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Upozorňujeme všechny občany, že po rekonstrukci
a zateplení fasády obecního úřadu byl na budově instalován kamerový systém. Jeho jediným úkolem je zajistit ochranu majetku obce - budovy OÚ a nového parkoviště.

Dobrá zpráva z MMR
Jak je zřejmé
z dobové rytiny, oslaví v srpnu
Kaplička na Kotlině 70. výročí vysvěcení.
Jsme
proto rádi, že se
s vámi můžeme
podělit o následující dobrou zprávu:
Ministryně pro
místní rozvoj Karla
Šlechtová schválila finanční prostředky určené k
poskytnutí dotací
v roce 2015 v rámci dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obcích. Alokovanou částku 50 milionů korun Ministerstvo pro
místní rozvoj rozdělí mezi 273 projektů.
„Drobné sakrální památky dotvářejí nezaměnitelné kouzlo vesnic a celého našeho venkova. O tyto svědky dob minulých, jež tolik přispívají k malebnosti krajiny, je třeba pečovat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských
obcí. Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci přispěje k rekonstrukci těchto památek,
které nejsou ve vlastnictví církve.
Naše kaplička se bude moci brzy pyšnit novou střechou,
na kterou jsme získali dotaci ve výši 274,6 tis. Kč, což je
70% předpokládaných nákladů na opravu. Těší nás také to,
že jsme jednou ze čtyř obcí okresu Vsetín, které tuto dotaci získaly.
Zdroj: tisková zpráva MMR
Současně vás všechny zveme na tradiční pouť, která se
uskuteční dne 16. srpna 2015 od 10 hodin.

Veřejně prospěšné práce
Obec Poličná přijme do pracovního poměru pracovníky
na veřejně prospěšné práce – údržba veřejného prostranství. Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou registrovaní v evidenci úřadu práce a splňují zákonné podmínky pro zaměstnání na veřejně prospěšné práce, se mohou hlásit
v kanceláři OÚ Poličná do 31. 8. 2015, podáním životopisu s kontaktními údaji.
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2015
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Venkovní posilovna je k dispozici veřejnosti
V pondělí 3. srpna jsme zprovoznili venkovní posilovnu,
která je k dispozici jak dětem, tak i dospělým občanům naší
obce. Kromě workoutové sestavy je prozatím vybavena
3 posilovacími stroji. Počítáme s tím, že v dohledné době
doplníme posilovnu dalšími 3 stroji, pro které jsou zde již
osazeny patky.
Pevně věříme, že ji využijete pro posílení svých tělesných
schránek, jako to při otevření předvedly děti.

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!
Za aktualizace povodňového plánu vlastníka nemovitosti
je odpovědný její vlastník, nikoli obec! V současné době je
vloženo do systému cca 50% povodňových plánů.
Mapu s ohroženými objekty naleznete na:
http://www.edpp.cz/plc_mapa-povodnoveho-planu-obce/

Výsledky soutěže „O nejhezčí květinovou výzdobu“
Pátek 31. 7. byl posledním dnem, ve kterém se mohli občané přihlásit do soutěže „O nejhezčí květinovou výzdobu oken a balkonů“. Výbor pro školství, kulturu a sport na
svém úterním zasedání vyhodnotil předložené přihlášky
a určil následující pořadí:
1. Martina Kunetková, Poličná 535
2. Vladimír Škařupa, Poličná 189
3. Eva Krupíková, Poličná 239
Vyhodnoceným soutěžícím budou na Rozloučení s létem
dne 29. 8. předány poukázky na nákup zahradnických potřeb ve výši 1000, 500 a 300 Kč.

