Poličenské listy
červen 2014 / Ročník II. číslo 6
Motto měsíce:
Každému člověku je dáno chybovat, jen hloupý člověk však trvá na svých chybách.			
						
Cicero

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu 2. roku samostatné obce.
Nevím jak vy, ale já jsem rád, že se nevyplnily prognózy „škarohlídů“, kteří pochybovali o správnosti kroku
osamostatnění. Naše obec žije čilým ruchem a snad
i vzkvétá. S financováním podle rozpočtu nejsou problémy, daří se nám získávat dotace, které významnou
měrou pomohou zajistit větší vybavenost obce – co více
si můžeme přát. Snad jen hezké léto a rychlé dokončení
kanalizace v rámci projektu Čistá řeka Bečva II.
				
Ing. Stanislav Pernický

Slovo starosty
Vážení občané,
překulila se nám první polovina roku 2014 a našim
školákům začaly toužebně očekávané prázdniny. Zasedání zastupitelstva má z důvodu dovolených také
plánovanou pauzu, ale chod obce se ani během dvou
následujících měsíců nezastaví. Ba naopak! Na prázdninové dny připadají termíny realizace hned několika
důležitých akcí. Mezi ně patří zejména realizace přírodního hřiště u mateřské školy a zabezpečení pořízení kompostérů, (distribuce občanům – nejspíše začátkem podzimu) a mnoho dalších byť menších, ale o nic
méně důležitých činností.
Doufám, že si užijete příjemné prosluněné dny a strávíte dovolenou s nezapomenutelnými zážitky.
			
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Z jednání zastupitelstva – MHD
Na jednání zastupitelstva dne 19. 6. byla, jako jeden
z nejdůležitějších bodů programu, mj. řešena také
otázka dopravní obslužnosti naší obce. Tuto problematickou záležitost diskutujeme v poslední době velmi
často, protože pro část občanů je to věc prvořadé důležitosti. Pro zastupitele to bylo poměrně složité rozhodování, protože město Valašské Meziříčí nás oslovilo s projektem bezplatné MHD pro všechny občany.
Tato situace pro nás znamená zvýšení rozpočtových
výdajů v této položce o cca 200 – 250 tis. Kč. Proto
zastupitelstvo obce zvažovalo různé varianty zajištění
dopravy občanů do zaměstnání, ale také do nemocnice, kostela, na hřbitov či za kulturou… V tomto okamžiku nevíme stoprocentně, zda bezplatná MHD bude
zavedena, nicméně zastupitelstvo obce na zmíněném
zasedání schválilo zapojení naší obce do tohoto projektu a uložilo vedení obce v této věci jednat s tím, aby
s citlivou optimalizací spojů v co největší míře snížilo
dopad do rozpočtu obce. Budeme rádi, když nám vaše
názory na případné omezení spojů, kde jezdí 1 nebo
2 pasažeři, sdělíte. Vaše návrhy přijímá obecní úřad do
15. 9. 2014.

Bylo započato s realizací projektů
V měsíci červnu byla zahájena oprava Kalvárie (kříž
před obecním úřadem). Opravu provádí restaurátor
Tomáš Sušeň.
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Konečná podoba obecního znaku
V posledním červnovém týdnu zasedal Podvýbor pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu
ČR, který po malé dílčí úpravě schválil znak
obce Poličná. Oficiální
potvrzení můžeme očekávat do konce července
2014.

Výběrová řízení

Besídka ke Dni matek v MŠ
Dne 15. května proběhla v naší mateřské škole ve třídě Ježečků besídka ke Dni matek pod názvem „Jaro
v lidovém tónu“. Děti oblečené do valašských krojů
předvedly pásmo, které se skládalo ze tří částí. V první přednášely básně a zpívaly písně o jaru. Ve druhé
zatancovaly tanečky Pojďte, holky, do voborky, Pletla
jsem, pletla jsem, Šili, šili ševci boty, Měla babka, Zlatá
brána, Když jsem já sloužil a v závěrečné části zněly písničky a básničky o mamince. Nakonec maminky
dostaly od dětí vlastnoručně vyrobenou papírovou
panenku „Valašku“. Všem přítomným se besídka moc
líbila a věříme, že nejen pro maminky, ale pro všechny
přítomné byla besídka mile prožitým odpolednem.

Dne 4. 6. 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů, realizaci dětského hřiště v mateřské škole
v projektu S Barvínkem si hrajeme, učíme a poznáváme
přírodu a opravy lesních cest v rámci projektu Preventivní
opatření v lesích obce Poličná. O výsledku výběrových řízení
budete informováni v dalším čísle Poličenských listů.

