Poličenské listy
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Motto měsíce:
Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
Lidová pranostika

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
ani se to nezdá, ale pomalu za námi bude polovina letošního roku. Dětem se blíží konec školního roku s vysvědčením, začátek prázdnin a snad také krásné léto plné slunce
a pohody. Mnohé z vás pak čeká určitě hezká dovolená se
zaslouženým odpočinkem ať už doma nebo v zahraničí.
V obci se však ani v létě práce nezastaví. V závěrečné fázi
je projekt Čistá řeka Bečva 2, což mnozí z vás jistě zaznamenali. V plném proudu jsou dokončovací práce na dotčených
komunikacích a věřím, že si všichni oddechneme, až se vše
dostane do normálu a obec nebude připomínat jedno velké
staveniště.
V nejbližších dnech se také pustíme do vybudování „venkovní posilovny“ u školy, která bude sloužit jak školákům,
tak všem občanům, kteří si budou chtít zacvičit na vzduchu.
Daleko větší investiční akcí však bude výstavba inženýrských sítí v nové lokalitě Kouty (Chřástalov). Stavební povolení je vydáno, veřejná zakázka vysoutěžena a v těchto
dnech zahájí stavební firma zemní práce. Naší snahou je,
aby inženýrské sítě byly dokončeny v průběhu prázdnin
a majitelé nových pozemků mohli zahájit výstavbu svých rodinných domů.
Dovolte mi, abych vám všem popřál krásné léto a hezkou
dovolenou.
Ing. Stanislav Pernický
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Obecní úřad informuje
Soutěž Vesnice roku 2015
Jak jsme vás informovali v minulých číslech zpravodaje, přihlásili jsme se do soutěže Vesnice roku 2015. Bylo nám od začátku
jasné, že za dva roky existence nedoženeme to, co jiné obce budují 20 – 30 let, ale jak říká klasik: „Malé úkoly = malé cíle, velké
úkoly = velké cíle“.
Proto jsme v průběhu měsíce dubna připravili přihlášku do soutěže se všemi přílohami, včetně „Charakteristiky obce“ a celé
řady fotografií, které dokumentovaly, co se nám za poslední roky
podařilo udělat.
Přihláška byla přijata a následně jsme obdrželi informaci, že
hodnotící komise k nám přijede 26. 5.
Ani nepříznivé deštivé počasí nemohlo pokazit naši snahu prezentovat obec hodnotící komisi co nejlépe.

Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony
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Starostové obcí, které v minulých ročnících uspěly, zástupci
ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, místního
rozvoje a zlínského kraje, ale především sympatičtí hodnotitelé,
si nejdříve prohlédli prostory základní školy, kde je provedlo její
vedení s představením života školy a uvítaly je děti MŠ, stylově
oděné do nových valašských krojů. A jak jinak než veskrze tradičním způsobem – nabídnutím domácího voňavého chleba z dílny
paní Šedé, se solí.

Vesnici roku uspějí: vítěz získává od kraje finanční odměnu
500 tisíc korun, druhé místo je oceněno částkou 300 tisíc,
třetí místo získá 200 tisíc, čtvrté místo 90 tisíc a páté místo
50 tisíc korun.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je
snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova.
Škoda, že jsme se z 15 zúčastněných obcí neprosadili, ale co
nevyšlo letos, může se podařit v příštím roce.

Budova obecního úřadu má nový kabát
S radostí vám oznamujeme, že se ve stanoveném termínu podařilo dokončit projekt „Zateplení obecního domu Poličná č. p.
144“, na který jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Doufáme, že se vám nová podoba historické budovy úřadu
zamlouvá.
Poté následovala prohlídka školky zpestřená tanečním vystoupením dětí.
Dalším bodem programu byla prohlídka hasičské zbrojnice, kde
představil činnost sboru a jednotky její velitel pan Dorčák. Poté si
hosté krátkou projížďkou prohlédli lokalitu k Revíru se započatou
výstavbou rodinných domů. Pak už komise zamířila na samotný
obecní úřad, kde shlédla připravenou prezentaci, zachycující především změny v obci, občanské aktivity a společenský život. Úkol
prezentovat celou obec a představit všechny aktivity v omezeném čase, tedy v přesně stopovaných 120 minutách, bylo úkolem
opravdu náročným. Pevně věříme, že se hodnotící komisi u nás
líbilo a že i přes tak krátký pobyt u nás v nich zůstal příjemný pocit
a hezké vzpomínky.
Děkujeme za návštěvu a všem, kteří se na přípravě reprezentace
obce podíleli.

