Poličenské listy
červenec 2015 / Ročník III. číslo 7
Motto měsíce:
Uč sa a nečekaj, až zmúdříš zestaráním…
valašské přísloví

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
přeji Vám klidné a pohodové prožití nadcházejícího léta
a načerpání nových sil na zasloužené dovolené ať v zahraniční nebo doma v Poličné.
K dnešnímu dni máme téměř hotové opravy komunikací
po akci Čistá řeka Bečva II. Ve středu 8. 7. budou dokončeny
poslední úseky. Ve stejném termínu také proběhnou finální úpravy parkoviště u obecního úřadu a konečně se vyřeší
problém s parkováním ve středu obce.
Firma COMMODUM se velmi dobře činí v lokalitě Kouty
(Chřástalov) a do konce července zde bude dešťová i splašková kanalizace hotová. V nejbližších dnech nastoupí plynaři a energetici, aby položili rozvody médií a celá lokalita
byla definitivně připravena pro stavby nových rodinných
domků jednotlivých vlastníků pozemků.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje

Podvodníci si pak vymýšlejí různé legendy, jen aby se dostali do
přízně seniorů a hlavně k jejich penězům.
I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují seniory před
touto trestnou činností, dochází k ní poměrně často. Zabránit jí
můžeme pouze tak, že dodržíme základní pravidla bezpečnosti:
•

nedůvěřovat cizím lidem

•

nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu

•

být obezřetný

• při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého,
případně volat na linku 158
•

nikomu cizímu nepředávat žádné peníze

Aktuální zprávy o případech podvodů spáchaných na seniorech
zveřejňované v rámci projektu Zlínského kraje "Senioři a jejich bezpečí" naleznete na webových stránkách obce www.policna.cz.

Veřejná zeleň
Pokračovali jsme v úpravách veřejných ploch a prostranství, jejich osazení stromky, květinami a doplnění lavičkami. Nově jsme
také instalovali autobusovou zastávku v centru obce, která bude
doplněna novou parkovou úpravou a vytvořením pěkné klidové
zóny.

Senioři a jejich bezpečí
Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé vybírají právě seniory je skutečnost, že
jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně, a proto uvítají jakoukoliv návštěvu, se kterou si mohou popovídat.
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

Postup při zřizování kanalizační přípojky
Blíží se konec projektu Čistá řeka Bečva II. a řadu občanů zajímá, jak se budou připojovat na kanalizační řád (předpoklad
září 2015). Postup při zřizování kanalizační přípojky naleznete
jak na našich stránkách www.policna.cz, tak také na stránkách
www.vakvs.cz.
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Povodňové plány vlastníků nemovitostí
Vlastníci nemovitostí v povodňových částech obce
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, nacházejících se v povodňovém pásmu, kteří ani přes opakovanou výzvu uveřejněnou ve zpravodaji a na webových stránkách obce neodevzdali Povodňový plán vlastníka nemovitosti (PPVN), na tuto
jejich zákonnou povinnost (zákon č. 254/2001 Sb.).
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 aktualizace povodňového plánu vlastníka nemovitosti je odpovědný vlastník nemovitosti, nikoli obec!

Tašky na třídění odpadu
Pro usnadnění třídění odpadů ve Vaší domácnosti byly ve spolupráci se společností EKOKOM pořízeny tašky na tříděný odpad. Sada
obsahuje tři kusy tašek, které je možné spojit
k sobě suchým zipem. Jsou odlišeny barvou
a označením. Slouží především k tomu, abyste už ve vaší domácnosti mohli třídit odpad a vytříděný jej odnesli do příslušného
kontejneru. Stačí tedy vytřídit a poté tašky jen vysypat! Jsou vyrobeny z odolné netkané textilie, omyvatelné a jsou tak určeny
k opakovanému použití. Význam třídění odpadů a pozitivní dopad na rozpočet obce snad není nutné zdůrazňovat. Barevné tašky mají být jedním z motivačních prostředků k šetrnému nakládání s odpady. Tašky jsou k dispozici zdarma
v kanceláři OÚ.

