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Motto měsíce:
Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína…
lidová pranostika

Obecní úřad informuje

Úvodní slovo

Projekt Čistá řeka Bečva 2 – hotovo!!!

Vážení spoluobčané,
prožíváme období krásného podzimu a pomalu se připravujeme na zimu. Podepsali jsme smlouvu na zimní údržbu
s panem Ondrejkou, se kterým jsme byli v loňské zimě spokojeni. Po obci rozmístíme 10 beden na posypový materiál
k okamžitému použití. Údržbu vedlejších uliček zajistíme
našimi pracovníky. Na nejbližším jednání rady obce projednáme návrh trojdohody k MHD na celý rok 2016, kde jsme
se snažili uplatnit připomínky občanů a současně zachovat
ekonomickou únosnost. Linka příměstské dopravy (Kelč)
bude zastavovat na všech zastávkách v obci. Na Mikuláše
se budeme těšit na setkání se seniory a jejich velmi cenné a
podnětné připomínky či náměty.
Vladimír Místecký

Ve čtvrtek 29. 10. 2015 proběhla kolaudace kanalizace realizované v naší obci v rámci projektu Čistá řeka Bečva 2. Kolaudaci předcházely tlakové a kamerové zkoušky a vše dopadlo na
jedničku. Teď je řada na vás, abyste si co nejdříve podali žádost
o připojení vašeho domu na hlavní řád a mohli se do konce roku,
dokud tomu počasí přeje, připojit. Formuláře zjednodušených
přihlášek pro Čistou řeku Bečvu 2 získáte na obecním úřadě.

Kotlíkové dotace
Dne 15. 7. 2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu
pro kraje ČR k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na realizaci krajských programů
na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech (tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACE).
Součástí vyhlášení výzvy pro kraje bylo také zveřejnění základních podmínek poskytování podpory domácnostem, jež budou
muset kraje respektovat. Více o základních podmínkách lze získat na stránkách Operačního programu Životní prostředí 20142020 (www.opzp.cz) nebo na stránkách Zlínského kraje (www.
kr-zlinsky.cz) a našich stránkách (www.policna.cz)
Zlínský kraj nyní intenzivně pracuje na zpracování žádosti o finanční prostředky na poskytování podpory domácnostem.

Termín vyhlášení programu ve Zlínském kraji
Předpokládaný termín vyhlášení programu je v listopadu 2015, či
na přelomu roku 2015/2016, žádosti se budou přijímat začátkem
roku 2016.
Žádost a podmínky budou zveřejněny na stránkách obce
www.policna.cz při vyhlášení programu.
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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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V případě dotazů můžete využít kontaktní
e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz případně můžete využít telefonické
kontakty:
Ing. Petr Hasala		
577 043 825
			