VÝZVA K ZAPLACENÍ POPLATKŮ
Dne 30. 6. uplynul termín splatnosti poplatků –
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a poplatku za psa. Vyzýváme tímto poplatníky, kteří dosud svou povinnost
uhradit výše uvedené poplatky nesplnili, ať tak
učiní neprodleně.
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.
OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

Kotlíkové dotace
ZLÍNSKÝ KRAJ – Ministerstvo životního prostředí 15. 7. vyhlásilo pro kraje výzvu, podle které také Zlínský kraj může
připravovat podmínky pro získání dotace na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva. Pro koncové uživatele, resp. domácnosti, to ovšem zatím neznamená nic
konkrétního.
„Přesto, že ministerstvo v této záležitosti spustilo docela

masivní informační kampaň, je třeba uvést na pravou míru
to, že o dotaci budou moci koncoví uživatelé žádat až tehdy,
když Zlínskému kraji bude nastavení programu znova schváleno ministerstvem. A to bude s největší pravděpodobností
nejdříve ke konci roku,“ řekl Ivan Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje odpovědný za oblast životního prostředí, územní plánování a rozvoj venkova. Nastavení tzv. kotlíkového programu ve Zlínském kraji musí nejdříve schválit
Zastupitelstvo Zlínského kraje. Nejbližší jeho jednání je 23.
září. Teprve pak budou podmínky zaslány ke schválení na
ministerstvo. „Pak záleží na tom, jak bude ministerstvo životního prostředí rychlé a nastavení programu schválí. My
jsme připraveni,“ doplnil Mařák.
V první etapě tzv. kotlíkových dotací mají být do krajů zaslány 3 miliardy korun z celkových devíti, se kterými se počítá. Konkrétně pro Zlínský kraj je to v prvním kole 156 milionů korun z celkových 481 milionů na všechny tři výzvy,
které mají být vyhlášeny do konce roku 2020. Maximální
výše dotace je 150 tisíc korun, minimální pak 20 tisíc korun.
Už dnes se předpokládá, že budou podporovány stavební
práce, dodávky a služby spojené s realizací (kotel na pevná
paliva, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, solární termická soustava, nová otopná soustava nebo její oprava). Podrobné podmínky budou uvedeny ve výzvě, která by
měla být s největší pravděpodobností vyhlášena ještě do
konce tohoto roku. „Máme už dnes vyčleněno šest až devět
pracovníků, kteří se budou dotacím na kotle věnovat,“ řekl
Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních programů
Krajského úřadu Zlínského kraje. „Na základě předběžného
průzkumu, který jsme dělali mezi obcemi i občany, už dnes
v době prázdnin víme o přibližně 600 žádostech,“ doplnila
Miroslava Knotková z Energetické agentury Zlínského kraje.
První kotlíkové žádosti by se fyzicky mohly na Krajském úřadě objevit na konci letošního roku.
Nastavení programu je výsledkem jednání Ministerstva životního prostředí s Evropskou komisí a zástupci Asociace
krajů České republiky. Podpora bude domácnostem vyplácena prostřednictvím krajů. Cílem programu je dosáhnout
výměny 80 000 nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Proto
ministerstvo vyčlenilo z Operačního programu životní prostředí částku 9 miliard korun. Zlínský kraj z toho získal 5,35
procent. Celkově by mělo být ve Zlínském kraji vyměněno
4 280 nevyhovujících kotlů, v první etapě pak minimálně
1 080 kotlů na pevná paliva.
ZDROJ: www.kr-zlinsky.cz
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Základní škola informuje
ZŠ ani o prázdninách nezahálí
Na počátku prázdnin vedení školy odstartovalo účast na
dalším zajímavém projektu.
Jedná se o výzvu č. 56 Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost, kterou vyhlásilo v dubnu 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Výzva je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti
a podporu jazykového vzdělávání pedagogů. Umožní pedagogům zavést do výuky metodu čtenářských dílen. Ta by
měla sloužit jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství žáků.
Zároveň by měla rozšířit nabídku různorodých knih školní
knihovny.