Základní škola informuje
Děti jsou náš poklad
Dne 22. května se předškoláčci a mladší žáci zúčastnili akce nazvané „Děti jsou náš poklad“ v zámecké zahradě v Lešné.
Jednalo se o skvělou praktickou ukázku toho, co zvládají policisté na koních. Sladěnost pohybů koně a jeho jezdce při fiktivním
zásahu byla neuvěřitelná. Taková ladnost. Dále práce policistů
se svými cvičenými psy při zatýkání podezřelých. Nečekaná byla
i ukázka vojenské jednotky při zneškodňování teroristické buňky. To bylo opravdu šílené. Střelba, samozřejmě slepými patrony,
malým naháněla trošku hrůzu. My starší jsme ale byli nadšeni.
Neméně zajímavý byl i zásah hasičů – vyprošťování osob a hašení ohně. Zdravotní záchranáři všem ukázali, jak mají systematicky
zařízené sanitní vozy.
Program byl proložen zábavnými vystoupeními, malováním na
obličej, návštěvou muzea, atrakcemi i skvělým občerstvením.
Bylo to moc hezké a poučné a my jsme si to skutečně užili.
Děkujeme
žáci 5. ročníku
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Ochrana člověka při mimořádných událostech
Ve středu 20. května proběhla na naší škole každoroční akce s názvem Ochrana člověka při mimořádných událostech. Děti si připomněly, jak se správně zachovat při požárech, povodních či při úniku
nebezpečných látek.
Žáci si vyzkoušeli roli záchranářů a poskytovali si navzájem První
pomoc.
Nejvíce radosti a nadšení od našich dětí sklidili ale opravdoví záchranáři – profesionální hasiči z Valašského Meziříčí a dobrovolní
hasiči z Poličné. Popsali dětem, jak pestrá a nelehká je práce hasiče.
Děti mohly také nahlédnout do vybavení hasičského auta.
Úlohu hasičského sboru během mimořádných událostí dětem
skvěle přiblížila paní Anna Hubová.
Hasičům velmi děkujeme za poutavé povídání a ochotu se podělit
o poznatky a zážitky ze své profese s dětmi naší školy.
Jana Urdová

Víčka pro Šimonka
I v letošním školním roce jsme soutěžili „pro dobrou věc“. Jednalo se o soutěž ve sběru víček z PET lahví. Rozhodli jsme se podpořit Šimonka Vaška, jehož rodinu většina z nás osobně zná.
Šimonek je po rodinné tragédii odkázán na intenzivní pomoc
druhých.
Nejlepším sběračem byl Tomášek Fabík, za ním se umístila Helenka Večeřová. Sběru se zúčastnilo skutečně velké množství dětí
i dospělých.
Příští školní rok budeme ve sběru vršků pokračovat a již nyní
všem děkujeme za pomoc druhým.
Pavla Žilinská

Nová učebna v ZŠ
V druhém pololetí letošního školního roku došlo k dlouho očekávanému vybavení jazykové učebny. Nejen pro potřeby výuky
anglického a německého jazyka, ale i pro další předměty byla
zakoupena v pořadí již čtvrtá interaktivní doteková tabule a notebook.
Aby naši studenti lépe “přepínali“ do cizího jazyka, učebna
byla vyzdobena cizojazyčnými slogany pro navození anglického,
respektive německého prostředí v hodinách těchto jazyků. Tyto
byly pečlivě vybrány tak, aby plnily funkci obecně platných moti-

vačních hesel, rad a tipů, jak se snadno učit, či jaké zastávat hodnotové postoje v každodenním životě. Touto nenásilnou cestou
zase trochu zkvalitníme v naší poličenské škole snahu o výchovu
kvalitního člověka.
Bc. Jiří Hrabovský, učitel anglického jazyka

Den dětí 2015 ve škole
V pondělí 1. června 2015 jsme oslavili na naší škole Den dětí.
I. stupeň byl od 8 do 10 hodin na školním hřišti, kde jim Airsoftový
tým pod vedením pana Davida Malúška připravil pestrý program.
Stříleli z pistolí, házeli granátem, přetahovali se a vyzkoušeli si mnoho dalších aktivit. Poté odešli na fotbalové hřiště, kde hráli různé hry.
My, žáci II. stupně, jsme se v 8 hodin odebrali na hřiště, kde jsme
si zahráli fotbal a další míčové hry. V 10 hodin jsme se vrátili na školní hřiště, kde nás čekal stejně pestrý a zábavný program jako žáky
a žákyně I. stupně.
Den dětí jsme si užili, velice se nám líbil, všichni jsme byli spokojení.
Děkujeme panu D. Malúškovi a jeho týmu za zpestření Dne dětí.
K .Konvičná, K. Šimíčková - 7. třída