Ing. Kristýna Drahotůská 577 043 833
			
Ing. Petr Valášek		
577 043 826

Kotlíkové dotace – nejčastější dotazy
Pro lepší orientaci v problematice kotlíkových dotací vám předkládáme několik konkrétních dotazů a odpovědí, které by vás
mohly zajímat:
1. Poskytuje se dotace na výměnu zastaralého plynového kotle?
Bohužel ne, dotace se poskytuje jen u výměny kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním.
2. Povinnou součástí žádosti je Průkaz energetické náročnosti
budovy (PENB). Chci se zeptat jak dlouhou má platnost? Např.
pokud bych si ho nechal udělat nyní, budeme mi platit i pokud
požádám o kotlíkovou dotaci v roce 2017?
K žádosti doložíte jen Průkaz energetické náročnosti budovy – pokud splňujete náročnost "C" (potřebnou dokumentaci
k získání tohoto průkazu doložíte energetickému specialistovi,
který Vám tento průkaz vystaví), pokud náročnost "C" nesplňujete, musíte provést jedno z "mikro" energetických opatření
(zde není také nutné předkládat k žádosti žádnou celkovou stavební dokumentaci). Průkaz bude platit do té doby, než se změní vyhláška, na základě které je vystaven (vyhláška č. 78/2013
Sb.).
3. Musí realizaci (výměnu kotle) provádět firmy z předem daného seznamu nebo stačí živnostník s oprávněním vodo-topo?
Žádný seznam firem zveřejněn nebude, výběr zůstane na Vaší
úvaze.
4. Chci vyměnit stávající kotel na pevná paliva o výkonu
14 kW za poloautomatický kotel na pelety a uhlí zn. EKR emisní
třídy 3. Je možné získat na tuto výměnu kotlíkovou dotaci?
Základem je, abyste měnili v rodinném domě kotel na pevná
paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva splňující požadavky na Ecodesign. Na kotel 3. emisní třídy se dotace
vztahovat nebude. Kotel musí být vybrán ze Seznamu registrovaných výrobků. Ten naleznete na stránkách:
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.
vč. Základních pravidel pro fyzické osoby
5. Lze o kotlíkovou dotaci žádat i v případě, že jsou v rodinném domě jako zdroj vytápění použita kamna s ručním přikládáním doplněná o elektrické přímotopy?
Bohužel na výměnu kamen se tato dotace nevztahuje.
6. Vlastním rodinný dům, nevím, zda splňuji PENB-klasifikační
třídu C., pokud budu mikro energetické opatření realizovat, nemusím prokazovat klasifikační třídu C?
S energetickým specialistou byste měl konzultovat, zda klasifikační třídy C dosáhnete – pak dokládáte Průkaz energetické
náročnosti a nemůžete realizovat mikro opatření z dotace. Pokud Vám ale řekne, že třídy C nedosáhnete, doporučí Vám mikro energetické opatření – pak průkaz nedokládáte a realizujete
vybrané mikro-opatření.
7. Po realizaci mikro-opatření musí obálka budovy splňovat
nějakou klasifikační třídu?
Po realizaci mikro opatření se nezkoumá, jakou třídu dosáhnete.
8. Chtěl bych využít mikro energetické opatření – zateplení
podlahy (provést rekonstrukci podlah ve sklepě s využitím polystyrenu). Bude způsobilým výdajem i demolice stávajícího betonového potěru, nový betonový potěr s pokládkou podlahového
polystyrenu, případně položení dlažby?
Zateplení podlahy – ano, za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně
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související s realizací mikro energet. opatření. Upozorňuji, že
maximální způsobilé výdaje na mikro opatření jsou 20 000 Kč.
9. Musí někdo schválit mikro energetické opatření?
Mikro energetické opatření Vám bude doporučovat energetický specialista a žádost stvrdí svým podpisem.
10. Pokud mám v domku kotel na dřevoplyn – ruční dávkování bez nádrže, můžu dostat dotaci na nový zplynovací kotel na
dřevo i s novou akumulační nádrží a kombinaci na solární ohřev
vody včetně přitápění (za předpokladu energ. náročnost budovy
je C, případně provedení dalšího mikro opatření)?
U kotlů na dřevoplyn předpokládám, že to jsou kotle na pevná paliva s ručním přikládáním a žádat o dotaci tedy můžete
na nový zplynovací kotel vč. akumulační nádoby - pokud bude
nový kotel s ručním přikládáním. S tím, že vyměníte kotel, mohou být podporovány i solárně termické soustavy (samostatně
nelze). Buď splníte C a dokládáte průkaz o energetické náročnosti budovy nebo uděláte na doporučení energetického specialisty mikro-energetické opatření (pak průkaz nedokládáte).
11. Pokud mám v domku kotel na tuhá paliva a vedle kotel na
plyn starý 20 roků, můžu dostat dotaci na kondenzační plynový
kotel, nebo kotel na biomasu ruční přikládání?
Pokud máte v domě kotel na pevná paliva s ručním přikládáním a plní hlavní zdroj vytápění (je funkční), pak o dotaci
žádat na Vámi uvedené zdroje tepla můžete. Nový zdroj tepla musí být vybrán ze Seznamu registrovaných výrobků, které
naleznete na stránkách: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/
dokumenty.
12. Budou hrazeny náklady na PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy?
Náklady na vystavení Průkazu energetické náročnosti budovy
budou způsobilé, jen když dosáhnete požadované třídy „C“.
13. V letošním či příštím roce zvažuji výměnu stávajícího 20
let starého kotle s ručním přikládáním na uhlí a dřevo za nový
účinnější a ekologičtější. Bydlím ve starším rodinném domě, kdy
část domu má zatepleny vnější obvodové zdi. Kromě tohoto kotle máme jako záložní zdroj tepla instalován i plynový kotel. Chtěl
bych se zeptat, zda budu moci kotlíkovou dotaci využít při instalaci nového kotle na dřevo v příslušné emisní třídě s ručním
přikládáním a zásobníkovou nádobou?
Podmínkou je, abyste měl starý kotel plně funkční a plnil hlavní zdroj vytápění. Na nový kotel můžete žádat, ovšem musí být
zvolen ze seznamu výrobků, který naleznete na těchto stránkách: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty. Tady
upozorňuji, že akumulační nádoba musí být o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného
zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván). Akumulační
nádrž rovněž bude součástí způsobilých výdajů (výdaje, na které můžete žádat a ze kterých je pak vypočtena dotace – maximum je 150 000 Kč).
14. Zvažuji, kromě výměny starého kotle s ručním přikládáním
na uhlí a dřevo, také instalaci solárního termálního ohřevu vody.
Chtěl jsem se zeptat, zda půjde případnou dotaci souběžně čerpat i na tuto realizaci?
V kombinaci s výměnou kotle na pevná paliva můžete žádat
i o solární termické soustavy.
15. Uvažuji o výměně starého kotle za nový s využitím dotace.
Pokud dobře chápu situaci, tak ve zlínském kraji ještě konkrétní
výzva nebyla vypsána, avšak pokud provedu celou výměnu ještě před letošní zimou, tak můžu zpětně žádat o dotaci, jakmile
bude zlínským krajem vypsána výzva?
Ano, žádat můžete tzv. zpětně od data 15. 7. 2015, pokud dodržíte podmínky dané programem.
Další dotazy naleznete na stránkách Zlínského kraje: http://
www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp--cl-3259.html

