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Motto měsíce:
Pouze dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost.
U té první si tím však nejsem tak jist.
Albert Einstein

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte popřát všem ženám k jejich svátku hodně
štěstí, zdraví a pohody. V letošním roce vyhlásí Výbor pro kulturu, školství a sport první ročník soutěže „O nejhezčí poličenské
okno“. Prvních 5 míst bude oceněno. Podmínky soutěže včas
zveřejníme, pilné zahrádkáře upozorňuji již nyní, kdy se blíží jarní výsadba květin.
K 70. výročí osvobození obce připravujeme, kromě kladení
věnců u památníků, také setkání u partyzánských bunkrů na
Oznici. Setkání spojené s turistickým výšlapem se zúčastní občané všech okolních obcí a to Jarcové,
Branek, Poličné a samozřejmě Oznice. Sraz bude 8. 5. 2015 ve 14 hod.
přímo u bunkru. Podrobnější informace uvedeme v příštím čísle zpravodaje. Těším se na setkání s vámi
na zabíjačce, kde bude prostor pro
diskuzi. Přeji vám všem příjemné
prožití Velikonočních svátků a veselou pomlázku.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Informace k projektu Čistá řeka Bečva II.
Ke konci ledna byly v naší obci opět obnoveny práce na projektu Čistá řeka Bečva II. V letošním roce ještě zbývá položit zhruba
6,2% z celkové délky kanalizačního potrubí (plánováno 2803 m,
skutečně položeno k 25. 2. 2015 je 2672,5 m) a provést související
stavební činnosti. Po dokončení těchto prací budou od dubna do
července roku 2015 postupně probíhat opravy povrchů komunikací ve všech lokalitách, dotčených výstavbou kanalizace.
Při provádění dokončovacích prací a úpravách povrchů komunikací dojde k částečnému omezení dopravní obslužnosti, případně
krátkodobému zákazu vjezdu do vymezených lokalit.
Proto žádáme občany, aby ještě měli pochopení s dočasnými
omezeními dopravy, zvýšenou prašností a hlukem v blízkosti stavby.
Po definitivní úpravě komunikací budou v daných lokalitách povolovány překopy a jiné zásahy do opravených komunikací jen ve
výjimečných případech, kdy bude podmínka na opravu nového
asfaltového povrchu min. 10 metrů na každou stranu od hrany
překopu. Z tohoto důvodu žádáme všechny stavebníky, kteří
mají povolení k zásahům do opravovaných komunikací, popřípadě o ně žádají, aby tyto zásahy provedli do dubna letošního roku.

Dále upozorňujeme občany, že připojení na nově vybudovanou
kanalizační síť bude možné až po její kolaudaci, která bude probíhat v červenci 2015. Všechny podmínky pro připojení a další informace k projektu budou zveřejňovány na webových stránkách
obce. Na nich budou také občané seznámeni s datem, od kterého
se budou moci připojovat na nově vybudovaný kanalizační řád.

Obecní zabíjačka

Zveme srdečně všechny občany
na ZABÍJAČKOVÉ HODY,

které proběhnou v sobotu
21. 3. 2015 od 10 hod. v hostinci U Slunce
Nová technika zastupitelům obce
Zastupitelé obce byli na konci února vybaveni novými tablety.
Snahou je zvýšení informovanosti a kvality práce zastupitelů bez
nutnosti tisku všech materiálů, které se na zastupitelstvu projednávají. Současně mohou občané komunikovat se zastupiteli prostřednictvím e-mailu. Adresy jednotlivých zastupitelů najdete na
našich stránkách.

Telefonické spojení s OÚ
Se vstupem do nového roku jsme na obecním úřadě zřídili pevné telefonní linky, abychom zlepšili a rozšířili možnost komunikace
s občany a širokou veřejností:
Vladimír Místecký, starosta

571 618 741

Ing. Stanislav Pernický, místostarosta 571 618 742
Bc. Martina Palátová, asistentka OÚ

571 618 743

Iveta Drdová, účetní obce		

571 618 744
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Nabídka občanům

POZOR – POZOR - POZOR!!!
Zákon o dani z přidané hodnoty 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.
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!!!

