnešnímu
dni je přihlášeno 9 soutěžních týmů.
Občerstvení v bufetu TJ zajištěno.

ROZBOR VYUŽITÍ MHD LINKY 946001
V ÚSEKU POLIČNÁ – STANOVIŠTĚ MHD
U NÁMĚSTÍ
Jak jsme vás již informovali, obecní zastupitelstvo se s plnou
vážností zabývá otázkou dopravní dostupnosti naší obce a zachováním, optimalizací případně zrušením svazku současné MHD
spolu s městem Valašské Meziříčí a Krhovou. Analýza současného stavu je uveřejněna na webových stránkách obce. Níže uvádíme jeden z mnoha grafů, které vypovídají o vytížení linek MHD
v lednu t. r. Budeme vděčni za vaše podněty, protože MHD stojí
naši obec v ročním rozpočtu 1.250 tis. Kč.

Průměrné počty cestujících – Pracovní dny
– Období leden 2015 směr Poličná – stan. MHD VM

Průměrný počet přepravených cestujících = 6,95/linku
Více na www.policna.cz případně osobně na OÚ

Pohled do historie II – vzpomínky pamětníků…
Pokračování střípků historie opět v autentické podobě tak, jak
nám je předkládají pamětníci.

FEJETON – nejen na neděli, aneb vzpomínky dávno
i nedávno minulé, ba i na referendum
o samostatnosti obce Poličná.
Byly to tenkrát dny pošmourné, všude plno napětí. Pražané sice
mohli na jasném nebi sledovat létavice – na Valašsku kupodivu
nebe černé, v dáli nebylo vidět živáčka. Jen u země tancovala nějaká divná světélka. Nakonec mi to manželka vysvětlila. To prý se
dělají jiskry za babama, jak létají jedny z dolního konce na horní
a ty druhé zase z horního na dolní, aby přesvědčily ty třetí baby,
aby byly proti referendu, ať se žádné nekoná.
Vzpomněl jsem si přitom na svého profesora, fandu češtináře,
který nám čítával z Kollárovy sbírky básní Slávy dcera – „… cesty
mohou býti rozličné, jen vůli mějte sobě rovnou…“ Tak tyto baby
vůli sobě rovnou určitě neměly. Určitě ji neměl ani občan, který
prohlásil, že by si vedle Komunisty ani nesedl. Přilétla mi myšlenka na bitvu na Bílé hoře, kdy pražským Pepíkům též nevonělo
bojovat proti nepříteli s každým, který mu zrovna nevoní. Proto
udělali čelem vzad a úprkem hnali naplnit své baňdory chladným
pivíčkem (relace p. Ostrý – Toulky českou minulostí). Tak tito pánové též o Vůli sobě rovné neměli ani potuchy.
Později pak na jednom sezení ve škole se mi velice líbil mladík,

