Poličenské listy
červen 2016 / Ročník IV. číslo 6
Motto měsíce:
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
lidová pranostika

což jí moc děkujeme) se solí a kalíškem slivovice si desetičlenná komise v přesně stopovaném čase prohlédla celou obec díky
vláčku, který jsme pro tuto akci půjčili z Rožnova.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní květen přeje růstu trávy a někteří z vás neví, kam
s ní. Opět připomínáme možnost domluvy na přistavení
a odvezení kontejnerů. Budeme rádi, pokud bude tráva
v bioplynové stanici a ne na březích potoka, v příkopách
kolem cest nebo na břehu Bečvy.
V současné době jsme vysoutěžili dodavatele na opravu
komunikace Chaloupky, která proběhne v letních měsících.
V nejbližších dnech proběhne uzávěrka komunikace k Revíru, z důvodu napojení domku č. 23 na vodovod a kanalizaci, která je umístěna ve vozovce. Objízdná trasa povede
přes areál společnosti Agrotech. O uzávěrce budete včas
informování místním rozhlasem.
Závěrem chci popřát všem dětem k jejich svátku hodně
štěstí, zdraví, úspěchů a dobré kamarády na nadcházející
prázdniny. 		
Vladimír Místecký
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Snažili jsme se „komisařům“, kteří zastupovali několik ministerstev (pro místní rozvoj, kultury, zemědělství, životního prostředí),
Zlínský kraj, Svaz knihovníků, Svaz měst a obcí a také vítězné obce
z předchozích let (Babice a Kateřinice), ukázat vše, co jsme v posledních letech v obci udělali, co se nám podařilo přímo v terénu.
Poté následovala 40 minutová prezentace dalších informací a fotografií, která proběhla na OÚ.

Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

Obecní úřad informuje
Soutěž „VESNICE ROKU 2016“
Ve středu 25. května k nám opět po
roce zavítala hodnotící komise soutěže Vesnice roku, do které jsme se
i letos přihlásili. Po tradičním uvítání chlebem (od paní Šedé, za

Věříme, že se komisi u nás líbilo a pevně doufáme, že se to projeví v jejím hodnocení naší obce.
Držme všichni palce, aby nám to vyšlo, a my jsme si mohli
6. června jet do Zlína pro nějaké ocenění. A pokud to nevyjde,
zkusíme to příští rok znovu.
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Dětské hřiště

Informace k platbám poplatků na rok 2016

Jistě si mnozí z vás povšimli, že v pondělí 23. května začali pracovníci firmy Dřevoartikl v parčíku naproti Jednotě s montáží
jednotlivých herních prvků nového dětského hřiště. Ve středu
byla montáž dokončena a naši pracovníci se pustili do drobných
terénních úprav. Jako poslední bylo dodáno „houpací hnízdo“
a práce Dřevoartiklu je u konce. Na nás zbývají dokončovací práce – oplocení tohoto dětského areálu, rozmístění laviček, případně doplnění kompozice posezením obdobným, jako je u mostu
nebo u „železňáku“. Slavnostní otevření dětského hřiště, za účasti zástupce donátora – Nadace ČEZ, proběhne v sobotu 4. 6. od
10 hod. jako akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Součástí
dětského dopoledne bude také jízda zručnosti na kole či koloběžce pod patronací BESIP, kolo štěstí a další.
Všichni jste srdečně zváni.		