Základní škola informuje
Poličenský slavík

Pohled do historie II – vzpomínky pamětníků…
Pokračování střípků historie opět v autentické podobě tak, jak
nám je předkládají pamětníci.
Poličná – rok 1938
Ze zajetí z Ruska vrátil se po 22 letech Ladislav Bajar, čili Slávek
Bajarů, syn malozemědělce z č. 6 v Poličné. Přijel 27. ledna 1938.
Byl zajat ve světovou válku na ruské frontě. Byl tenkrát 20 letý černovlasý mladík, vrátil se za 22 let jako šedivý muž. Byl vřele ve své
obci uvítán. Zapomněl českou řeč úplně, ač česky rozumět nezapomněl. Byl na Ukrajině zemědělcem. Též na Krymu. Měl tam pár koní
a hovězí dobytek. Byl ženat s Ruskou. Zůstala v Rusku i se synem. Za
režimu Pětiletky ztratil celý majetek v Rusku. Přijel do svého rodiště
– Poličné, ztrativ tam možnost existence a byv pronásledován.
Výroba – pálení slivovice v Poličné bylo zahájeno 29. ledna 1938
v nové budově – místnostech, zvláště k tomu postavených. Majitelem je Josef Bublík mladý, syn Metoděje Bublíka, rolníka ž č. 35.
Tento menší produkční lihovar stojí u potoka v nejdolnější části vsi,
proti číslu 63 a 122.
První traktor v obci Poličné pořídil si Eduard Bětuňák, cementárna
v Poličné č. 39. Dal za něj 8.000 Kč. Menší je to typ, ale dobře mu to
chodí. Pracuje stále.
Nová hájovna postavena r. 1938 v Poličné, postavena bývalým
velkostatkem hrabat Žerotínů. Nyní to má po Žerotínech jejich zeť,
hrabě Ares. Hájovna stoji na kraji lesních komplexů nad revírem.
Hajným je toho času Adolf Jiříček. Bydlel dřív v hájence Velkostatku
v Hájkoch č. 137, což tam velkostatek prodal letos a postavil hájenkou novou u revíru.
Zaznamenal: Jaroslav Horák, Poličná 32
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Jako již každý rok se v den pololetního vysvědčení uskutečnila
na naší škole pěvecká soutěž POLIČENSKÝ SLAVÍK. Ovšem tento
rok byl ve znamení několika změn. Veřejné hlasování bylo nahrazeno hlasováním tajným. Pořadí si vystupující tentokrát losovali
a vítězové obou kategorií navíc postupují do okresního kola
ve Vsetíně. V porotě opět zasedli tři členové. Z řad učitelů Alena
Hurychová a Jana Skotnicová a z obecního zastupitelstva nás přišla podpořit paní Mgr. Anna Krhovjáková.
Na začátku, před zahájením soutěže, vystoupil školní pěvecký
sbor. Samotná soutěž pak měla mnohem vyšší úroveň než v letech předešlých. Žáci se více snažili a již v nižších ročnících jsme
mohli zaznamenat přítomnost anglického jazyka. Ne vždy byly
písničky ideálně zvolené k hlasovému rozsahu interpreta a také
velká tréma udělala své. Z pěveckého klání však nakonec postoupili dva jednoznační vítězové. Za první stupeň bude naši školu reprezentovat Hanka Smiešková z páté třídy, druhou kategorii pak
zastoupí (naprosto očekávaně a zaslouženě) Vendula Bublíková.
Tento ročník byl hodnocen jako nejlepší za posledních několik
let a doufáme, že podobné to bude i v letech příštích.
Vít Skotnica – 9. třída

Sám doma
V úterý 3. února proběhla na naší škole v biologické učebně zajímavá přednáška pro 3., 4. a 5. třídu. Jmenovala se SÁM DOMA
a přednesla nám ji paní policistka Lucie Kolečková.
V první části nám pouštěla zajímavá videa. Povídali jsme si, jak
se chovat při požáru i co dělat, když jsme sami doma. Také jsme
se dozvěděli něco o sebeobraně a zopakovali si důležitá telefonní
čísla.
Na závěr jsme za odměnu dostali propisku městské policie.
Přednáška se nám moc líbila, byla poučná a zajímavá.
Zuzana Bocková - 4. třída