který nás vítal a též vysvětlil, proč nebyla svolána celá obec, jak
by se slušelo a patřilo, ale jen nás pár „vyvolených“! Protože MY
chceme, abyste VY volili jen nás a mne. Protože JÁ chci být zvolen,
JÁ chci být v představenstvu, JÁ chci pro obec pracovat – a zase
několikrát JÁ. Pravá paže mu neustále vystřelovala nahoru – kam
se hrabal jeden státník – přitom bicepsy mu na ruce naskakovaly
k prasknutí, jako nějakému boxerovi. Však to též byla rána pod
pás pro zbytek občanů, kteří neměli být pozváni. Přesto se tento
mladík pěkně poslouchal. Jen u vedlejšího stolu to pokazil hlas
jednoho občana – co kecá, v paneláku, když měl někdy pomoct,
tak nikdy na to neměl čas. Teď opravdu nevím, na čem se ta Vůle
rovná vlastně podílela.
Vůli sobě rovnou naopak měli – zlínský pan farář pater Přerovský a jeden vysoce postavený důstojník, kteří nás – dva zlínské
ministranty – Jendu Blechového (později monsig. Blechu) a mne
varovali, ať nás ani nenapadne objevit se na Rusavské faře nebo
někde poblíž v Hostýnských horách, protože fara je obsazena našimi a ruskými rozvědčíky. Psal se březen 1953. Též byly nalezeny
účty za zboží, které jsme nakupovali ve městech Zlín – Hulín – Otrokovice – Vizovice – Napajedla – a které pan farář nestačil doručit na Olomoucké Arcibiskupství. Tento proviant jsme o víkendech
nosívali přes hory na zádech v ruksacích na již zmíněnou faru.
Pomáhali jsme tak přežít v horách jak některým našim občanům, taktéž bojovníkům z války, které nám později naše televize
několikrát ukazovala, jak za sebou táhnou polotěžkou techniku,
když spěchali na pomoc pražanům a kterým též Prahu pomohli osvobodit. Nějak to ta Vůle sobě rovná později divně zamotala, protože tito co pomáhali pražanům Prahu osvobodit, dostali
všichni provaz. Na druhé straně – jak nám opět naše televize několikrát ukazovala – ti, co si do osvobozené Prahy přijeli na kafíčko
– tak těm byly později připnuty metály.
Po roce 1990 jsem chtěl poznat třetího ministranta, který nosil
proviant z Bystřice p. Hostýnem a který mi ukazoval jizvy po hnisavých ranách z doby, kdy byl zakován v železech. Rovněž mi sdělil, že p. farář Osička byl umučen, částečně i za to, že neprozradil
nikoho z nás, které se nepodařilo rozvědčíkům chytit.
Nakonec – važme si všichni „Vůle sobě rovné“, která, jak se zdá
v Poličné u našich námi zvolených zakotvila. Dokonce se mi nedávno doneslo, že někteří staří senioři se ve skromnosti už natrvalo smířili s tím, že děti z mateřské školy mívají na své Drakiádě
daleko větší úspěchy než oni. Kdo ví, jestli to není tím, že draka
pouštějí na kopci a neběhají s ním po dědině…
Ladislav Spáčil, u svých vrstevníků z Poličné v mládí znám jako
Laďa ze Zlína.

Válečné střípky z doby před 50. lety
10. března 1945

Předjaří 1945. V obci Poličná funguje to dobře. Starostou
obce je pan Josef Vozák, rolník na č. p. 50. Rodák jest ze Zámrsk
u Hranic. Sem se přiženil před touto válkou. Manželka jeho Marie,
rozená Květinová, je taktéž správná Češka, občanka a manželka.
Náš starosta je dobrý Čech. Po celou válku hájil dobře zájmy české a zájmy všeho lidu své obce. Proto se mnohdy ostře potýkal
s úředníky po obci něco žádajícími či vojenskými osobami, které
po obci chtěly určité větší hodnoty. Hrozilo mu vícekrát zatčení
i zastřelení pro neplnění příkazů a nařízení válkou vyvolaných.
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Spolu jsme úřadovali, vím to. Osvědčil se dobře jako Čech. Opakuji, čestně obstál, jako správný český starosta, ve zkoušce války
současné, která se ke konci chýlí. Neznám závady v jeho funkci
starosty. Byl spravedlivý, přímý a obětavý v nadprůměrném měřítku. Vždy dobrou náladou udržoval vždy dobrý tón v obci. Přinesl obci velkou oběť, jako starosta v tuto hroznou válku, plně
se osvědčiv. Kdo tvrdí něco jiného, než zde psáno, mýlí se, nezná
skutečnost, křivdí. Občan mu byl bližší než cokoliv jiného. Potvrzuji svým podpisem, že to pravda a bez osobního pozadí.
Jaroslav Horák, rolník, Poličná 32

10. března 1945

Pan Miloš Kašlík, odborný učitel, zastupoval neoficielně naši
českou obec v rámci českého okresu v činnosti ochrany, práva
a spravedlnosti, v činnosti delikátních záležitostí, politického
pozadí, jako rádce a povzbuzovatel. Varovával důrazně před
nerozvážnými, zbrklými činy, řka: „Životů českých lidí je a bylo
by škoda. Tak to nejde, to by bylo chybné jednání. Na to musí
přijít doba atd.“ Pomáhal ve válku na poli, pracoval dobrovolně
a rád. Všechna čest takovým učitelům. Věděl mnoho, mluvil málo
a pracoval pilně, neviděně, na všech úsecích českého Valašska –
záchraně dokumentárních děl, přinášeje statečnost všude kam
přišel, humor, chuť k práci, odvahu. Jest naprosto u něj vyloučena
i myšlenka protičeská, eventuelně myšlenka proti lidskosti, spravedlnosti, právu.
Potvrzuje: Jaroslav Horák, rolník, Poličná 32
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11. března 1945

Další výkup koní, pro říšskou brannou moc. Ani předvedené koně
moc komise neprohlížela. Jak měl kůň dobrý vzhled, šel pryč.
Majitelé koní, rolníci, trapně situaci přihlíželi, ztrácejíce tahouny
jednoho po druhém. Těžko se s koňmi loučili.