… a jak vše dopadlo???
V úterý 2. června byly v sídle Zlínského kraje zveřejněny
výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2015. Vítězem
se stala obec Babice z okresu Uherské Hradiště, která získala
Zlatou stuhu a postoupí do celostátního kola. Druhá je obec
Hošťálková z okresu Vsetín, která získala Bílou stuhu za činnost mládeže. Třetí místo obsadila obec Pitín z okresu Uherské Hradiště, která si vydobyla Zelenou stuhu za péči o zeleň
a životní prostředí. Čtvrté místo a Modrá stuha za společenský život přináleží obci Slavkov v okrese Uherské Hradiště
a páté místo s Oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Rajnochovice z okresu Kroměříž.
O tomto pořadí obcí rozhodla hodnotitelská komise, které
předsedal Josef Zicha, starosta Vysokého Pole. Desetičlenná
porota posuzovala celkem 15 obcí Zlínského kraje přihlášených do letošního ročníku soutěže.
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo za účasti hejtmana Stanislava Mišáka, jeho náměstka Ivana Mařáka, hodnotitelů a samozřejmě starostů a zástupců obcí přihlášených do soutěže.
Zlínský kraj je významným podporovatelem obcí, které ve
2

Průzkum zájmu o „kotlíkové dotace“ v naší obci
V současné době je připravován dotační program na výměnu starých kotlů na tuhá paliva (uhlí). Pokud takový kotel doma máte,
bude možné žádat o dotaci na výměnu za kotel na dřevo nebo pelety 5. emisní třídy.
Je možné žádat o celkový náklad na instalaci těchto kotlů
a výměnu nebo opravu topného systému včetně regulace ve výši
150 000 Kč a dotace bude činit 80 až 85% z této částky.
Pokud není váš rodinný dům zateplený, tedy dosud jste neměnili
okna, dveře, nezateplili stropy, podlahu a obvodový plášť, můžete použít i 20 000 Kč z částky 150 000 Kč na provedení některého
z těchto opatření tak, abyste si snížili energetickou náročnost vašeho domu.
Pokud máte o tuto dotaci zájem, doručte na Obecní úřad nejpozději do 15. 6. 2015 vyplněný dotazník, který si můžete stáhnout
z webových stránek obce nebo vyzvednout přímo na úřadě.

Veřejná zeleň
Pokračovali jsme v úpravách veřejných ploch a prostranství, jejich osazení stromky, květinami a doplnění lavičkami. Nové pose-

zení jsme vybudovali pro občany u odbočky do areálu společnosti
Agrotech.

Setkání u partyzánského bunkru
Pozvánka v minulém čísle zpravodaje zvala obyvatele Poličné,
Jarcové, Branek a Oznice k místnímu partyzánskému bunkru
v den státního svátku, v pátek 8. 5. Někteří to pojali jako příležitost k příjemné procházce, jiní jako možnost potkat se se sousedy z blízké obce, ale všichni přišli vzpomenout památku padlého
partyzána Augustina Bártka z Brňova a připomenout si historické
události v souvislostech. Na příchozí, kterých bylo opravdu hodně,
čekalo občerstvení i lavičky k oddechu. Po české hymně položili
představitelé obcí k pamětní desce věnec.
V tradici společného setkávání by obce rády pokračovaly, proto již
zazněla myšlenka podzimního setkání u pomníku T. G. Masaryka.

Oprava Kapličky na Kotlině
Také kaplička na Kotlině se dočkala částečných úprav (odvodnění, oprava a nátěr fasády) včetně doplnění laviček a osázení
květinami.