Lyžařský výcvik
Ve dnech 21. 1. 2015 - 27. 1. 2015 se uskutečnil lyžařský výcvik.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin, jedna jela do skiareálu Karolínka a druhá do Velkých Karlovic. V prvních dnech moc sněhu
nebylo, avšak ke konci výcviku nám nasněžilo. Žáci si stav obou
sjezdovek chválili. V předposlední den si druhá skupina zajela slalom a projížděla branky.
Lyžařský výcvik se nám líbil, všichni jsme byli spokojeni a těšíme
se na další v roce 2016.
K. Konvičná – 7. třída, V. Bublíková – 9. třída

Školní kolo recitační soutěže
V úterý 10. 2. 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se žáci a žákyně z 1. – 9. ročníku naší školy. Soutěžilo se ve
třech kategoriích (první se týkala 1. – 2. třídy, druhá 3. – 5. třídy,

třetí 6. – 9. třídy). Vyslechli jsme nejen poezii, ale i prózu. Chlapce a děvčata, kteří recitovali, byla radost poslouchat, všichni byli
výborní, ale vítězem mohl být jen jeden.
V 1. kategorii zvítězil Viktor Vašina (2.tř.), ve druhé se umístila
první Veronika Tomášková (4. tř.) a ve třetí získala 1. místo Vendula Bublíková (9. tř.).
Vítězům blahopřejeme a všem recitátorům děkujeme za příjemně prožité únorové odpoledne.
Co dodat na závěr? Žákům, kteří budou reprezentovat naši školu
v okrskovém kole, přejeme hodně úspěchů!!!

Přípravný kurz pro předškoláky už začal
Ve čtvrtek 5. února 2015 proběhla na naší škole 1. lekce přípravného kurzu pro předškoláčky "Hrajeme si na školu." Tato úvodní část s názvem "Dobrý den, školo!" byla věnována seznámení
dětí se školním prostředím, upevňování sociálních dovedností
a procvičování prostorové orientace.
Hodina začala aktivitami v 1. třídě. V úvodu se děti naučily
krátkou písničku o škole, kterou si průběžně několikrát zazpívaly. Následovalo poznávání pohádek podle obrázků. Vybrané
pohádky si děti vybarvovaly a poslechly ve veršované podobě.
Poté budoucí prvňáčci navštívili žákovskou knihovnu. Následovaly aktivity ve druhé třídě, kde si děti s paní učitelkou zacvičily
a vyzkoušely psaní číslic na tabuli. Poslední činnost pro ně byla
připravena v učebně 4. ročníku, kde si všichni vyzkoušeli na interaktivní tabuli hru na procvičování orientace.
V samotném závěru čekalo na děti malé občerstvení v jídelně
naší školy.
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. Všechny děti si zasloužily
sladkou odměnu a velikou pochvalu!
Další dvě lekce proběhnou v měsíci březnu. „Chytrá hlava!“ –
lekce na posílení paměti – proběhne již 5. března a „Dokážu to!“
se zaměřením na rozvoj myšlení a řeči pak 19. března 2015. Těšíme se na Vás!

Přednáška Městské policie Valašské Meziříčí
V pátek 13. 2. 2015 nás navštívil strážník Pavel Kachtík z Městské policie ve Valašském Meziříčí. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili přednášky na téma: ALKOHOL, KOUŘENÍ a NÁVYKOVÉ LÁTKY.
Nejdříve se probíralo, jak to probíhá, když mladiství pijí alkohol
a jaké to přináší následky. Potom nám pan strážník vyprávěl skutečné osudy lidí, kteří podlehli závislosti na alkoholu. Dokonce
vyzval jednoho z nás, aby u něho provedl dechovou zkoušku.
Dalším tématem bylo kouření. Povídali jsme si o tom, kde se
kouřit smí a naopak - KDE JE KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. Není lepší nekouřit? Pak se nemusí nic zakazovat. To je jen malé zamyšlení
týkající se závislosti na kouření. Posledním tématem byly návykové látky. Pan Kachtík přinesl žákům ukázat i test na tyto látky
a vysvětlil nám, co se děje, pokud je test pozitivní.
Besedu zakončil příběhem z nejmenované střední školy. Pan
strážník se s námi bavil otevřeně, vše nám ochotně vysvětloval.
Na závěr jsme dostali od Městské policie ve Valašském Meziříčí
propisovací tužku.
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Poděkování sponzorům