12. března 1945

Odvezen gestapem, do žaláře, Antonín Zahradníček, zemědělec
z čís. 132, v Poličné, za své 2 syny, kteří volili čestnější úkol, než se
nechat trýznit v žaláři. Ovšem, nepředpokládali, že otce vezmou
za ně. Obec je tímto případem vzrušena a Říše si touto a takovou
praxí dělá větší a větší trhlinu odporu a nenávisti.

14. března 1945

Na rozkaz říšské vojenské správy, odvedeny z obce 4 selské vozy
k účelům vojenské dopravy. Nedojely však daleko. Kolonu, tyto
vozy z okresu odvážející k severu, napadly anglické a severoamerické stíhačky v Hůrce u Nov. Jičína. Tam ty vozy robily a shořely. Tamnější občan zde známý, toto sděloval, poznav, že se jedná
o vozy z Meziříčska, podle vozových tabulek. Firma Bublík, Poličná, tam stálo.
Zaznamenal: Jaroslav Horák, rolník, Poličná 32

Základní škola informuje
XII. školní karneval
Jako každý rok i letos se na naší škole konal dětský karneval –
tentokrát v pátek 27. 2. 2015. V 15 hodin se školní jídelna zaplnila
čerty, čertíky, princeznami, kovboji a dalšími originálními maskami. Začal "karnevalový rej", tancovalo se, zpívalo, soutěžilo,
nechyběla ani přehlídka masek. Přidali se i rodiče, kteří soutěžili
v tanci a vítězný pár vyhrál dort pro své děti. Program zpestřila
taneční vystoupení děvčat ze 6. a 7. třídy. Přiblížil se očekávaný
okamžik – 17. hodina a byla zahájena tombola, která byla opravdu bohatá. Poté začala diskotéka pro starší žáky a opět nechyběly soutěže. A ještě na něco bychom zapomněli - občerstvení
– výborné chlebíčky a různé sladkosti všem chutnali. 18. hodina
ukončila letošní XII. školní karneval. Všichni odcházeli spokojení
a příjemně naladění. Proč se konal karneval...? Abychom se pobavili, společně se setkali a něco hezkého prožili!!

Holocaust – úplná katastrofa
Čtyři týdny (19. 3. 2015) před exkurzí do Osvětimi jsme se zúčastnili přednášky na téma: HOLOCAUST. Paní lektorka V. Zvoníčková z klubu Most nám vysvětlila pojem holocaust, podrobně
jsme se dozvěděli o obětech holocaustu, o koncentračních táborech nejen u nás, ale i v jiných státech. Její odborný výklad
byl doplněn prezentací týkající se tohoto tématu. Nechyběla ani
diskuze, dokonce zbyl i čas na naše dotazy, a že jich nebylo málo.
Nyní už víme, my žáci 9. třídy, že holocaust je anglický termín pro
naprosté zničení, že hlavní obětí holocaustu byli Židé (vyvražděny byly přibližně dvě třetiny evropských Židů, většina z nich pocházela z Polska), že mezi známé koncentrační tábory u nás patří
Terezín, v Evropě např. Mauthausen, Osvětim, Dachau, Buchenwald atd. Přednáška byla nejen zajímavá, poutavá, ale hlavně poučná, přestože téma, o kterém jsme hovořili, bylo velmi smutné.
A to je mírné označení!!		
V. Skotnica, M. Tomaštík – 9. třída

Přípravný kurz pro předškoláky ukončen

Ještě jednou děkujeme všem sponzorům za dary, které věnovali
do tomboly.