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.
V případech, kdy dlužné poplatky nebudou uhrazeny do 15. 12.
2015, bude obecní úřad postupovat vůči dlužníkům vystavením
platebního výměru dle příslušných zákonných ustanovení.

Rozpočet na rok 2016
V současné době intenzivně pracujeme na přípravě rozpočtu
na rok 2016. Protože jsme dokončili financování všech dotačních projektů, chceme rozpočet na příští rok schválit na jednání Zastupitelstva obce 17. prosince. Na straně příjmů počítáme
s daňovými výnosy v úrovni roku 2015. Na druhé straně již dnes
víme, že hlavní výdajovou položkou bude profinancování výstavby komunikace a chodníku v nové lokalitě na Chřástalově. Tato
investiční akce bude financována z přebytku letošního rozpočtu,
který očekáváme ve výši cca 5 mil. Kč.

12. prosince a ti z Vás, kteří chtějí přispět na dobrou věc, mohou své finanční příspěvky v této době nosit také na Obecní úřad
v Poličné. Sbírka bude souběžně probíhat ve 12 obcích našeho regionu. Celá akce pak vyvrcholí 12. prosince charitativním
koncertem, který se bude konat od 15:00 hod. v KD Loukov
a všichni jste na něj srdečně zváni. Koncertu se zúčastní i zástupci všech přispívajících obcí. V rámci této akce můžete také přispět do sbírky dobrovolným vstupným a během koncertu budou
rozpečetěny všechny pokladničky. Část tohoto výtěžku poputuje
přímo na dětskou onkologii do Brna a část přímo do rodin, které
se starají o onkologicky nemocné děti, na pořízení potřebných
přístrojů nebo úhradu léčby.
Chtěla bych vám touto cestou poděkovat, že podpoříte radost
v dětských očích v době vánoční.
Těším se na Vaši hojnou účast.
S úctou a láskou k Vám všem
Pavlína Blahová, jednatel za obce Loukov

Základní škola informuje
ZŠ je zapojena do celé řady projektů

Projekt „Rozšíření systému separace BRO“
Jak jsme vás již informovali v minulých číslech, uspěla naše
obec se žádostí o dotaci na pořízení svozového vozidla a štěpkovače v rámci projektu „Rozšíření systému separace biologicky
rozložitelného odpadu v obci Poličná“ (dotace činí 90% způsobilých výdajů projektu).
Proto vám s radostí oznamujeme, že nám byl v měsíci říjnu, na
základě řádného výběrového řízení, dodán štěpkovač Laski.
Tento stroj bude sloužit nejen obci pro likvidaci ořezaných větví a čištění lesa, ale také vám, občanům, při likvidaci větví vámi
udržovaných dřevin a porostů.

Dopis z Loukova
Vážení a milí,
o loňských vánocích jsme udělali radost malým pacientům na
dětské onkologii v Brně sbírkou plyšových hraček a Kinder vajíček. Když jsem viděla úsměvy na jejich tvářích, tak jsem se rozhodla, že v letošním roce pro ně uspořádám Vánoční charitativní
koncert. Celá akce začne již 1. prosince 2015 finanční sbírkou
do zapečetěných pokladniček. Tato sbírka bude probíhat až do