Základní škola informuje
Akademie ke dni matek
V úterý 5. 5. 2015 se konala ve školní jídelně na naší škole Akademie ke Dni matek.
Program byl velmi pestrý, každá třída si připravila jako dárek pro
maminky vystoupení. Ať už to byly písničky, básně, hra na kytaru,
ztvárnění pohádek nebo muzikály, vše bylo odměněno velkým
potleskem. Celou akci uváděla děvčata z 9. třídy - Vendula Bublíková a Lea Žilinská.
Všichni jsme měli radost, že Akademie se všem líbila, ale především nás "zahřálo u srdíčka“, že jsme mohli tímto způsobem
poděkovat našim maminkám.
žákyně – 6. třídy

Dopravní soutěž 2015
Ve středu 13. 5. 2015 se žáci čtvrté, páté a sedmé třžídy zúčastnili dopravní soutěže, která se konala na dopravním hřišti ve
Valašském Meziříčí.
Soutěž se skládala z testu, který obsahoval dvacet otázek, jízdy
zručnosti, jízdy podle pravidel a z první pomoci. Žáci byli rozděleni podle věku do dvou kategorií – mladší a starší.
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Starší žáci, "sedmáci", skončili na pěkném 4. místě ze sedmi škol
a mladší se umístili poslední, ale už samotná účast je úspěchem.
Celá tato soutěž byla pro nás dobrou zkušeností, příští rok se
budeme snažit ještě více.
K. Konvičná, K. Šimíčková - 7. třída

Pokusy ve školní družině
Ve školní družině proběhl týden ve znamení pokusů.
Podařilo se nám vytvořit „výbuch“ sopky. Zjistili jsme, jak z mléka,
barev a mýdla vytvořit a následně nechat zmizet nádherné obrazy.
Ovšem, jak už to u badatelské činnosti bývá, musíme na výsledky některých pokusů ještě čekat.
Takže se těšíme na solné krystaly a nikdo netuší, co se stane
s tím vajíčkem ponořeným do octa.
Pro velký úspěch u dětí budeme v pokusech pokračovat.
Z. Fabíková – vychovatelka školní družiny

Superstar
Ve čtvrtek 14. května se konalo ve Vsetíně, v Domě kultury,
okresní kolo pěvecké soutěže Superstar. Na tuto akci se pečlivě
připravovala také dvě děvčata z naší školy, Hanka Smiešková reprezentovala I. kategorii, Vendula Bublíková kategorii druhou.
Všichni jsme se těšili na hezké pěvecké zážitky a fair play soutěžení. Skutečnost nás však velmi zklamala.
V porotě zasedli 4 členové. Zarážející byl už fakt, že hlasování jednoho z nich bylo tajné a nebylo odkryto ani při vyhlášení
výsledků. Hlasování dalších dvou porotců bylo do značné míry
ovlivněno spřízněností s pořádající ZŠ Trávníky a nejen já, ale
i rodiče, kteří děvčata přijeli povzbuzovat, jsme měli často pocit,
že členové poroty snad nemají hudební sluch. Místo kvality zpěvu byly kladně hodnoceny slušivé šatičky či estrádní vystoupení,
které mělo se zpěvem jen pramálo společného.
Není proto divu, že na medailových pozicích se až na výjimky
umístili soutěžící právě pořádající školy, či dalších vsetínských
škol, přestože nejen naše děvčata předvedla opravdu skvělý výkon.
Věříme, že rozčarování z této akce neodradí dívky pokračovat
v tomto koníčku, pro který mají vlohy a doufáme, že účast v soutěžích, ve kterých je vítěz předem znám, nám příště nebude nabízena.
Jana Skotnicová