Rekonstrukce sociálek v MŠ
V Mateřské škole v Poličné se ani o prázdninách nezahálí. Stará budova byla při přístavbě nové mateřské školy zrekonstruována. Byla zvětšena třída Ježečků, zateplena
a omítnuta fasáda, zrenovována střecha. Poslední v řadě
zůstávala renovace sociálního zařízení a umýváren pro naše
děti v původní budově. Z provozních důvodů jsme tyto práce ponechali na čas prázdnin. Začalo se s nimi již v posledních červnových dnech a nyní vše spěje k závěru. Umývárny
i WC dětí jsou v obou budovách ve stejném stylu, jen třída
Krtečků je laděna do žluta a třída Ježečků do zelena.

Další drobné úpravy v MŠ
V přípravně stravy je nově nachystán přívod pro myčku,
kterou bychom, dle finanční situace, chtěli zakoupit do
konce roku nebo během roku příštího. Tento podzim ještě
počítáme s položením nové zámkové dlažby v areálu naší
školní zahrady. Tím budou stavební úpravy v mateřské škole i na školní zahradě ukončeny.

Složky informují …
Hasičské závody v červenci
V pátek 3. července vyjela naše družstva na noční závody do Choryně. Byla parádní, teplá červencová noc. Konkurence v obou kategoriích byla opět velmi vysoká. Závodilo se do dlouhé noci, dalo by se říci, do časného rána.
Ženám se požární útok povedl a skončily na 5. místě. Mužskému družstvu štěstí tentokrát nepřálo a svůj pokus bohužel nedokončili.
Letošní sezona se nese v duchu nočních závodů, a proto i dalším závodem byla noční soutěž v Němeticích, která se konala 17. července. Na tuto soutěž jezdí naše ženské družstvo již řadu let. Opět byla krásná, příjemně teplá noc, která přivedla do Němetic spoustu závodních družstev. Na tuto soutěž z našeho sboru vyrazilo pouze družstvo žen. Jejich požární útok byl opět zdařilý a díky tomuto dobrému výkonu dosáhly skvělého 4. místa. Soutěž byla
jako vždy velmi dobře připravena a všichni účastníci si ji
užili. Už nyní se družstvo žen těší na další ročník.
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Tarahúnský pohár 2015
Jako každoročně i letos byla první srpnová sobota zasvěcena velkému poličenskému svátku – fotbalovému Tarahúnskému poháru, který se uskutečnil na hřišti TJ Poličná 1. 8. Turnaje se zúčastnilo tradičně 5 týmů, reprezentujících jednotlivé části naší obce:
Horní Karolína – Horní konec
Tarahún – Za potokem
Klondike – Kotlina
Los Angeles – střed obce a
Bubble Mat Boy´s – bytovky v nové čtvrti
Turnaj začal ve 12 hodin slavnostním průvodem týmů
z Horního konce a od 13.30 hodin pak výkopem na hřišti
TJ, který provedla poslankyně Evropského parlamentu paní
Kateřina Konečná.
Stejně jako vloni i letos poháru přálo počasí a tak se diváci, kromě sledování skvělých výkonů všech aktérů na hřišti mohli do sytosti občerstvit zlatavým mokem pána valašských hor Radegasta v režii paní Marty Havranové, či jinými