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva 56
Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – výzva č. 56 pro oblast podpory 1.1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1685
Název projektu: Rozvoj čtenářství
Neinvestiční účelová dotace: 354 062,- Kč
Realizace projektu: od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015
Náš projekt „Rozvoj čtenářství" prošel procesem hodnocení
podle pravidel stanovených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy a byl přijat. Po jeho schválení získala naše základní
škola zmíněnou dotaci 354 062,- Kč na jeho realizaci.
V rámci tohoto projektu byly vybrány následující oblasti, které
budou podpořeny:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství
a čtenářské gramotnosti
Škola využije prostředky v této aktivitě pro zavedení Čtenářských
dílen v osmi ročnících, nakoupí minimálně 400 kusů knih v papírové podobě, (obnovení knižního fondu v žákovské knihovně).
Můžeme případně nakoupit i elektronické čtečky knih nebo odbornou literaturu pro pedagogy, která se týká čtenářských dílen.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Cílem je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Dva učitelé
školy absolvují intenzivní jazykový kurz v délce trvání 10 dní.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva 57
Druhým projektem, který Základní škola Poličná realizuje je
projekt "Technické vzdělávání", zaměřený na rozvoj technických
dovedností.
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Technické vzdělávání
Rozpočet projektu: 204 112,- Kč
Název klíčové aktivity: Rozvoj technických dovedností žáků na
druhém stupni základní školy.
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Název podporované aktivity: Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
Cíle realizace klíčové aktivity: Cílem klíčové aktivity je rozvoj
technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím
vybavení školní dílny.
Popis realizace klíčové aktivity: Cílem klíčové aktivity je rozvoj
technického vzdělávání na základní škole formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné
vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí
minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem.
Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere
takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání
projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce.
V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých)
kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně
pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje
každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci
aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro
žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně
volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.
Podstatou projektu na naší škole je na základě vytváření žákovských výrobků podpořit technické dovednosti žáků, rozvíjet
jejich klíčové kompetence v této vzdělávací oblasti a motivovat
je k výběru budoucí profesní orientace.
Získaná částka 204 112,- Kč bude využita na vybavení školní
dílny pro práci se dřevem a kovem.

Sobotní dopoledne v ZOO
V sobotu 3. října 2015 se žáčci základní i mateřské školy v doprovodu svých rodičů a prarodičů vyrazili do ZOO Lešná. Počasí
skutečně vyšlo. A zvířátka? Ta byla fantastická. Vyhřívala se na
sluníčku, skotačila a pózovala všem kolemjdoucím.

Procházely jsme také volným výběhem mezi klokany a ve voliéře sledovaly hašteření papoušků Ara.
Ale skutečnou perličkou byla hlavní atrakce ZOO – ZÁTOKA REJNOKŮ, kde najdete ryby, které se rády mazlí. Samozřejmě přeháníme. Přestože to tak jen vypadá. Ony se vůbec nechtějí mazlit,
ale hledají, co by smlsly dobrého. Vyskakují z vody, předhánějí se
a vy si je jen tak hladíte a „škrabkáte“ je po celém tělíčku. A když
je krmíte, přitisknou tlamičku na vaši ruku a vcucnou dobrůtku
jako vysavač. Je to skutečně úžasné.
Jak vidíte, na jedno dopoledne spousta zážitků. Fakt jsme si to
užily.
žákyně 8. třídy

Přednáška Městské policie
V pondělí 12. 10. 2015 se naše třída zúčastnila preventivní přednášky na téma: Činnost Městské policie ve Valašském Meziříčí.
V úvodu nám strážník Pavel Kachtík vysvětlil rozdíl mezi činností městské policie a Státní policie ČR. Vyprávěl o skutečných
případech, které musí městská policie řešit. A že jich není málo!
Rovněž jsme získali představu o tom, jaký výcvik a testy musí
strážníci městské policie pravidelně podstupovat.
V závěru besedy nás poučil o nebezpečí a následcích alkoholu
a kouření. Došlo i na dotazy. Na všechny otázky nám pan Pavel
Kachtík ochotně odpovídal. Přednáška se všem nejen líbila, ale
hlavně jsme se dozvěděli mnoho nových poznatků.
žáci a žákyně 6. třídy

Nebezpečí alkoholu a kouření
Dne 12. 10. 2015 se 7. a 8. ročník zúčastnil přednášky týkající se
nebezpečí alkoholu a kouření, kterou pro nás připravil pan Pavel
Kachtík z Městské policie ve Valašském Meziříčí.
Dozvěděli jsme se základní informace ohledně závislosti na alkoholu. Také už víme, co to jsou alkoholtestery. Můžeme vás poučit?
Doufáme, že byste odpověděli – ano. Jedná se o detektory, které odhalí množství alkoholu v krvi.
Poté jsme si povídali o nebezpečí kouření u dětí a mladistvých.
V závěru besedy jsme se všichni zapojili do diskuze. A dotazů
bylo opravdu mnoho.
Co bylo pro nás zvlášť poučné? Alkohol a kouření škodí zdraví
nejen dětem, ale i dospělým.
Přednáška byla zajímavá a nenásilnou formou nás přinutila zamyslet se nad nebezpečím alkoholu a kouření.
žáci a žákyně 7. a 8. třídy