Hráli jsme spoustu interaktivních naučných her, učili se rozeznávat smysly člověka, skládali lidské tělo, prošli se vesmírnou oblohou atd. Dokonce jsme se mohli vyfotit a poslat si foto do svého
e-mailu.
Svět techniky byl pro nás hodně zajímavý a je dobře, že ho mohou navštívit lidé všech věkových kategorií, společný volný čas
zde mohou trávit celé rodiny.
Exkurze se nám velmi líbila a budeme na ni dlouho vzpomínat.
Návštěvu Světa techniky v Ostravě všem doporučujeme.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Poličné za finanční příspěvek na
tuto jedinečnou akci.
Jan Machalský - 8. třída

Slavnostní zakončení školního roku 2014 – 2015

Školní výlet – Velký svět techniky Ostrava
Ve středu 10. června 2015 se žáci naší školy vydali na exkurzi do
Velkého světa techniky v Ostravě.
Svět techniky – Science and Technology Center je plocha, která
má 14 000 metrů čtverečních. Nachází se v nové moderní budově, uprostřed historického areálu Dolních Vítkovic. Architektem
unikátního interaktivního muzea je J. Pleskot, který byl za tuto
práci oceněn architektem roku. Vybudování tohoto místa, kde se
stává věda hrou, si vyžádalo 581 mil. Kč.
Jako první jsme navštívili Divadlo vědy, kde jsme se formou zábavy stali součástí pokusů v oboru chemie. Představení bylo nápadité, poučné i veselé.
V tomto areálu se nachází i velký kinosál, kde jsme zhlédli zajímavý projekt "Titáni doby ledové". Potom už jsme se věnovali
interaktivním a zábavným exponátům. Objevovali jsme nové formy světa přírody, vědy i civilizace.
Svět přírody zde učí vědomosti o fauně, floře, vesmíru i o lidské
duši. Svět vědy a objevů představuje matematiku, fyziku i chemii
v zábavném světle. Svět civilizace nabízí nový pohled na běžné
denní činnosti.

V pátek 26. 6. 2015 proběhlo ve školní jídelně slavnostní zakončení školního roku 2014 - 2015.
Jako první zhodnotil průběh letošního školního roku pan ředitel
Jiří Papež, poté promluvil pan starosta Vladimír Místecký. Nechybělo ani vystoupení pěveckého sboru pod vedením paní učitelky
Jany Skotnicové.
Potom se ujali slova třídní učitelé 1. – 9. ročníku, kteří odměnili
žáky svých tříd za reprezentaci školy v různých soutěžích např.
recitačních, sportovních, výtvarných, pěveckých atd.
Na závěr popřáli učitelé všem žákům 1. – 8. ročníku hezké
a pohodové prázdniny. Samozřejmě nezapomněli ani na deváťáky, kterým přáli nejen pěkné a příjemné dva měsíce volna, ale
hlavně mnoho úspěchů na středních školách.
Tradičně dostali vycházející žáci na rozloučenou frgál a pak je
prvňáčci vyprovodili ze školy.
Jarka Křížová
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Auto mých snů
Dne 30. 5. 2015 byly na Valašském autosalonu vyhlášeny výsledky
výtvarné soutěže: „Auto mých snů“. Mateřská škola Poličná zvítězila
v konkurenci 105 prací a za sebou nechala i ostatní mateřské školy ze Vsetína a Valašského Meziříčí! Cenu za vítězné první místo si
odnesla Terezka Stolařová. Všem zúčastněným děkujeme za krásné
obrázky, skvělé nápady a nadšení, se kterým se do soutěže vrhli.
Tímto bych chtěla také poděkovat paním učitelkám a to jmenovitě: Jiřině Špičákové, Zuzaně Surovčákové, Ludmile Chriaštelové
a Zdeňce Dědičové, za jejich vedení, píli, krásnou práci a osobní
přístup k dětem i k nám rodičům.
Mgr. Daniela Třetinová