Likvidace bioodpadu

Z jednání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 19. 5. se uskutečnilo 17. řádné zasedání ZO, které
mj. projednalo a schválilo následující:

V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o možnosti
využití našeho svozového vozidla FIAT se čtyřmi kontejnery na
bioodpad pro svoz trávy, který jsme připraveni zajistit i pro vás.
Stačí svoji potřebu nahlásit na obecní úřad a techničtí pracovníci
obce přistaví kontejner na místo určení, kam můžete trávu ze
své zahrady (pozemku) uložit. V případě malého množství trávy
by bylo vhodné se domluvit se sousedy, aby se kontejner zaplnil
a abychom nejezdili zbytečně s troškou trávy.
Pro obec je to také velmi důležité, protože za 1 tunu trávy uložené ve sběrném dvoře zaplatíme z rozpočtu obce 2.500,- Kč.
Jen pro zajímavost jsme již letos do bioplynové stanice odvezli
22 tun trávy.
Přece nechceme, aby obec vypadala jako na následující fotografii:

• Závěrečný účet obce Poličná za rok 2015, včetně všech příloh
a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
• Účetní závěrku obce za rok 2015.
• Vklad pozemku p. č. st. 969 v k. ú. Poličná do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
• Bezúplatný převod (dar) nabytí do vlastnictví Obce Poličná,
těchto částí pozemků: část pozemku p. č. 1480/1 v k. ú. Poličná
o výměře 210 m2 z celku, dále část pozemku p. č. 1490/3 v k.
ú. Poličná o výměře 124 m2 z celku a část pozemku p. č. 2149
v k. ú. Poličná o výměře 35 m2.
• Poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Poličná, jako poskytovatelem dotace a TJ
Poličná, oddíl kopané jako příjemcem výše uvedené dotace.
• Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p. č.
1055, 1061/54, 1058/2, 1061/3 v k. ú. Poličná ve věci Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Úlehla.
• Nové 3 členy Výboru pro kulturu a školství – Ing. Jitku Vlčkovou, Ing. Alici Sekerkovou a Bc. Veroniku Karlíkovou

Dotace ze Zlínského kraje
Na konci dubna jsme
obdrželi z prostředků
Programu 2016 na pořízení požární techniky
ze Zlínského kraje dotaci na nákup dýchacích přístrojů pro obecní jednotku SDH ve
výši 138 tis. Kč.
Děkujeme.
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Vítání občánků
V sobotu 21. května se na obecním úřadě uskutečnilo další vítání
občánků. Starosta obce, pan Vladimír Místecký, přivítal 4 nové občánky, z nichž každému obec věnuje spořitelní certifikát v hodnotě
2 tis. Kč. Nově narozeným dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví
a ať se jim v naší obci líbí.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Cirkus v mateřské škole
Koncem dubna navštívil naši mateřskou školu „Cirkus“ s představením pro děti. Děti se báječně bavily při zábavném a hodně veselém
programu. Viděly drezúru malých pejsků, kouzelnické triky i za účasti některých dětí, žonglování. Největší zážitek pro děti bylo setkání
s medvídkem mývalem.

DEN MATEK v MŠ
Ve středu 11. 5. 2016 proběhla ve třídě Ježečků besídka ke Dni matek. Děti maminkám, ale i tatínkům a ostatním přítomným hostům
v první části programu zazpívaly jarní písničky a přednesly básničky
o mamince a celé rodině. Ve druhé části předvedly děti taneční pásmo ve valašském tónu.

Staráme se o bylinkovou zahrádku…
Návštěva knihovny
5. května navštívily obě třídy naší mateřské školy knihovnu. Děti
se dověděly mnoho nových zajímavostí o knížkách, pochopily rozdíl
mezi knihovnou a knihkupectvím.

Dne 9. 5. 2016 jsme navštívili místní zahradnictví a obchod se zahradnickými potřebami a zakoupili jsme si některé nové bylinky do
naší bylinkové zahrádky na školní zahradě mateřské školy. Společně
jsme je pak vysadili na vybrané místo, které jsme nejdříve pokopali
motyčkou a následně zalili. Vybrali jsme např.: pažitku, majoránku,
bazalku, saturejku a zaseli jsme i naťovou petrželku. Určitě si na bylinkách pochutnáme.

Starší děti soutěžily o obrázky z pohádek a v poznávání zvířátek.
Všechny děti si vysloužily sladkou odměnu.