Manželství a rodina

Skvělí byli například sloni, kteří házením klád ukazovali svou
neuvěřitelnou sílu. Strnulým výrazem nás uvítal i mohutný nosorožec, z jehož pohledu nás mrazilo na celém těle. Méně strachu nám naháněly drobné opičky, které zrovna snídaly ovoce
a oříšky. Roztomilá byla i mláďátka surikat, která se choulila
k sobě a volala maminku. Ve fráčcích poskakovali legrační tučňáčci. Z výšky nás sledovaly vždy klidné žirafy.
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Dne 15. 10. 2015 proběhla u nás na základní škole přednáška
o manželství a rodině pro žáky 7. a 8. ročníku s přednášejícím
lektorem panem Radomírem Palackým, který je již mezi žáky
2. stupně velice znám a oblíben se svými prezentacemi, které se
týkaly například různých závislostí.
Tato dvouhodinová beseda byla nejen o zkušenostech z manželství pana Palackého, ale také o lidech, se kterými se setkal
osobně. Sdělil nám, že dnešní mladí lidé nechtějí moc vstupovat do manželství, důsledkem toho je, že v Česku žije hodně dětí
v neúplných rodinách.
Do celého dění přednášky jsme se mohli také zapojit svými
otázkami, na které nám pan Palacký ochotně odpovídal.
Beseda byla zaměřena na poučení mládeže o rodině a manželství, já osobně si myslím, že mně dala do života hodně a rád
bych poděkoval panu Radomíru Palackému za tuto zajímavou
přednášku.
J. Smieško – 8. třída

Nebezpečí kouření aneb v čem nám reklama lže
V úterý 20. října 2015 se konala v biologické učebně naší základní školy přednáška pro žáky 5. a 6. třídy. Jmenovala se Nebezpečí
kouření a přednesl nám ji pan lektor R. Palacký z Mořkova.
V úvodu jsme si povídali o tom, jak vlastně tato závislost vzniká
a že kouření je volba každého z nás. V průběhu celé besedy nám
lektor pouštěl krátká videa, která se týkala škodlivosti a následků
kouření. Dozvěděli jsme se také spoustu zajímavých čísel, společně jsme si spočítali, kolik peněz člověk utratí, když vykouří každý
den krabičku cigaret. V závěru jsme si povídali o tom, kdo u nás
v rodině kouří a někteří odvážlivci přiznali, že to již také zkusili.
Přednáška byla velmi poučná a utvrdila nás v tom, že raději nikdy kouřit nezačneme.
žáci – 5. třídy

Trestní odpovědnost
Co to je trestní odpovědnost? Co se skrývá pod tímto pojmem?
Co znamená tento název? Takové otázky jsme si kladli, my žáci
6. ročníku, na začátku preventivní přednášky týkající se trestní
odpovědnosti mládeže.
Tuto besedu pro nás připravila paní Tereza Mužíková z Městského úřadu ve Valašském Meziříčí.
Paní kurátorka nás v úvodu informovala o náplni své práce
a všechny žáky 6. třídy seznámila, s jakými problémy se setkává
u mládeže. Týkají se například vandalismu, záškoláctví, šikany,
kyberšikany atd.
Uváděla zajímavé případy ze své praxe a vysvětlila nám několik
pojmů – trestný čin, přestupek, kdo je mladistvý, nedbalost. Dozvěděli jsme se také o průběhu soudního jednání pro mladistvé.
Tato přednáška byla zajímavá, poutavá a velmi poučná.
Nyní už všichni víme, co to je trestní odpovědnost. Beseda se
konala ve čtvrtek 22. 10. 2015 na naší škole v Poličné.
Hana Smiešková – 6. třída

Dokončeno zabezpečení ZŠ a MŠ
Na základě pokynů MŠMT č. j. 38240/2014 ze dne 31. 10. 2014,
který doporučuje zavedení bezpečnostních opatření ve školách,
jsme dne 30. 10. 2015 dokončili zabezpečení naší ZŠ a MŠ. Práce
probíhaly postupně v následujících etapách:
• etapa - čipový systém
- na hlavních dveřích mateřské školy
- na hlavních dveřích základní školy
• II. etapa - zavedení videotelefonu
- videotelefon - vstupní dveře u MŠ
- videotelefon - pro kontakt se ŠD
- videotelefon - vstupní dveře EZŘ
- videotelefon - vedení školy - ředitelna ZŠ
• III. etapa - zavedení kamerového systému v areálu ZŠ a MŠ Poličná
- školní hřiště 		
- 2 kamery
- hlavní vchod do ZŠ 		
- 1 kamera
- vchod u ŠD 		
- 1 kamera
- vchod u MŠ 		
- 1 kamera

VOLNÁ MÍSTA V MŠ
Rádi bychom vás informovali, že jsou stále volná místa pro přijetí dětí do mateřské školy.
Zájemci o umístění dětí kontaktujte vedení MŠ p. Chriaštelová
– tel. 727 931 322 !!!