Jak si nenecháme ublížit
V pondělí 27. 4. 2015 se na naší škole uskutečnila pro 9. třídu
a o týden později 4. 5. 2015 pro 8. ročník přednáška – Zneužití
aneb jak si nenechat ublížit.
Od pana lektora Palackého jsme se dozvěděli o způsobech ubližování (fyzické a psychické), ale především se hovořilo o sexuálním obtěžování, a to o bezdotykovém i dotykovém. Vyslechli
jsme si skutečné příběhy týkající se znásilnění, povídali jsme si
o následcích, které zanechá na psychice člověka.
Pro nás bylo nejdůležitější, jak předcházet sexuálnímu obtěžování a hlavně jak se bránit při útoku násilníkem.
Přednáška byla opravdu zajímavá. Z besedy jsme si odnesli jednoznačné poučení – snažit se předcházet sexuálnímu obtěžování!
Vít Skotnica - 9. třída
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Soutěž mladých zdravotníků
Dne 21. května 2015 jsme se my, děvčata ze 7. třídy, vydaly na
Soutěž mladých zdravotníků, která se konala ve Vsetíně.
Soutěž byla rozdělena na mladší a starší kategorii. Zatímco
mladší kategorie soutěžila, nás - starší kategorii čekalo překvapení, a to takové, že přijeli hasiči a policie. Vyslechly jsme zajímavé
přednášky týkající se zdravovědy, městské a státní policie. Po besedách začala pro nás samotná soutěž, celkem bylo pět stanovišť
- např. obvazová technika, popáleniny, epileptický záchvat, pád
ze stromu. Naším úkolem bylo ošetřit různá zranění.
Na prvním místě skončila ZŠ Hovězí, na druhém ZŠ Lidečko (jen
pro informaci). A my jsme se umístily na pěkném čtvrtém místě.
S průběhem soutěže jsme byly spokojeny, rozhodčí byli spravedliví a my se těšíme na další zdravotnickou soutěž v roce 2016.
K. Konvičná, K. Šimíčková – 7. třída

Trestná činnost nezletilých a mladistvých
V pondělí 25. 5. 2015 nás navštívila paní Lucie Kolečková
z Městské policie ve Valašském Meziříčí s přednáškou "Trestná
činnost nezletilých a mladistvých“.
Povídali jsme si o přestupcích a trestných činech, ukázala nám
příručku strážníka a příručku o trestných činech. Nakonec jsme
viděli výbavu, kterou u sebe nosí jako policistka.
Tato beseda se nám velice líbila, byla poučná a doufáme, že nás
v příštím školním roce čekají další preventivní přednášky, které
pro nás připravuje Městská policie ve Valašském Meziříčí.
K. Konvičná, K. Šimíčková - 7. třída

Složky informují …
SDH – Okrsková soutěž v Lešné
V sobotu 9. května začala pro naše družstva sportovní sezona
v požárním sportu. Tento den se konala okrsková soutěž v požárním sportu pro obvod Valašské Meziříčí a obvod Lešná. Náš sbor
reprezentovalo družstvo žen i mužů. První disciplínou byl běh na

100 m s překážkami. Mužské družstvo v této disciplíně obsadili
3. místo. Mezi třemi nejlepšími běžci byl Radek Pivko, který zaběhl krásný čas.
Družstvo žen si vybojovalo 2. místo. Mezi nejlepší závodnice
patřily sestry Lenka a Monika Gondovy. Poté přišla na řadu velice
očekávaná disciplína a to požární útok. V této disciplíně si muži
vybojovali 2. místo a ženy taktéž 2. místo. Celkový výsledek byl pro
obě družstva 2. místo v celé soutěži a postup do okresního kola
v požárním sportu, které se konalo 30. května. Jde vidět, že závodníci na sobě velice pracovali a poctivými tréninky zabojovali.

První proběhla disciplína štafeta 4 x 100 m s překážkami, zde se
muži umístili na 5. místě a ženy na 6. místě. Poté přišly na řadu
běhy na 100 m s překážkami, kde se mezi nejlepších 20 závodníku dne dostaly Markéta Gábová, Hanka Krumpochová, z mužů
Josef Karlík. V této disciplíně se obě družstva umístila na 5. místě.
Vyvrcholením dne byl požární útok. Zde ženy triumfovaly, požární útok se jim velice povedl a skončily na 4. místě. Muži měli také
velmi krásně rozběhlý požární útok, ale nepovedl se podle jejich
představ a skončili na 7. místě. V celkovém hodnocení dopadlo
družstvo mužů na 6. místě a družstvo žen na 5. místě.

Valná hromada TJ Poličná
SDH – Pohárová soutěž v Jasenici
V sobotu 23. května se vydala naše družstva na pohárovou soutěž do Jasenice. Počasí tento den velice nepřálo. První šli na řadu
muži, kteří měli trať na 3B. Našemu družstvu se požární útok
povedl a muži vybojovali 5. místo s časem 22,86 s. Poté přišla
na řadu kategorie žen, která je na 2B. Zde našim ženám štěstí
moc nepřálo a požární útok se nevyvedl dle jejich představ. A tak
skončily na 6. místě.