Třídění odpadu se vyplácí
Jak jsme vás již informovali v minulých číslech zpravodaje,
třídění odpadu se nám velmi vyplácí. Podle údajů společnosti EKOKOM jsme za uplynulý rok vytřídili 48,830 tun odpadu, což do obecní pokladny přineslo Kč 119.340,50. Věříme, že se třídění odpadů v naší obci ještě více prohloubí
a do obecního rozpočtu tak dostaneme ještě více finančních prostředků, než tomu bylo v loňském roce.

UPOZORNĚNÍ !!!
Žádáme občany, kteří se po obci prochází se svými domácími miláčky, aby laskavě uklízeli jejich
exkrementy a neznepříjemňovali tak život ostatním spoluobčanům.
						
Děkujeme
Žádáme neznámého pachatele, který si z chodby obecního úřadu zřejmě „omylem půjčil“ dva
květináče s vysázenými muškáty, aby je vrátil na
původní místo.
					
Děkujeme

Základní škola informuje
MEXIKO – země starých Mayů
Dne 27. 5. 2014 navštívili žáci ZŠ Poličná kino Svět
ve Valašském Meziříčí, kde se uskutečnila přednáška
s názvem Mexiko – záhada starých Mayů. Tuto přednášku, v níž cestovatel popisoval minulost, krásu
a exotiku Mexika, měl na starost vzdělávací projekt
Svět kolem nás. Žáky tato zeměpisná přednáška týkající se Mexika zaujala a velmi se líbila nejen jim, ale
i učitelům.
		
		
		
Vendula Bublíková - 8. třída
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Škola v přírodě očima dětí
V
pondělí
ráno
26. května jsme se
sešli před školou. Rozdělili jsme se do dvou
skupin. První, kterou
tvořila 1., 2. a 4. třída
- jela na horskou chatu Soláň, druhá skupina - 3. a 5. třída – cestovala do hotelu Lúka.
My jsme patřili do
druhé skupiny. Po příjezdu jsme si rozdělili
pokoje a ubytovali se.
Pak nás čekal výborný
oběd. I když nám počasí během pětidenního pobytu moc nepřálo, stihli
jsme navštívit náměstí v Rožnově pod Radhoštěm,
výstavní prodejnu Svět kamenů a zvonici na Soláni.
V době, kdy pršelo, jsme soutěžili a hráli společenské
a deskové hry. Výuku jsme měli formou zábavy. S paní
učitelkou Žilinskou jsme si ozdobili trička sítotiskem.
Byla úžasná! Během celého pobytu jsme sbírali body

za úklid pokojů. Pokud bylo ráno hezké počasí, mívali
jsme rozcvičku. Přiznám, některým se vůbec nechtělo z vyhřátých pelíšků. Poslední večer jsme si pořádně
užili. Měli jsme módní přehlídku, taneční soutěž a diskotéku. Na 1. místě v tanci skončil fantastický David
Toman ze 3. třídy. O 2. místo se podělily výborné tanečnice Ester Místecká a Karolína Orlitová. Celou školu
v přírodě jsme si moc užili. Jen nás mrzí, že už jsme
v páté třídě a jeli jsme letos naposledy.
					
žáci 5. třídy

Sportovní den
V pondělí 23. 6. 2014 se uskutečnil na naší škole
sportovní den plný pohybových aktivit. I. stupeň měl
program na školním hřišti, kde žáci sportovali v těchto disciplínách: běh na 50 m, skok z místa, hod na cíl,
skákání přes švihadlo a chůze na chůdách, nesoutěžní disciplínou bylo přetahování lana. Žáci II. stupně
se shromáždili na hřišti TJ Poličná, kde hráli turnaj ve
fotbale. Zvítězila 8. třída. Po skončení fotbalového
turnaje se žáci se svými třídními učiteli přemístili do
školní tělocvičny, kde si zahráli florbal. Vítězem se stala
6. třída. Poté jsme přešli na školní hřiště, na kterém se
chlapci a děvčata II. stupně zúčastnili těchto disciplín:
volejbal, přehazovaná a ringo. Tyto aktivity žáky bavily nejvíce. Sportovní den se vydařil ve všech směrech
– počasí nám přálo, vyzkoušeli jsme si různé sportovní
disciplíny, nechyběla ani zábava. Co více si přát! Kéž
by se takové dny opakovaly.
Kateřina Konvičná - 6. třída, Ríša Novák - 9. třída

Velmi poučná přednáška pro žáky 6. a 9. třídy

a dívky měli řadu dotazů, na které jim ochotně odpovídal. Tato přednáška byla zajímavá a poučná, v příštím
školním roce se opět tomuto tématu budeme věnovat, máme přislíbenu účast další kurátorky pro mládež
paní T. Mužíkové, která bude přednášet o dalších věcech týkajících se trestní odpovědnosti.
					