Výsledky výběrového řízení v MŠ
Vedení ZŠ a MŠ Poličná oznamuje výsledky výběrového řízení
na místo učitelky pověřené řízením mateřské školy.
Komisí byla vybrána paní učitelka Ludmila Chriaštelová.
Do nové funkce nastoupí od 1. 11. 2015.
Na uvolněné místo učitelky mateřské školy byla ze 6 uchazečů
vybrána paní učitelka Olga Putová, která nastoupila k 1. 1. 2016.
Po dobu dvou měsíců (od 1. 11. do 22. 12. 2015) bude v naší mateřské škole pracovat paní učitelka Markéta Příhodová.
Výběrová komise zasedla ve složení:
Za zřizovatele – Vladimír Místecký, starosta obce, Ing. Stanislav
Pernický, místostarosta obce,
Za vedení školy – Mgr. Zdenka Zavičáková, zástupce ředitele
školy, Jiřina Špičáková, končící učitelka pověřena řízením MŠ,
zástupci rodičů – pan Miroslav Kunetek, paní Jana Vojtková.
Vedení školy i výběrová komise přeje vítězným našim novým
učitelkám hodně úspěchů v práci, spokojené rodiče a hlavně
mateřskou školu plnou šťastných dětí.
Mgr. Zavičáková Zdenka

Anketa Strom roku 2015
U příležitosti oslav Dne stromů (20. října) byly vyhlášeny výsledky čtrnáctého ročníku celostátní ankety Strom roku. Vítězkou se s více než 11 tisíci hlasy stala Tatobitská tisíciletá lípa.
Poličenský favorit – Horákův dub byl vybrán z 80 přihlášených
stromů mezi 12 finalistů. Zde obsadil 9. místo s 850 hlasy.
Náš památný strom sice neobsadil vítězná místa, ale zapojení
žáků ZŠ a MŠ Poličná do této ankety zvýšilo zájem dětí o přírodu, o naši obec. Při návštěvě Horákova dubu žáci lépe poznali
i vzdálenější části obce, ve které žijí. Nejenže se začali zajímat
o historii památného stromu, ale i o jeho budoucnost.
Při sbírání hlasů se mnohdy právě žáci stali těmi, kteří vysvětlovali
občanům Poličné, kde roste památný Horákův dub. Nadšení a spolupráce, především žáků 6. a 7. třídy, vedla k sesbírání 850 hlasů.
Ocenili jsme sponzorský dar 2.000,- Kč od podniku AGROFERT
Deza, a. s., za který mohly být podepsané archy, okódovány
a odeslány.
Anketa Strom roku 2015 přispěla k rozvoji kladného vztahu
žáků k přírodě, i k místu, kde se narodili a kde žijí. Tím byl naplněn náš cíl, s kterým jsme do ankety šli.
Vedení ZŠ a MŠ Poličná

Rozšíření Školní družiny na základní škole
Oznamujeme vám, že k datu 1. 11. 2015 bylo KÚ Zlín na podkladě žádosti ZŠ a MŠ Poličná rozhodnuto o zřízení druhého oddělení školní družiny pro žáky 3. - 5. třídy:
• v současné době jsou v tomto oddělení ještě volná místa
• provoz tohoto druhého oddělení ŠD bude zajištěn od 13,00
– 16,00 hodin s klasickým programem pro školní družinu

Složky informují …
Okresní konference Českého svazu žen
O tom, jak ten čas letí, jsme se přesvědčily ve středu 7. 10. 2015.
Právě před sedmi lety se totiž v jídelně Základní školy Poličná konala Okresní konference svazu žen spojená s akcí „Poznej svůj
region“.
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Během těch sedmi let se jednotlivé ZO ČSŽ okresu Vsetín postupně vystřídaly v představování historie i současnosti své obce
a připravily pro zúčastněné program, pohoštění i malé dárečky.
Letos se kruh uzavřel, a řada přišla opět na naši ZO. A tak jsme
začali další „kolečko“, tentokrát na téma „Ženy se baví“.