Okresní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek 5. března pořádalo Středisko volného času Domeček
ve Valašském Meziříčí okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů. Z naší školy se této soutěže zúčastnilo osm žáků. Pochvala za
píli, vytrvalost a krásný výkon patří Nikol Foltové, Heleně Večeřové, Viktoru Vašinovi, Lukáši Vaiglovi, Patriku Pernickému, Adéle
Šefrané, Vendule Bublíkové a také Veronice Tomáškové, která od
poroty za svoji recitaci získala čestné uznání. Gratulujeme!
A. Hurychová

Druhá lekce pod názvem „Vidím, slyším…!“ proběhla 19. února.
Byla zaměřena na procvičování smyslového vnímání. Písničkou,
skládáním a lepením obrázku z částí děti provázel motiv ovečky.
Zábavná říkadla a rozpočítadla uvedla budoucí prvňáčky do světa
slabikování. Hravou formou si děti vyzkoušely vyvozování hlásek.
Nechyběla cvičení u interaktivní tabule, kde si všichni vyzkoušeli
spojování obrázků logických dvojic. Třetí lekce přípravného kurzu nesla název „Chytrá hlava!“ a proběhla 5. března. Děti si v ní
zahrály spoustu různých her, při kterých si procvičily a posílily
paměť.
Závěrečná část kurzu se uskutečnila 14. března. Byla zaměřena
na rozvoj myšlení, řeči a jak naznačuje název lekce „Dokážu to!“
shrnula celkové dovednosti předškolních dětí.
Všechna čtyři setkání s předškoláky byla úspěšná a velmi příjemná. Naše budoucí prvňáčky můžeme jen chválit. Každý z nich
si při ukončení kurzu právem zasloužil pochvalu za svoji účast. Na
všechny se moc těšíme 1. září 2015!
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Žáci přivítali jaro
Dne 19. března 2015 se u nás ve škole odehrál Den barev.
První třída byla zelená jak žabky. Druhá pak zazářila v barvě
fialkové. Třeťáci se proměnili v berušky s barevnými puntíky.
Čtvrťáci byli jako Karkulky – zkrátka celí červení. Pátá třída byla
oranžová a zaujala porotu natolik, že vyhrála 1. místo v soutěži
o nejlépe sladěnou třídu.

Šestá třída nám zazářila. Byli totiž žlutí jako sluníčko. Sedmáci,
kteří si vylosovali vzory květin – Hawai, to jednoznačně na
II. stupni vyhráli. Pruhovaní osmáci vykročili do tohoto dne pravou nohou, ale moc štěstí neměli. Modrá devítka také zaujala.
Porota ocenila i kreativitu v oblasti účesů i módních výstřelků.

Všichni si tento den užili, vyřádili se a přivítali jaro.
V. Bublíková – 9. třída, M. Halaštová a A. Šefraná – 6. třída
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Složky informují …
Jako každý rok se v březnu ženy sešly na výroční členské
schůzi, aby pečlivě zhodnotily činnost v roce 2014 a současně
oslavily svůj svátek MDŽ. Program byl opravdu nabitý. V úvodu předsedkyně Pavla Horáková nejprve přivítala hosty – za
hasiče pana Hadaše, za sportovce pana Šťastného a za OÚ starostu pana Místeckého. Vystoupení Šárky Valouškové s několika skladbami zahranými na klávesy a krátká báseň navodilo
v úvodu příjemnou atmosféru. Poté již následoval tradiční program. Předsedkyně postupně probrala jednotlivé body Plánu práce a v závěru konstatovala, že všechny akce byly úspěšně splněny.
Také zpráva revize pokladny a hospodaření byla bez připomínek.
V další části byly členky seznámeny s novým plánem činnosti
pro r. 2015.
K tomuto bodu se rozvinula bohatá diskuse. Na přetřes se
dostal tradiční zájezd. Vyhrála to návštěva Jesenicka.
Podrobnosti budou zveřejněny na webu obce i SŽ, kde najdete
i další akce. V rámci diskuse vystoupili i naši hosté se svými pozdravy a příslibem aktivní spolupráce. Starosta pan Místecký pak
poděkoval ženám za jejich práci pro veřejnost a s přáním k jejich
svátku předal symbolickou kytičku předsedkyni Pavle Horákové.
Oficiální část uzavřelo přijetí usnesení a pak následovalo občerstvení. Protože se schůze konala v hostinci U slunce, děku-

jeme za přípravu i obsluhu paní Martě a pomocníkům. V rámci
volného programu pak proběhla tradiční tombola a ještě nás
paní Zelenková seznámila s výhodami používání plastového
nádobí tuperware.
Byl to jednoznačně příjemně strávený podvečer a již se těšíme na další akce.
Liba Dopiráková