Mgr. Jarka Křížová

Výsledky přijímacího řízení našich žáků
Vedení ZŠ a MŠ Poličná blahopřeje všem žákům
9. ročníku ke zdárnému vykonání přijímacích zkoušek a přijetí na vybrané školy a studijní obory.
Žák naší Základní školy Marek Černoch se umístil na
1. místě při přijímacích zkouškách na víceleté
Gymnázium ve Valašském Meziříčí.
			
K jeho výsledkům blahopřejeme!

Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014
Dne 27. června 2014 proběhlo v jídelně školy slavnostní zakončení školního roku 2013 – 2014. Na úvod
promluvil ředitel školy, poté měl proslov místostarosta Stanislav Pernický. Zvláštní ocenění získal Černoch
Marek (7. ročník) – za nejlepší výsledek ze všech žáků
v přijímacím řízení na víceleté Gymnázium ve Valašském Meziříčí, Dubcová Kamila a Dubcová Michaela
(9. ročník) – členky reprezentačního družstva ČR do
17 let v kopané žen, hráčky 1. ligy kopané žen za 1. FC
Slovácko – za úspěšnou reprezentaci školy a Pernický
Patrik (4. ročník) – člen vítězného družstva Falco v soutěži Zlatý list - Krajské kolo Zlín (mladší žáci), postup
družstva Falco do národního kola soutěže Zlatý list
(mladší žáci). Poté třídní učitelé odměnili vybrané žáky
svých tříd za reprezentaci školy ve sportovních, recitačních i výtvarných soutěžích nebo za příkladnou práci
pro třídní kolektiv. Vše bylo proloženo zpěvem školního sboru pod vedením Jany Skotnicové. Učitelé popřáli všem žákům příjemné prožití prázdnin a vycházejícím deváťákům hodně úspěchů v další životní etapě.
Na závěr prvňáčci vyprovodili ze školy své kamarády
z 9. ročníku.
						
Pavla Žilinská

Dne 13. 6. 2014 se na naší škole uskutečnila beseda,
týkající se chlapců a děvčat ze 6. a 9. třídy, na téma
Trestní odpovědnost s kurátorem pro mládež panem
M. Ildžou. První vyučovací hodinu pan kurátor přednášel v 9. ročníku, kde tato problematika žáky zaujala
natolik, že velmi brzy se přednáška změnila v diskuzi
(např. co to je trestný čin, přestupek, nedbalost, úmysl, kdo je mladistvý atd.) Druhou vyučovací hodinu
probíhala beseda v 6. ročníku, kde pan kurátor nejprve vysvětlil pojem – kurátor, dále kdy ho vyhledat
a kde se nachází. Uváděl zajímavé případy ze své praxe, dětem vysvětlil pojem – věková hranice. Chlapci
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Složky informují …
Zájezd na Festival růží
Růžový festival v lázeňském městě Badenu v blízkosti Vídně byl cílem zájezdu, který v sobotu 7. 6. 2014
uspořádal Svaz žen Poličná. 49 účastníků zájezdu si
užilo krásného dne v zahradách Badenského rozária,
plného vůně z 20.000 růžových keřů, vysázených na
ploše 75.000 metrů2.

Růže pnoucí, keřové, čajohybridy a růže záhonové
v plném květu v nejrůznějších barvách potěšily oko
i duši. Příjemné zážitky pokračovaly ve městě Mikulově, kde byla cestou zpět naplánována prohlídka zámku
a posezení u dobré večeře a kávy.
Za dobrou přípravu a organizaci zájezdu děkujeme
paní Libuši Dopirákové.
						