Okresní soutěž v požárním sportu
V posledním květnovém víkendu se v Horním Lidči konala
okresní soutěž v požárním sportu. Na tuto soutěž postoupilo
12 nejlepších družstev z každé kategorie z celého okresu Vsetín.
Mezi ně patřila i obě naše družstva, jak muži, tak ženy, která na
této soutěži reprezentovala náš sbor i obec. Okresní kolo se skládá ze tří disciplín: běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m
s překážkami a požární útok. Za náš sbor sportovalo 19 závodníků a předvedli pěkné výkony. Družstvo žen tvořily závodnice:
Barbora Ševečková, Lenka Gondová, Monika Gondová, Veronika
Grecmanová, Michaela Hrušková, Hana Krumpochová, Markéta
Gábová, Alžběta Konvičná a Dominika Místecká. Družstvo mužů
bylo složeno z: Josefa Dorčáka, Josefa Karlíka, Pavla Karlíka, Pavla
Dudáše, Štěpána Šedého, Daniela Valúcha, Šimona Janečky, Adamam Knápka, Pavla Klvani a Tomáše Bártka.
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Kácení májky
V sobotu 30. května proběhlo tradiční kácení máje.
Počasí nám odpoledne moc nepřálo, ale navečer vykouklo slunce a akce pořádána našim sborem zdárně proběhla. Občané mohli vidět tradičně zahajující
scénku. Letos se o shození májky pokoušely hasičky,
napřed s pilou, poté jim přišly pomoci hasičky se sekyrkami. Těžký úkol pořezat máj se jim nepovedl, proto jim přišel pomoci hasič Pepík, který zdárně májku
shodil. A za plného potlesku máj padl k zemi.

Zveme vás

do specializované prodejny

Celý podvečer hasiči nabízeli grilované speciality.
Kdo si nepochutnal na masu, čekal ho grilovaný hermelín. Celá akce proběhla opět v přátelské a pohodové atmosféře.

Galerie Kina Svět - Nábřeží 268
Valašské Meziříčí - Tel.: 737 365 535

jjjjjjjj
Foto Tomáš Bártek, Karel Malúšek st.

Bleskovky…
Naše žádost o dotaci na štěpkovač a sběrací vůz na bioodpad
byla Státním fondem životního
prostředí schválena.
Žádost o dotaci na hřiště pro
volnočasové aktivity dětí nebyla
schválena.
Blíží se termín 30. 6. 2015 – splatnost místních poplatků.
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Informace k platbám poplatků –

termín do 30. 6. 2015

x POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
řídí se OZV Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívánía 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.

Pondělí:

8:00 - 11:00

12:00 - 17:00

Úterý:

8:00 - 11:00

12:00 - 14:00

Středa:

8:00 - 11:00

12:00 - 17:00

Čtvrtek:

8:00 - 11:00

12:00 - 14:00

Pátek:

Den určený pro úřední jednání

x POPLATEK ZA PSA
- 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
x DAŇ Z NEMOVITOSTI
platbu daně z nemovitosti vyřizujte:
Finanční úřad Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí
Poplatníkům daně z nemovitosti budou zasílány složenky jako v předchozích letech.

Obecní úřad Poličná, Poličná 144, IČ: 01265741, www.policna.cz, obec@policna.cz, tel. 702 088 409
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OBEC POLIČNÁ VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU
Soutěžní fotografie zasílejte do 30. července 2015

Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu oken a balkónů v obci Poličná.

Soutěžní fotografie s Vaším jménem a číslem popisným zasílejte na email:
obec@policna.cz
Odborná komise vybere na základě fotografií 10 finalistů, které následně
osobně obejde a zhodnotí na místě. Proto by měly být do soutěže zapojeny
okna/parapety/balkóny z viditelné strany od silnice.
Slavnostní vyhlášení proběhne dne 29. srpna 2015 na „Rozloučení s létem“
Pokud nemáte možnost poslat fotografie, přijďte na Obecní úřad –
vyfotografujeme to za Vás.

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 červenec do 3. 7. 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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