Po oficiálním zahájení a představení hostů – starosty obce Poličná pana Místeckého a ředitele ZŠ pana Mgr. Papeže, předala
předsedkyně naší ZO Pavla Horáková slovo předsedkyni Okresní rady Vsetín paní Jaroslavě Hrabinové, která v rámci konání
Okresní konference seznámila přítomné s činností jednotlivých
organizací a zprávami o hospodaření za rok 2015.
Zároveň omluvila zástupkyně krajské rady, které se nemohly
zúčastnit ze zdravotních důvodů, což nás dost mrzelo, protože
jsme se právě před nimi chtěly „blýsknout“.
Velmi milé přivítání nám připravily děti z mateřské školy svým tanečním vystoupením v lidových krojích. Mnohokrát zazněl do rytmu
písniček, které je doprovázely, spontánní potlesk všech přítomných.

Poté předala Pavla Horáková slovo naší moderátorce paní
Aleně Žilinské, a ta odstartovala tu zábavnější neoficiální část.
Seznámila přítomné s programem a pro začátek nabídla malé
pohoštění.
Kromě kuřecího stehýnka se salátem se z dalších talířků na nás
usmívaly doma pečené zákusky a slané tyčinky. To vše bylo možno zapíjet patřičným množstvím tekutin.
Po uspokojení chuťových buněk se představil nově vzniklý pěvecký sbor vedený zkušenou sbormistryní Libou Dopirákovou
se svou „Písní práce“, ve které jsme vtipnou formou ve stručnosti zrekapitulovaly akce, které organizujeme, nebo se na nich
ve spolupráci se školským a kulturním výborem OÚ a ostatními
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složkami podílíme. Nutno podotknout, že ve svých aktivitách
můžeme vždy počítat s podporou obecního úřadu.
A pak jsme se začaly skutečně bavit. Rozděleny do družstev
jsme řešily test na překlad valašských pořekadel do češtiny, skládaly puzzle na rychlost, poznávaly neobvyklé předměty po vzoru
pořadu „Kurňa, co to je“ a také prošly přípravou na „Drakiádu“,
která spočívala v tom, kdo sáhne po štamprli vody a na koho
zbude pravá valašská slivovice.
Dobré zábavy byla plná školní jídelna, zazněl i přednes básně
o důchodcích v podání moderátorky, to vše bylo provázeno hlasitými výbuchy smíchu.
Čas se nachýlil, program byl vyčerpán, tombola rozdána a pomyslná štafeta předána organizaci ČSŽ z Jablůnky. Pomalu jsme
se začaly rozcházet. Doufáme, že také drobné dárečky, které
jsme pro členky konference připravily ve spolupráci se školním
keramickým kroužkem, obecním úřadem a naší perníkovou
umělkyní paní Štefánkovou, přispěly k dobré náladě.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu (mezi ně patří také ochotné paní kuchařky) a tím se zasloužili o zdařilý průběh akce, patří uznání a dík.
Teď už se jen těšíme na pokračování.
Za ZO ČSŽ Poličná – Liba Dopiráková a Pavla Horáková

ČSŽ - Drakiáda
Také tento rok chtěla ZO ČSŽ pokračovat v pořádání akce nazvané „Drakiáda“.
V loňském roce se tato akce setkala s velkým zájmem dětí
i dospělých, proto jsme na sobotu 10. 10. 2015 naplánovali její
druhý ročník.
Pořadatelé byli připraveni, ceny pro vítěze také, co ovšem nevyšlo, bylo počasí.
To nám opravdu letos nepřálo, sluníčko i vítr si asi vzali dovolenou, zato zima a pak i deštíček se tentokrát ujali vlády.
Přesto se našlo pár statečných (cca 12 dětí s rodiči), kteří to
nevzdali a odměnou jim bylo, že ceny se tentokrát dostaly na
všechny – pro dospělé ve formě tekutého občerstvení, pro děti
ve formě sladkostí a věcných cen.
Z důvodu již výše uvedených jsme museli rozšířit i kategorie
hodnocení. Kromě draků ručně vyráběných a draků zakoupených
byly rozdány ceny také v kategorii draků plíživých, které díky nepřízni počasí nevzlétly a pohybovaly se jen v nižších polohách.
Pro letošek děkujeme všem statečným včetně zástupců Valašského leteckého klubu a příští rok to zkusíme znovu…
Za ČSŽ – Pavla Horáková

SDH – Poličenský krpál 2015
V neděli 25. října uspořádali členové našeho sboru Poličenský krpál.