Zahradní slavnost
Zahradní slavností je vždy završen příslušný školní rok a je jakousi tečkou za uplynulým rokem.
Letošní slavnost měla téma „My sme Valaši.“
Slavnost byla zahájena vystoupením dětí ze třídy Ježečků. Děti
zatancovaly v krojích valašské taneční pásmo a potom spolu
s rodiči plnily úkoly na stanovištích:
• Přeskakování „ohníčku“
• Běh mezi ovečkami
• Přitahování ovečky
• Hod klubíčkem
• Hod škrpálem
• Přenášení pytlů přes kopec
Nejzajímavější disciplínou byla jízda na voze taženým koníkem.
Za každý splněný úkol děti dostaly papírovou švestku, kterou si
nalepily na džbáneček. Za plný džbánek švestek a splnění všech
úkolů dostaly frgál, limonádu a drobnou cenu.
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Složky informují …
Dětský den pod patronací ČSŽ
Jako každý rok i letos měly všechny děti svůj svátek právě 1. 6.
a protože to bylo v pondělí, připravili jsme pro ně tradiční oslavu
na neděli 7. června. Obloha byla jako vymalovaná a sluníčko se
na nás smálo, protože určitě mělo radost, že jsme se zase sešli na
fotbalovém hřišti v tak hojném počtu.

Děti zkoušely svou šikovnost v řadě disciplín. Hasiči si pro ně připravili úkoly hodné budoucích záchranářů v modrém – běh v holínkách, skákání v pytlích a chůze na chůdách. Tu nejdůležitější hasičskou dovednost si procvičily při shazování plechovek proudem vody.
Ženy zůstaly věrné svému životnímu poslání, dát jídlo a hry, které
přetavily do úlohy nakrmit šašky, házení kroužků na kužele a podávání občerstvení vyčerpaným soutěžícím. Ti byli samozřejmě u každé
disciplíny navíc odměněni i nějakou maličkostí a u kola štěstí si mohli
vyzkoušet ten krásný pocit, když padne to správné číslo. Naše děti se
také mohly vyřádit v obecním hradu, což si užívaly s velkou chutí.
Jejich pozornosti se těšil i koník u Bečvy a úzkokolejka s vláčkem
hned u vstupu do areálu. A ten, kdo právě neplnil žádnou disciplínu, se mohl aktivně zapojit do programu na betonovém podiu,
který moderovala Alenka Malúšková.
Zkrátka všichni jsme si to užívali, protože sportovci se postarali
o občerstvení rodičů i ostatních dospělých. Spojením SDH, Svazu
žen, sportovců a obce se uskutečnila další zdařilá akce v tomto roku.
V rámci této akce byli také oceněni „sběrači“, kteří letos odevzdali největší množství papíru. Deset nejlepších si odneslo mobilní telefony, které jim předali ředitel školy Jiří Papež a místostarosta Stanislav Pernický.
Děkujeme organizátorům za jejich práci, všem účastníkům za
návštěvu a těšíme se na další akci. A dětský den si určitě pro velký úspěch za rok zopakujeme.

ČSŽ – Poznáváme Jesenicko 2015
V sobotu 6. 6. 2015 se uskutečnil další z našich tradičních zájezdů, na které se vždy těšíme. Na členské schůzi v březnu si členky
z několika návrhů vybraly návštěvu Jesenicka. Dnes již můžeme říci,
že to byla dobrá volba. Počasí bylo přímo ukázkové. Obloha vymetená celý den, jako po generálním úklidu, sluníčko svítilo, co to šlo
a CHKO Jesenicko je překrásný kraj, plný půvabných vesniček, přírodních zákoutí a krás (ostatně jako všude u nás doma). Začali jsme
v Karlově Studánce, lázních malých jako dlaň, ale o to hezčích.

Časově pozměněný program jsme zvládli úplně přesně. Z technických důvodů jsme nahradili prohlídku muzea čarodějnických
procesů ve Vodní tvrzi v Jeseníku návštěvou muzea lázeňství
v rodném domě Vincenze Priessnitze přímo v Lázních Jeseník.
Prohlídka byla doprovázena audio průvodcem. Myslím, že Priessnitzovo poselství, které jsme si na závěr poslechli, bychom si měli
připomínat každý den.
Naše třetí zastavení bylo v manufaktuře na výrobu ručního papíru, která jako jediná v Evropě ještě funguje právě u nás ve Velkých Losinách. Po zhlédnutí expozice a názorné ukázky se už vůbec nedivíme, že je cena ručního papíru taková, jaká je. Poptávka
po ručním papíru není nijak závratná. O to cennější je zachování
této technické památky v provozu navíc na původních zařízeních
s původní technologií.
Domů jsme dojeli v pořádku, plní zážitků a s odhodláním pokračovat v poznávání dalších zajímavostí a krás našeho domova.
Liba Dopiráková