Ochrana člověka za mimořádných situací
V pondělí 2. května 2016 se na naší škole konal "Den mimořádných
událostí", kterého se zúčastnili žáci všech ročníků. V tento den jsme
se zaměřili například na ochranu obyvatelstva, poskytování první pomoci, seznámili jsme se s povoláním hasičů.
My, žáci 8. a 9. třídy, jsme zahájili den přednáškou o výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu. Dozvěděli jsme se plno zajímavých, ale
bohužel smutných informací. Druhou vyučovací hodinu jsme měli
zdravovědu, kde nám paní Janoušková s děvčaty z 8. třídy názorně
ukázala a vysvětlila, jak postupovat při první pomoci a jak bychom
měli správně ošetřit zraněného člověka.
Poté na nás na školním hřišti čekali hasiči z HZS z Valašského Meziříčí
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a ze SDH v Poličné. Vyprávěli nám o skutečných případech, u kterých
zasahovali a také nám ukázali hasičská auta.

Po návratu do třídy jsme vyslechli přednášku paní Anny Hubové
z HZS ve Valašském Meziříčí. Velmi poutavě nám vyprávěla nejen
o přírodních katastrofách, ale i o tom, co musíme udělat v případě
evakuace obyvatelstva a jak sami můžeme pomoci člověku v nouzi.
Celá tato hodina byla velice poučná a zajímavá.
Poslední vyučovací hodinu jsme plnili úkoly, jejichž cílem bylo prověřit si znalosti z celého dne.
Všem moc děkujeme za toto zajímavé pondělní dopoledne. Byl to
dobrý start do nového týdne!			
Jan Machalský – 9. třída

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve středu 11. 5. 2016 se ve Valašském Meziříčí konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se zúčastnili i žáci naší školy.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Naši školu reprezentovali
v první kategorii Michal Vaigl, Jan Žilinský, Nela Capilová ze
6. třídy a Aneta Klanicová z 5. třídy, v druhé kategorii Jakub
Smieško, Vojtěch Pernický, Kamila Šimíčková a Kateřina Konvičná z 8. třídy.

Cílem této soutěže je naučit žáky správnému a bezpečnému
chování v silničním provozu.
Soutěžící museli plnit čtyři disciplíny – pravidla provozu na
pozemních komunikacích (test), jízdu na dopravním hřišti, jízdu zručnosti a poskytnutí první pomoci.
Naši žáci si vedli výborně ve všech disciplínách. Po výsledném sečtení trestných bodů získali v první kategorii třetí místo a v druhé kategorii první místo.
Vítězné družstvo druhé kategorie postupuje do krajského
kola, které se uskuteční 31. května 2016 na dopravním hřišti
ve Zlíně.
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Všem blahopřejeme a žákům z 8. třídy přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Pobyt v přírodě
V týdnu od 16. do 20. května 2016 se 4. a 5. třída vydala do
Velkých Karlovic na horský hotel Lúka.
Každé ráno jsme začínali rozcvičkou. Potom jsme šli na vydatnou snídani, která probíhala formou bufetu. Zkrátka každý si vybral, nač měl chuť. Dopoledne jsme se obvykle učili. Odpoledne
jsme hráli venku hry, sportovali, závodili a chodili na výlety. Obědy i večeře byly skutečně dobré.

Ve čtvrtek jsme měli i dlouhou túru do Velkých Karlovic, kde jsme
se prošli, nakoupili suvenýry a zahráli si bowling. Večer nás pak
čekal táborák s opékáním špekáčků a po něm i stezka odvahy.
Poslední den rozdaly paní učitelky diplomy, sladkosti a my jsme
se vydali na cestu domů.
Letošní pobyt v přírodě se moc povedl.
Aneta Klanicová a Klára Lažová