Úspěchy na poli sportu
Poličenský terč
Obdobně jako v minulých letech i v tomto roce jsme pořádali pro obce Mikroregionu valašskomeziříčsko-kelečsko soutěž
ve střelbě z pistole a vzduchovky „Poličenský terč“. Soutěže se
zúčastnilo 12 čtyřčlenných týmů z okolních obcí. Naši obec zastupoval tým ve složení David Malúšek, Štěpán Chmelař, Michal
Nekola a Jiří Janovský. Oproti předchozím dvěma ročníkům se
nám dařilo a náš tým získal 1. místo a s ním i putovní pohár pro
nejlepší družstvo. Z našich se dařilo nejvíce Davidovi Malúškovi
a Štěpánovi Chmelařovi, kteří mají největší zásluhu na výborném
výsledku a patří jim velké poděkování. V soutěži jednotlivců vyhrál Honza Kostelný z Jarcové.

Jako každý rok i letos byl start v hostinci U Slunce a cíl byl
u pomníku T. G. Masaryka. Pravidla jsou velmi jednoduchá, vyhrává ten nejrychlejší běžec, který se jako první dotkne pomníku
T. G. Masaryka. V závodě se především ověřuje sportovní zdatnost členů sboru dobrovolných hasičů. I letos jsme měli 3 kategorie závodníků a to muže, ženy a „veterány“.

Kulturistika
Dne 10. 10. 2015 se konalo Mistrovství Rakouska v kulturistice,
na kterém se náš borec Petr Rösner umístil za rakouským šampiónem na krásném druhém místě. 			
Gratulujeme!!!
Start kategorie veteránů se uskutečnil v 11.30 a hlavní závod
běžců proběhl ve 12.00 hodin. V kategorii mužů byl závod velice
napínavý, od startu až po Knápkovu chalupu bok po boku, běžela
trojice Josef Dorčák, Jaroslav Krutílek a Lukáš Suchánek. A jak to
nakonec dopadlo? První místo obsadil Jarda Krutílek, na místě
druhém skočil Josef Dorčák a třetí místo si vyběhl Lukáš Suchánek. Kategorii žen ovládla Barbora Ševečková, na druhém místě
skončila Gabča Mocková s bratrem Dominičkem a na místě třetím skončila Veronika Karlíková s dcerou Emičkou. Pro první místo v kategorii veteránů si vyšla Blanka Šochová, na místě druhém
skončila Lenka Ševečková s Jiřím Vlčkem a místo třetí obsadila
trojice Oldřich Ševeček, Maruška Štefánková a Maruška Vlčková.
Ukončení jako vždy proběhlo v místní hospůdce u piva a dobrého
oběda. Už letos se těšíme na další ročník.
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Tichá vzpomínka...
S hlubokým zármutkem se řada z nás v pátek 30. října rozloučila s panem Karlem Šimčíkem. Karel byl nejen dobrý kamarád
a výborný fotbalista, ale byl to také obětavý člověk, který odvedl hodně práce jak na poli sportovním, tak také společenském,
kulturním a v péči o sakrální památky obce. V posledním roce
byl členem školského a kulturního výboru obce, ve kterém se aktivně zapojil do práce. Za jeho práci pro Poličnou mu děkujeme.
vedení obce

Bleskovky…
Probíhá oprava střechy Kapličky na Kotlině.
V rámci příprav na zimu jsme pořídili 10 nádob na posypový materiál, které chceme postavit na místech
s největším převýšením, aby bylo možno posypat vozovku
či chodník i při mimořádné situaci.
Byla provedena výsadba okrasných dřevin kolem venkovní
posilovny a současně zde byly přidány stojany na kola, aby
bylo eliminováno ničení již dříve zde umístěných laviček.
Byla podepsána kupní smlouva na „drážní domek“ se Správou železniční a dopravní cesty Praha a můžeme přistoupit
k přípravným pracím na úpravu dopravně nebezpečného
místa nad přejezdem k revíru.

OKNA
ŽALUZIE
DVEŘE
ROLETY
AKCE:
podzimní sleva

50%

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ tel.: 571 611 801, 739 619 605, e-mail: belocky@moravaokno.cz
HRANICE NA MORAVĚ tel.: 581 601 218, 731 529 621, e-mail: hranice@moravaokno.cz
NOVÝ JIČÍN tel.: 556 720 875, 731 529 622, e-mail: novyjicin@moravaokno.cz
NOVÁ ADRESA: Valašské Meziříčí, Zašovská 71 (Areál Krasspol)

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.
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– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu prosinec do 30. 11. 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 (viz ceník OÚ na webových stránkách).
Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba hotově nebo převodem před uveřejněním.
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