Vedení ZŠ a MŠ Poličná, Rada rodičů
i žáci děkují
za sponzorské dary věnované
do tomboly
na XII. školní karneval.
Přednáška byla zajímavá, ale hlavně nás nenásilnou formou
donutila zamyslet se nad tímto tématem. Výsledek – ALKOHOL, KOUŘENÍ a NÁVYKOVÉ LÁTKY OPRAVDU ŠKODÍ NAŠEMU
ZDRAVÍ!				
Lea Žilinská – 9. třída

Zdravé zuby
V pondělí 9. února proběhla pro žáky 1. stupně přednáška
ZDRAVÉ ZUBY.
Z lékařské fakulty v Olomouci nás navštívil student medicíny Jakub, který nám promítl zajímavou prezentaci. Dozvěděli jsme se,
jak má vypadat vhodný zubní kartáček a na modelu dráčka nám
vysvětlil, jak si správně čistit zuby. Někteří žáci si vyzkoušeli speciální fialovou tabletkou, jestli mají zuby dobře vyčištěné.
Přednáška se nám moc líbila a užili jsme si i hodně zábavy.
Sára Šotková, Vlasťa Koňařík – 4. třída

Přátelství a láska
Dne 18. 2. 2015 nás navštívil pan R. Palacký a tentokrát si připravil přednášku, která byla zaměřena na budování mezilidských
vztahů. V úvodu jsme hovořili o přátelství (co se skrývá pod tímto
pojmem a jak souvisí s láskou mezi lidmi). Dozvěděli jsme se, co
to je DESATERO přátelství a lásky např. Naslouchej! Vžij se do situace druhého! Nemrač se! Uč se vyměnit si názory! Nezapomeň
na chválu! Zajímej se o druhého! Neboj se uznat vlastní chybu!
atd. Rovněž už víme, jaké "kroky" vedou k vytvoření pevného
vztahu – důvěra, vzájemné poznání... Přednáška byla doplněna
názornou prezentací k danému tématu.
Beseda se nám, žákům a žákyním 7. třídy, velmi líbila. Odnesli
jsme si poučení: Buď svá, buď svůj! Každý z nás je nádherný
originál!
žáci a žákyně 7. třídy

Náš pes, náš kamarád
V úterý 17. února 2015 se zúčastnila 1. a 2. třída přednášky na
téma: NÁŠ PES, NÁŠ KAMARÁD. Besedu vedla paní Lucie Kolečková z Městské policie ve Valašském Meziříčí. Pro prvňáčky i žáky
2. ročníku byla přednáška poutavá, zajímavá a poučná. Dozvěděli
se např. - jak se chránit před psem, který je napadl, jak poznat
psa, jenž trpí vzteklinou atd. Názornou formou byly děti poučeny
o bezpečném chování při kontaktu s toulavými psy.
Co dodat na závěr? Děkujeme a těšíme se na další preventivní
přednášky.
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Korekce historických faktů
Děkujeme panu Tomaštíkovi, který nám odhalil dosud nikde
nepublikované autory Kapličky ve Štěpnici. Již to nejsou neznámí občané Poličné, ale kapličku, jako poděkování Panně Marii za
ochranu a přežití při přechodu fronty ve 2. světové válce, postavili v roce 1946 místní občané:
Jan Janoš – tesař – otec paní Fialové,
Jindřich Janoš – tesař – jeho bratr,
Eduard Jež – zedník a
František Vašica – krejčí – otec paní Tomaštíkové.
Všem patří naše uznání.

Složky informují …
TJ – oddíl kopané
V sobotu 7. 2. 2015 se mužstvo mladší (ročník 2007 a mladší)
přípravky zúčastnilo halového turnaje v Rožnově pod Radhoštěm
s těmito výsledky:
Poličná : Frenštát p/R.		
1:1
Poličná : Zašová			
1:3
Poličná : FC Rožnov p/R.		
0:2
Poličná : SVČ Rožnov p/R.
2:0
Poličná : FC Vsetín		
1:1
Poličná : Vigantice		
1:0
Poličná : Dolní Bečva		
3:0
Mužstvo se ziskem 11 bodů a se skóre 9 : 7 obsadilo celkově
4. místo. O vstřelené branky „poličňanů“ se podělili – Hadaš Jakub 5x, Němec Jiří 3x a Veselý Václav 1x.
V neděli 22. 2. 2015 se mužstvo starší (ročník 2004 až 2006)
přípravky opět zúčastnilo halového turnaje v Zašové za účasti
8 mužstev, rozdělených do dvou skupin.
Skupina A – Štípa, Vidče, Halenkov, Zašová
Skupina B – Valašské Meziříčí, Rožnov p/R., Podlesí, Poličná
Ve skupině skončili „poličňané“ na 3. místě po těchto výsledcích:
Poličná : Rožnov p/R.		
0:4
Poličná : Val. Meziříčí		
0:5
Poličná : Podlesí		
2 : 0 (Dohnal Filip 2x)
Dále naši chlapci bojovali o co nejlepší umístění ve skupině
o 5. – 8. místo a po výsledcích:

Poličná : Halenkov		
Poličná : Podlesí		
Poličná : Zašová			
obsadili celkově 5. místo v turnaji.

4 : 1 (Dohnal Filip 2x, Klímek
Lukáš, Frydrych Patrik)
1 : 0 (Dohnal Filip)
1 : 1 (Frydrych Patrik)

trio Marta, Hanka a Bára. Ze zákulisí je jistil Vlastik. K tanci a poslechu hrálo opět Duo Dekolt. Protože tvůrce programu Zdeňa
Stromšík je sportovec tělem i duší, navíc právě oslavující úspěch
svého syna, probíhaly soutěže v duchu disciplín lehké atletiky.

V sobotu 28. 02. 2015 se mužstvo starší (ročník 2004 až 2006)
přípravky zúčastnilo halového turnaje v Zašové o zimního krále
okresu Vsetín za účasti 10 mužstev, rozdělených do dvou skupin.
Skupina A – TJ Val. Meziříčí U-10, FC Zubří, FK Vigantice, TJ Poličná, SK Lidečko
Skupina B – FC Rožnov, TJ Sokol Podlesí, TJ Sokol Ratiboř,
TJ Sokol Hošťálková, TJ Sokol Hovězí
Naše mužstvo postihla marodka 4 hráčů, což bylo pro utkání
v turnaji citelné oslabení.
Ve skupině skončili „poličňáci“ na 5. místě po těchto výsledcích:
Poličná : Vigantice
2 : 4 (Klímek Lukáš,
					
Frydrych Patrik)
Poličná : Lidečko
1 : 2 (Gerža Martin)
Poličná : Val. Meziříčí
0:5
Poličná : Zubří
		
1 : 5 (Frydrych Patrik)
V rámci boje o umístění na 9. místě naši hráči zabrali a porazili
Hošťálkovou:
Poličná : Hošťálková
2 : 0 (Gerža Martin 2x)

Největší zájem byl o "skok do výšky". Následující fotografie nechť
jsou připomínkou příjemně prožitého večera a lákadlem pro ty,
kteří tam ještě nebyli. Nic však není ztraceno, příští rok budeme
určitě pokračovat.
Liba Dopiráková

V rámci různých hodnocení po turnaji byl jako nejlepší hráč
TJ Poličná vyhodnocen brankář Martin Kundrát.
Tento turnaj byl posledním zimním turnajem za účasti starší přípravky TJ Poličná, který odehráli Klímek Lukáš, Frydrych Patrik,
Gerža Martin, Frňka Ondřej, Krchňák Vojtěch, Červenka Marian,
Kundrát Martin a Jašíček Ondřej
Turnaje jsou příjemným osvěžením zimní přípravy.

5. Poličenský miniples volejbalistů
Začátek února již tradičně patří plesovému rejdění volejbalistů
a jejich příznivců. Letošní ples se konal 7. února a byl o to zajímavější, že byl v pořadí již pátý a my jsme tak slavili malé půlkulaté
výročí. Jako obvykle si pořadatelé dali na organizaci záležet, aby
připravili pro hosty přívětivé prostředí, bohatou tombolu a zábavný program. O občerstvení a pohotovou obsluhu se staralo
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony

Hasičský ples 2015
Dne 28. 2. se konal již tradiční hasičský ples. Letošním tématem
byl integrovaný záchranný systém. Plesoví návštěvníci hasičárny
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Společenská rubrika
Vážení spoluobčané,
v této rubrice jsme v minulých číslech vždy začínali gratulací
jubilantům a vzpomínkou na ty, kteří nás opustili. Protože některým bylo připomenutí jejich věku nemilé a argumentovali
tím, že jde o jejich osobní data, rozhodli jsme se zveřejňování
v této podobě ukončit. Na druhé straně je řada občanů, kteří by si připomenutí jejich významného životního jubilea přáli
a třeba i zasloužili. Proto jsme připraveni zveřejnit gratulace
vašim blízkým, přátelům, členům spolků a dalším, které nám
zašlete vy sami. Požadavky na zveřejnění posílujte na mailovou
adresu: mistostarosta@policna.cz. Děkujeme za pochopení
Ing. Stanislav Pernický

Bleskovky…

vytvořili směsici chirurgů, gastroenterologů, sestřiček, záchranářů, hasičů, policistů a také vojáků.
Ples začal v 19 hodin, o hudbu se starala paní doktorka Alena
po boku s hasičem Davidem. Součástí programu bylo vystoupení taneční skupiny Aneri. V průběhu celého večera bylo možné
zakousnout něco dobrého, od vynikajícího guláše přes tatarák
až po sladký dortík pro dámy ke kávě.
O půlnoci došlo k vyvrcholení celého večera a začalo se rozdávat velmi bohaté půlnoční překvapení. Hlavní cenou byl víkend na luxusní horské chatě, tablet, hifi věž, luxusní kosmetika. Následovalo vyhodnocení nejlepší masky, což nebylo vůbec
jednoduché. Právoplatným vítězem se stala pobřežní hlídka,
která se bude v budoucnu starat o bezpečnost na našich Poličenských plážích. Ples se vydařil a zábava trvala do brzkých
ranních hodin.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou jednohubek,
dobré zábavy či vyklízení hasičárny. Doufáme, že se Vám ples
líbil a uvidíme se příští rok, jaképak asi bude téma?
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Připravujeme podklady a materiály pro podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2015. Tímto vyzýváme všechny občany, kteří mají doma fotografie,
zajímavé předměty či jiné pamětihodnosti a mohli
by nám je zapůjčit či poskytnout k prezentaci obce,
budeme rádi. Kontaktujte v této věci OÚ.
Připravujeme žádost o dotaci na štěpkovač, sběrací
vůz na bioodpad. Je to poslední možnost, kdy může
obec získat 90% dotace.
Připravujeme podklady pro vybudování venkovní
posilovny v rámci sportovišť u školy.
Připravujeme výběrové řízení na zpracovatele
Územního plánu obce.
Upozorňujeme občany na zákonnou povinnost
zpracování Povodňového plánu vlastníka nemovitosti u vlastníků objektů ohrožených povodní. Formulář PPVN je volně ke stažení na webových stránkách obce v záložce Povodňový plán – Formulář pro
tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí.
Připravujeme výběrové řízení na dodavatele inženýrských sítí v lokalitě Chřástalov.
ZŠ připravuje Den země, který proběhne 22. dubna.
Jeho součástí bude očista obce. Vyzýváme občany,
aby se do této akce zapojili a nenechali vše jen na
dětech.
ZŠ opět připravuje sběr papíru, který bude organizován v týdnu od 20. do 24. 4. 2015.
Dne 14. 3. 2015 pořádá Horní Karolína v Hostinci
U Slunce „Tarahunský pohár v kulečníku“. Začátek
v 9 hodin.

Přistavení velkoobjemových
kontejnerů:
Dne 26. 3. 2015 Poličná:
- točna
- hasičská zbrojnice
- bytovky (nová čtvrť)
- Štěpnice
- Pod Kotlinou
- Pod Hájemkou
- Naproti bytovkám

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od
obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Poličná – Hasičská zbrojnice: dne 26. 3. 2015
v době od 09.00 do 16.00 hod.

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 čtvrtky“. Jednotlivá témata
jsme seřadili do následujícího harmonogramu:
• 26. 3. 2015 – počítače – lektor Euroschola
• 2. 4. 2015 – počítače – lektor Euroschola
• 16. 4. 2015 – Spotřebitelská gramotnost,
finty obchodníků – lektor Šulák
• 23. 4. 2015 – 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 pohoštěním!!!). Celý projekt vzdělávání je financován s Evropského sociálního fondu
a pro účastníky akce je BEZPLATNÝ.
Zájemci o školení se mohou stále hlásit do
20. 3. 2015 na OÚ.
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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)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu duben do 5. 4. 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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