dobrotami z řeznické dílny pana Luboše Mocka nebo „frgálové“ specialistky paní Hanky Milotové.
Letošní ročník pořadatelsky organizovali kapitáni „Tarahúnského společenstva“. Průvod alegorických vozů nebyl
nijak oslnivý, i když ho po celé trase sledovalo daleko více
lidí než vloni. Přesto vítězná ponorka Tarahúnského námořnictva byla dost dobrá – ale jako by měla předznamenat
budoucí potopu týmu na konečné 4. místo. Jednoznačně
nejslabší vůz měli budoucí vítězové poháru – Horní Karolína. Krásný koník Jirky Vlčka si určitě zaslouží lepší zápřah –
bryčka, dostavník nebo zaplachtovaný vůz kolonizátorů obsazujících území HK by byl možná lepší.
Jako šťastný krok se na druhé straně jeví skutečnost, že
občerstvení kapitáni svěřili do rukou profesionálů. Piva i jiných nápojů byl dostatek, nikde nebyly fronty, nově zde byl
stánek se zmrzlinou a další s výbornou kávou. Takže pohoda, klídek a tabáček…
Nicméně poděkováni patří nejen organizátorům, hráčům
a „občerstvovatelům“, ale také členům oddílu kopané TJ
Poličná, kteří připravili kvalitní fotbalový trávník a zvelebili celý areál nátěrem laviček a stolů, výměnou poškozených
desek a celkovým úklidem.
A jak to všechno dopadlo?
1. Horní Karolína
2. Klondike
3. Los Angeles
4. Tarahún
5. Bubble Mat Boy´s
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Úspěšný atletický reprezentant je z Poličné
Na letošním mistrovství Evropy v atletice do 22 let
v Estonském Tallinnu úspěšně reprezentoval Českou
republiku Zdeněk Stromšík, který je našim občanem.
Ve sprintu na 100 m skončil na devátém místě, když
o jednu setinu nepostoupil do finále. Ve štafetě 4 x
100 m, ve které finišoval, skončili čeští atleti na druhém místě o dvě setiny za vítěznou Francouzkou štafetou a získali tak pro ČR krásnou stříbrnou medaili. Více informací na internetových stránkách českého atletického svazu a na stránkách Atletika s radostí
Uherské Hradiště.
Zdeněk Stromšík, st.

Jean-Christophe Rufin:
Nesmrtelná tůra do
					
Compostely
Jan Cimický:			
Srdce a skalpel
Jan Trachta:			
Tichý dech
K zapůjčení jsou také časopisy a zvukové knihy.

UPOZORNĚNÍ!!!
Upozorňujeme všechny občany na množící se
případy zaběhnutých psů, proto apelujeme na
majitele, aby:
1. venčili psy na vodítku (jelikož není v obci vymezena zóna pro volné venčení, současně s úklidem exkrementů) a
2. řádně dodrželi povinnost psa označit registrační známkou, kterou obdrželi při přihlášení
psa a OÚ.
Bez tohoto označení je takřka nemožné identifikovat majitele a pes se musí nechat umístit do
útulku, což pak přináší i zcela zbytečnou zátěž
v rozpočtu obce.

Bleskovky…

Knihovna informuje
Knihovna během letních prázdnin bude v provozu
jen každé pondělí 13:30 - 17:30 hod.
Přijďte si vybrat z nových knih:
Evžen Boček:			
Aristokratka ve varu
Deník kastelána
Tess Stimson:			
Kdo miluje nejvíc
Pavlína Pořízková:		
Léto modelky
Veronika Šikulová:		
Místa v síti
Khaled Hosseini:		
Lovec draků
Tisíce planoucích srdcí
Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!

Probíhají intenzivní práce na inženýrských sítích
v lokalitě Chřástalov. S jejich dokončením se počítá v průběhu měsíce srpna.
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na svozové vozidlo s kontejnery a štěpkovač
v rámci projektu "Rozšíření separace biologicky
rozložitelného odpadu v obci Poličná", na který
jsme získali 90% dotaci.
V pondělí 3. 8. začaly práce na antukovém volejbalovém hřišti v areálu školy. Věříme, že hřiště
bude dokončeno do začátku školního roku.
Připravili jsme 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.
Na den české státnosti – 28. 9. – připravujeme
setkání občanů Poličné, Jarcové, Oznice a Branek
u pomníku T. G. Masaryka – podrobné informace
naleznete v příštím zpravodaji.
Stejně tak i podrobné informace k akci Strom
roku (Horákův dub) budou zveřejněny v příštím
čísle zpravodaje.
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