Tradice zůstávají
S obdobím Velikonoc jsou na Valašsku spojeny zvyky a tradice, bez kterých si tyto svátky nedovedeme představit. Ať již
je to výroba kraslic, barvení vajíček, šmigrust nebo klapotání.
Jsme rádi, že naši mladí v této tradici pokračují.
Doufáme, že velikonoční jarmark získá na tradici a třeba bude
inspirací i Vám ostatním, kteří máte v rukávu nápady, jejichž
realizaci bychom jako obec uvítali a rádi podpořili. Nebojte se
na nás obrátit.
Děkujeme organizátorům za přispění do aktivit uskutečněných v obci.

Bleskovky…
Velikonoční jarmark

Premiéru mini jarmarku zažila obec
v sobotu 28. 3. 2015. Organizátory akce
chvilku ovládala malá nejistota spojená
s úplně prvním ročníkem takové akce,
obavami co provede počasí a jestli se objeví návštěvníci a klapne vše jak má.
Počet návštěvníků a jejich spokojené
reakce ale snad nakonec hovoří za vše.
Vrtkavé počasí akci přálo a zahrádka Pod
Hruškou přivítala velkou řadu návštěvníků, kteří si mohli zakoupit velikonoční
dekorace, frgály, mléčné výrobky, řeznické pochoutky a také zboží zdravé výživy
či podpořit koupí rukodělných výrobků
stacionáře. Nechyběla keramika místních
prodejců, koledníci si mohli v předstihu
koupit tatary a k vidění byla i praktická
ukázka zdobení kraslic.

Do konce dubna musíme připravit a podat přihlášku
do soutěže Vesnice roku 2015.
Podali jsme žádost o dotaci na štěpkovač, sběrací
vůz na bioodpad. Je to poslední možnost, kdy může
obec získat 90% dotace.
Podali jsme žádost o dotaci na realizaci kamerového a zabezpečovacího systému v naší základní a mateřské škole s možností 100% krytí.
Vyhlásili jsme výběrové řízení na vybudování venkovní posilovny v rámci sportovišť u školy.
Vybrali jsme zpracovatele Územního plánu obce.
Práce na ÚP započnou v nejbližších dnech.
Připravujeme výběrové řízení na dodavatele inženýrských sítí v lokalitě Chřástalov.
ZŠ opět připravuje sběr papíru, který bude organizován v týdnu od 20. do 24. 4. 2015.

A
100 % KVALIT
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Jak jsme vás informovali v minulém čísle zpravodaje,
zajišťujeme ve spolupráci s Mikroregionem VM-kelečsko
a firmou KAZUIST v rámci projektu Vzdělávání venkova
pravidelné „vzdělávací kurzy“. Už proběhly dva dny školení (26. 3. a 2. 4.) s velmi dobrou účastí občanů. Další
témata jsme seřadili do následujícího harmonogramu:
•

8. 4. 2015 (středa)
– počítače – lektor Euroschola

•

16. 4. 2015
– Spotřebitelská gramotnost,
finty obchodníků – lektor Šulák

•

24. 4. 2015 (pátek)
– Základy práva – lektor Matocha

•

30. 4. 2015
– Podnikání – lektor Pernický

•

14. 5. 2015
– Finance – lektor Plachtaňski

Školení budou probíhat v uvedených termínech vždy
od 16.30 do 19.30 hod. v salónku hostince U Slunce
(s malým občerstvením). Celý projekt vzdělávání je financován s Evropského sociálního fondu a pro účastníky
akce je BEZPLATNÝ.
Zájemci o další školení se mohou stále hlásit na OÚ.

POZOR – POZOR - POZOR!!!
Stále zůstává několik volných pozemků
na výstavbu rodinných domků
v lokalitě Chřástalov.
Neváhejte a přihlaste se s žádostí
o koupi na obecním úřadě.

OBECNÍ ÚŘAD JE PŘEMÍSTĚN DO PŘÍZEMÍ OBECNÍHO DOMU
NOVÝ TELEFON 571 618 043
Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
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Zpracování příspěvků: obec@policna.cz. Poličenské listy také na www.policna.cz.
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