Trestní odpovědnost 2016
Ve středu 25. května 2016 se pro 9. třídu uskutečnila přednáška na téma Trestní odpovědnost, kterou si pro nás připravili pan
M. Ildža a paní S. Hlavicová z odboru sociálních věcí Městského
úřadu ve Valašském Meziříčí.
My, žáci 9. třídy, jsme se dozvěděli plno zajímavých informací
do života. Přednášející nám vysvětlili např. to, jaký je rozdíl mezi
přestupkem a trestným činem, jaká máme práva a povinnosti
nebo jaká je zodpovědnost rodičů vůči nám. Lektoři se nás ptali
na naše názory a často se většina z nás shodla. Vyslechli jsme si
i vyprávění o životních situacích, ve kterých musela zasahovat
policie a později i soud.
Celá beseda trvala jednu vyučovací hodinu a všem se moc líbila. Mnohokrát děkujeme za poučnou a zajímavou přednášku.
Jan Machalský – 9. třída

Složky informují …
TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 5/2016
Měsíc lásky nám trochu zamotal hlavy. A podle toho to jak
s body, tak i s výkony, musím říci bohužel, vypadalo. Kombinace mírného poklesu formy, neustálých zranění a kvality soupeřů
vedla k tomu, že z 12 možných bodů jsme v květnu dokázali ukořistit pouze 5 a ztratili tak reálnou šanci bojovat o 2 místo. Ale
hezky popořadě.
V neděli 8. 5. jsme zavítali na atypické hřiště v Bynině. Ve vypjatém derby jsme dokázali pouze zkorigovat hrozivé skóre 3:0
pro domácí, když se ke konci zápasu trefili Radim Bártek a Matěj
Šedý a nedokázali jsme tak urvat ani jediný bod.

Týden na to k nám zavítala Valašská Bystřice. Soupeř pro mě
osobně nepříjemný, jelikož jsem nad ním nikdy v životě nedokázal ještě zvítězit a ani tentokrát se to v podstatě nepodařilo,
i když k tomu byly ideální podmínky. Soupeř hrál hodinu v oslabení po oprávněném vyloučení jejich obránce, ale díky našemu
nekvalitnímu výkonu a dobrým zákrokům soupeřova gólmana se
nám nepovedlo vstřelit kýženou branku a zápas jsme rozhodli až
v penaltovém rozstřelu.
Třetí květnový víkend jsme se vydali do Halenkova. Jejich nádherný areál nám asi tak moc učaroval, že jsme se do zápasu pomaleji rozjížděli a ve 20. minutě to bylo 0:2. Položit nás to nepoložilo, ale bohužel jsme nedokázali se zápasem udělat již nic
jiného než na konci první půle snížit, když se trefil po disciplinárním trestu navrátivší se Aleš Žniva. Takže z Halenkova bez bodu.

Ale jak se říká: konec dobrý, všechno dobré. V sobotu 28. 5.
jsme totiž přivítali doma Huslenky. Souboj s týmem, který bojuje
o udržení, vyzněl poměrně jasně pro nás. Rychlou branku vstřelil
opět Aleš Žniva, druhou přidal Petr Bártek. Hosté dokázali ještě
do poločasu snížit z chybně nařízeného pokutového kopu, ale
pojistku pak v 81. minutě přidal Kuba Orság. Nebýt špatných řešení v přípravné či koncové fázi, mohlo to skončit i více než 3:1.
Takže na závěr května za 3 body. Díky tomuto vítězství a kombinaci ostatních výsledků jsme se posunuli v tabulce a zakončili tak
květen na 4. místě.
Měsíc červen je posledním hracím v této sezoně. Čekají nás
sice přetěžcí soupeři, ale pevně věřím, že dokážeme zlepšit své
výkony a vy nás přijdete podpořit. Návštěva na utkání s Huslenkami byla, nejen pro mě, velkým zklamáním. Hrajeme to samozřejmě především proto, že nás to baví, ale bez diváků to prostě
není ono. K fotbalu patříte! Těšíme se na Vás.
S pozdravem Marek Vala

Rozpis zápasů v červnu:
•	  4. 6. – 16:30 – zápas ve Stříteži
• 11. 6. – 16:30 – doma proti Lužné
• 18. 6. – 10:15 – zápas v Semetíně
• 25. 6. – 16:30 – doma proti Choryni