Závodní maraton pro družstva SDH
v požárním sportu
Tak se dá nazvat celovíkendové závodění, kdy se naše družstva
rozhodla absolvovat pár okresních soutěží, především v požárním útoku.
Maraton odstartoval v pátek 26. června noční soutěží v Lešné.
Naše družstva na tuto akci jezdí pravidelně dlouhá léta, a tak zde
nemohla chybět ani letos. Soutěž je známá vysokou konkurencí.
Před půlnocí šla na start naše děvčata, která si, i přes menší chybičky, vybojovala krásné 5. místo. Poté přišli na řadu naši ogaři, kteří si
ve velké konkurenci 20 družstev vybojovali pěkné 8. místo.

Po pár hodinách spánku a ranním protažení, se vydala obě
družstva na pohárovou soutěž, kterou pořádala Velká Lhota
u příležitosti oslav 80. let založení sboru dobrovolných hasičů.
Hlavní disciplínou soutěže byl požární útok. Pro zvláště dychtivé
účastníky závodu bylo připraveno dobrovolné měření sil v běhu
na 100 m s překážkami. Zajímavostí celé soutěže bylo dvoukolové
plnění disciplíny požární útok. V prvním kole si obě naše družstva vedla dobře a naši závodníci zaběhli krásné časy. V celkovém
hodnocení disciplíny požární sport se v kategorii muži umístil náš
tým na skvělém 3. místě, hned za SDH Veselá a SDH Podhradní
Lhota. Družstvo žen si vybojovalo zasloužené 2. místo. Kategorii
žen vyhrálo družstvo SDH Veselá a na 3. místě skončilo družstvo
SDH Velká Lhota. Do běhu na 100 m s překážkami se zapojili i naši
muži. I zde jim štěstí přálo a celou kategorii vyhrál náš borec Josef
Karlík s časem 18,03 s.

Povzbuzeni úspěchem se obě družstva vydala do nedalekých
Kateřinic, kde se pořádala tradiční soutěž v požárním útoku. Ta je
známá svým těžkým polním terénem a kopečkem s náročným vý-
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během, který musí závodníci překonat při cestě k terčům. Ženy
potvrdily výbornou formu a získaly pohár za 1. místo. Muži taktéž zabojovali a v silné konkurenci zkušených závodníků si vybojovali krásné 6. místo. Celá reprezentace SDH se velice radovala
z celodenního úspěchu a především ji těšilo, že snaha, píle
a chuť sportovat se vyplácí.

Hlavní závod ovládl Ondra Horák, reprezentující oddíl AVA,
v novém traťovém rekordu 43:45 s. Nejrychlejším poličenským
běžcem se stal Lukáš Suchánek startující za KHB Radegast
s časem 53:37 s a nejrychlejším sportovcem z řad poličenských
hasičů se stal Pavel Klvaňa s časem 55:07 s. Za ženy ovládla trať
Marie Delingerová s časem 51:05 s startující za AK Kroměříž
s časem 50:26 s.

Posledním závodem byla soutěž konaná v neděli 28. června ve
Stříteži nad Bečvou. Na tuto soutěž se vydaly pouze ženy. Počasí
jim tentokrát moc nepřálo a při požárním útoku chyběla i malá
troška štěstí. Útok sice děvčata i přes několik chyb zdárně ukončila, ale tento pokus jim nebyl jako platný uznán. Jak praví lidové
pořekadlo: „Každý den, nemůže být posvícení“. Tímto posledním
závodem skončil víkendový maraton. Dále nás čekají tréninky
a další závody, kde budou obě družstva opět reprezentovat náš
sbor a obec Poličnou.

Poděkování patří všem zúčastněným, všem co se podíleli na
organizaci závodu a také všem, kteří za úmorného horka podpořili závodníky na trati a vytvořili občerstvovací stanoviště.

Knihovna informuje
Knihovna během letních prázdnin bude v provozu jen každé
pondělí 13:30 - 17:30 hod.