Okrsková soutěž – Juřinka 2016
Máme tu opět květen, měsíc, kdy začíná sportovní sezóna pro
naše družstva. Jako každý rok i letos zahajujeme toto období Obvodovou soutěží v požárním sportu, kde se družstva utkají o postup do Okresního kola, které se uskuteční 19. června v Horním
Lidči. Letos se tato soutěž konala na Juřince v sobotu 21. května
a náš sbor reprezentovalo mužské a ženské družstvo. A kdo, že
reprezentoval náš sbor? Za muže běžel Pavel Karlík, Pavel Dudáš,
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Pavel Klvaňa, Adam Knápek, Šimon Janečka, Matěj Šedý, Štěpán
Šedy, Radek Pivko a Tomáš Bártek, za ženy běžela Barbora Ševečková, Soňa Ondrejková, Monika Gondová, Anet Šlezarová, Míša
Hrušková, Veronika Fabíková a Hanka Švajdová.

Počasí bylo krásné, sluníčko svítilo, podmínky na trati výborné. Po
zahájení soutěže se družstva nachystala k provedení disciplíny běhu
na 100 metrů s překážkami. Na závodnicích z našeho sboru byla vidět tvrdá a pilná příprava, a ta se také vyplatila. První byly pokusy
mužské kategorie, kde se naši muži umístili na krásném 2. místě
z počtu osmi družstev. Dále byly pokusy v ženské kategorii, kde naše
družstvo žen vybojovalo také 2. místo z počtu tří družstev.

Mezi tři nejlepší závodnice běhu patřila také naše Verča Fabíková. Po obědové přestávce pokračovala soutěž v disciplíně požární
útok. Na tuto disciplínu oba týmy velice tvrdě trénovaly. Bohužel,
jak už to někdy ve sportu bývá, v této disciplíně se naším družstvům vůbec nedařilo.

Hasiči pomáhali
V sobotu 21. 5. se poličenští hasiči zúčastnili Jonáškova zábavného odpoledne, které už od roku 2010 pořádá Nadační fond
Jonášek.

Cílem této benefiční akce je shromáždit prostředky pro pomoc
onkologicky nemocným dětem a mládeži. Jsme rádi, že jsme
mohli ukázkou naší techniky a vybavení pomoci dobré věci.

Kácení májky v Poličné
V sobotu 28. května proběhla v Poličné další z akcí, která byla pokračováním a zároveň ukončení nedávno konané akce – stavění máje.
Akce s názvem „Kácení májky“ byla, stejně jako loni, doprovázena
scénkou, která vylíčila humorným způsobem vztah dvou lidí, který
počal a skončil spolu s májkou. Byli jsme poučeni zkušeností, že scénka, přes nežádoucí podmínky, nebyla pro některé dostatečně slyšet,
to však nevadí, jsme připraveni se za rok toho zhostit zas a vše vylepšit. Vyzdobenou, dostatečně obrněnou májku zdolali členové jednotky SDH Poličná v čele s Luďou Černochem, Michalem Hadašem
a Pavlem Karlíkem. Byla to krásná a opět velkolepá podívaná, když
asi dvaceti metrová májka úspěšně dopadla na zem na určené mís-

Družstvo mužů v této disciplíně skončilo na 8. místě a družstvo
žen na 3. místě. Po skončení disciplíny proběhlo závěrečné sčítání
bodů za jednotlivé disciplíny. A jak to nakonec dopadlo?, kladlo
si mnoho závodníků myšlenku. Naše družstvo mužů skončilo na
5. místě a družstvo žen obsadilo krásné 2. místo. Pro děvčata to
znamená, že si vybojovala postup na Okresní soutěž v požárním
sportu. Oběma našim družstvům a ostatním týmům z okrsku Valašské Meziříčí a Lešná gratulujeme k pěkným úspěchům. Na závěr
a přivítání nové hasičské sezóny: Sportu ZDAR!!!
			
Bc. Barbora Ševečková
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to. Pro lovce vlaječky, která byla zasazena na špičce májky, čekala
valašská odměna. Dalším zpestřením, které na diváky čekalo, byla
opět tombola. Ceny byly jasné, pořezané dřevo z májky s dovozem
až do domu.

Roboti v knihovně
Jedno květnové
odpoledne jsme si
v knihovně mohli vyzkoušet programování robotů
z LEGA, řízení robotické ruky a sestavování
jednoduchých elektronických obvodů
z prvků stavebnice
Little Bits.

Děkujeme všem příznivcům a divákům za účast při této akci,
o to příjemnější to bylo. Sešlo se nás letos hodně, a proto bylo dobře, že jsme se na vás připravili a nachystali grilované dobroty. Velké
poděkování patří Míšovi Hadašovi, který griloval v teplém počasí,
chvílemi až dusnu a snažil se vyhovět našim chutím a to se povedlo.
Závěrem můžeme na pozadí milých vzpomínek konstatovat, že tato
akce opět přispěla k upevnění stávajících krásných vztahů mezi vámi
a SDH Poličná a k navázání třeba vztahů nových. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na všechny zase za rok!
Bc. Barbora Ševečková

Knihovna informuje – Návštěva malých čtenářů
Děti z mateřské školy v květnu navštívily knihovnu a obecní úřad.

Účastníci akce v příjemné atmosféře otestovali svou kreativitu,
logické myšlení i jemnou motoriku.
Velký dík patří Nadi Lenžové a Michalu Valouškovi, kteří dodali stavebnice a pomáhali dětem i dospělým v jejich oživování.

Pozvánka

Ti starší se bez rozpaků rozprchli k regálům s knihami, ti menší
nám zase hned po vstupu do budovy zazpívali. Všichni si pak se zaujetím prohlíželi známé i neznámé knížky a rozpovídali se o tom, co
doma a ve školce čtou. Na závěr návštěvy přepadli k všeobecnému
veselí pana místostarostu, se kterým si hned rozuměli.
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Poděkování
Pedagogové a žáci Základní školy, mateřské školy a praktické školy
Vsetín – speciální škola srdečně děkují všem obyvatelům obce Poličná
za velkou ochotu a laskavost, kterou projevují našim žákům sběrem
vršků z PET lahví. Máte náš obdiv, že se podílíte na charitativní činnosti, která je pro naše žáky velmi přínosná.
Díky této akci zakupujeme našim žákům rehabilitační, kompenzační
a výukové pomůcky, které rozvíjí jejich vědomosti, dovednosti a návyky nutné pro začlenění do běžného života.
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy

Informace Ministerstva vnitra ČR
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na
vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či
do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí
již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do
15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je
možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.

jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je
také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

UPOZORNĚNÍ!!!
Dlouhodobě odstavená auta musí jejich majitelé nahlásit úřadu Valašské Meziříčí - Odbor dopravně správních agend meziříčské radnice
upozorňuje majitele vyřazených vozidel v takzvaném depozitu na jejich ohlašovací povinnost. V případě, že tak neučiní, hrozí pokuta až
50 tisíc korun.
Je-li vozidlo vyřazeno z provozu déle než dvanáct po sobě jdoucích
měsíců, je majitel vozidla povinen neprodleně úřadu oznámit adresu,
na které se vozidlo nachází a také k jakému účelu bude využito.
„K vyřízení je nutné přinést s sebou velký technický průkaz, vyplnit žádost a zaplatit poplatek 50 korun. Registr vozidel následně nově
sdělené informace zapíše do velkého technického průkazu,“ vysvětlila
vedoucí odboru správních agend meziříčské radnice Soňa Valchářová.

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 28. 6. 2016. 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 (ceník je zveřejněn na stránkách obce). Zasílejte
ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba hotově nebo převodem před uveřejněním.
Příspěvky jednotlivých respondentů nejsou nijak upravovány!!!
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