Poličenský kros
V neděli 7. června proběhl 2. ročník běžeckého závodu s názvem Poličenský kros. Jednalo se o běh Poličnou. Trať vedla,
stejně jako v loňském roce, z fotbalového hřiště podél Bečvy
pak ke kapličce a znovu na fotbalové hřiště. Pro příchozí a děti
bylo připraveno jedno kolo o délce asi 2,7 km, pro dospělé byly
přichystány kola 4 (10,8 km). Každé toto kolo bylo zpestřeno
výběhem uličky ke kapličce. Vítězem kratšího běhu se stal Vojtěch Pernický s časem 14:38 s.
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Přijďte si vybrat z nových knih:
Boček, E.: 		
Poslední aristokratka
Cubeca, K.: 		
Pravá tvář anděla
Galbraith, R.: 		
Hedvábník
Green, J.: 		
Hledání Aljašky
Holcman, J.: 		
Cena facky
Keleová-Vasilková, T.:
Kouzlo všednosti
Maléřová, Z.: 		
Dopis Cyranovi
Mornštajnová, A.:
Hotýlek
Munroová, A.: 		
Láska dobré ženy
Nesbo, Jo: 		
Policie
Viewegh, M.: 		
Zpátky ve hře
Wood, B.: 		
Bílá žena
Hnízdil, J.: 		
Zaříkávač nemocí
Štulcová, R.: 		
Mojmír: cesta pravého krále ...
V novém výměnném souboru je dalších 135 knih – pro děti
a mládež, naučná literatura a beletrie.
K zapůjčení jsou také časopisy a zvukové knihy.
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Bleskovky…
Zastupitelstvo obce schválilo dvě nové obecně závazné
vyhlášky – Požární řád a OZV, která ruší původní vyhlášky
města Valašské Meziříčí na území naší obce.
Probíhají intenzivní práce na inženýrských sítích v lokalitě
Chřástalov.
Vyhlásili jsme výzvu k předložení nabídek na svozové vozidlo s kontejnery a štěpkovač v rámci projektu "Rozšíření
separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Poličná", na který jsme získali 90% dotaci.
Vyhlásili jsme výběrové řízení na pozici Referent společné
státní správy a samosprávy.
V nejbližších dnech bude instalována venkovní posilovna
vedle fotbalového hřiště u školy.
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za odpady, aby tak neprodleně učinili. Po marném uplynutí termínu
úhrady budeme nuceni vystavit neplatičům platební výměry.
ČEZ Distribuce a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb.
oznamuje, že z důvodu opravy vedení nízkého napětí
bude ve dnech 23, 30. 7. a 6. 8. 2015 od 7:15 do 18:00
hod. přerušena dodávka elektrické energie pro:
část obce Juřinka (u mostu, Hrb, Valcha)
část obce Poličná – chaty (4, 23, ...)

ČEZ Distribuce a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb.
oznamuje, že z důvodu opravy vedení nízkého napětí
bude dále ve dnech 4., 6. 8. 2015 od 7:30 do 17:30 hod.
a dne 18. 8. 2015 od 7:30 do 18:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie pro:
Část obce Poličná – vše z trafostanice VS 5605 – Kotlina
Stále probíhají práce na parkovišti u obecního úřadu.
V průběhu prázdnin se pustíme do antukového volejbalového hřiště v areálu školy.
Připravujeme výzvu k předložení nabídek na položení umělého povrchu na víceúčelové hřiště v areálu školy pro tenisty,
volejbalisty, basketbalisty, minifotbal nebo házenkáře. Současně hledáme možnosti získání dotací na tento projekt.
Branky na fotbalovém hřišti u školy už mají sítě – zbývá ještě dodělat zábrany (sítě) pro ty střelce, kteří netrefí bránu.
Uskutečnili jsme výběrové řízení na dodavatele instalace
plynovodu a přípojek v lokalitě Chřástalov. Zvítězila firma
pana Jaromíra Matuly s nejnižší cenovou nabídkou.
Obec získala dotaci ze Zlínského kraje na zpracování
Územního plánu obce ve výši Kč 70 tis.
Obec získala dotaci ze Zlínského kraje na osvětlení přechodu pro chodce u objektu veterinární služby ve výši Kč 40 tis.

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