Jitka Vlčková

TJ SOKOL Poličná – oddíl kopané
V sobotu 21. 6. 2014 se mužstvo mladší přípravky,
ročník 2005 a mladší, zúčastnilo v Ratiboři turnaje
mladší přípravky. Přestože naši ogaři jsou o rok mladší,
dokázali porazit účastníky turnaje:
Hošťálkovou 3 : 2		
Vsetín		
3:1
Jablůnku
4 : 1		
Růžďku
5:1
Prohráli s Ratibořem 1 : 6 (Ratiboř je přeborníkem
okresu mladší přípravky 2013-2014) a v posledním
utkání a Karolínkou prohráli 1 : 2, kdy výsledný gól
soupeře padl v poslední sekundě utkání. I přes tento
výsledek žáci žáci obsadili celkově 2. místo za vítězným
Ratibořem.
O našich 17 branek se podělili:
Vilém Lukáš 12x
Marek Ondřej 3x
Veselý Václav 2x
Vilém Lukáš byl zároveň vyhlášen nejlepším střelcem
turnaje.
Turnaje se ještě zúčastnili Místecký Dominik, Marek
Jakub a Veselý Jakub.
Tento turnaj byl závěrečnou tečkou za letošní jarní
sezónou mladší přípravky.
V neděli 22. 6. 2014 se v Kelči uskutečnilo finále
o přeborníka okresu v dorostu, kdy naši dorostenci
porazili Jarcovou 3 : 0. O góly za Poličnou se podělili
Kapusta Jakub, Drda Dominik a Hrabovský Erik.
Vítězstvím v okresním přeboru si dorostenci Poličné
vybojovali postup do krajské soutěže. Velký dík patří
všem hráčům dorostu, ale i trenérovi Václavu Vondráčkovi, vedoucímu mužstva Petru Hrabovskému, ale
i rodičům hráčů, kteří se podíleli na dopravě hráčů na
mistrovská utkání. Věříme, že i ve vyšší soutěži budou
naši dorostenci důstojně reprezentovat obec Poličnou.

Okresní kolo soutěže v požárním sportu Horní Lideč
Dne 7. 6. 2014 se družstvo mužů ve složení Josef Dorčák, Radek Pivko, Josef Karlík, Pavel Karlík, Dominik
Drda, Štěpán Šedý, Šimon Janečka, Adam Knápek, Pavel Dudáš a Martin Švrčina zúčastnilo okresního kola
soutěže v požárním sportu v Horním Lidči. Do soutěže
nastoupilo celkem devět družstev mužů, devět druž4

stev žen a pět družstev mužů nad 35 let. Soutěž se
skládala ze tří disciplín. A to ze štafety 4x100 metru,
která je jak název napovídá složena ze čtyř úseků
zpestřených hasičskými překážkami. V této disciplíně jsme s časem 69,09 sekund obsadili šesté místo.
Druhou z disciplín je běh na sto metrů s překážkami,
tuto disciplínu zdolává dvoukolově osm závodníků. Do
konečných výsledků se započítává šest nejrychlejších
časů. Se součtem časů 128,40 sekund jsme obsadili
sedmou pozici.
Závěrečnou, takzvanou královskou disciplínou je požární útok družstev. S časem 28,02 sekund jsme obsadili šesté místo.
V celkovém hodnocení naše družstvo při velké konkurenci obsadilo krásné šesté místo.
							
SDH

Výbor pro školství, kulturu a sport informuje…
Další jednání výboru se uskutečnilo dne
6. 5. 2014.
Přítomni byli: Libuše Dopiráková, Hana Milotová, Jiří
Papež, Rostislav Šťastný, Kateřina Vrtalová, Vladimír
Místecký a Michal Nekola. Omluveni: Stanislav Pernický, Jan Siner, Olga Pernická,
STĚŽEJNÍ TÉMATA:
Zpravodaj Poličenské listy
Zhodnocení akcí – Kácení máje, Poličenský kros,
Dětský den,
Informace o zpracování Tarahúnské buly – pravidel pro přípravu tradičního Tarahúnského fotbalového turnaje – předložená pravidla se nesetkala s příliš pozitivním ohlasem,
Příprava Tarahúnského poháru
Příprava Rozloučení s létem,
Projednání žádosti o pomoc oddílu kopané TJ Sokol Poličná – pomoc doporučena formou půjčky,
konečné schválení je v kompetenci zastupitelstva
obce,
Různé

Sraz rodáků ročníku 1936
Dne 14. 6. 2014 se v hostinci "U Valouna" konal sraz
ročníku 1936

Společenská rubrika
Gratulujeme…
VV 60 Dědič Miloslav
VV 60 Papežová Marie
VV 60 Malá Anna
VV 60 Hadašová Božena
VV 60 Barošová Alena
VV
VV 70 Tvrdoňová Božena
VV 70 Novák Oldřich
VV 70 Voráč Hynek
VV 70 Miklová Marie

Vzpomínáme…
hh Ševčík František

Bleskovky…
Obec zakoupila 2 ks vysoušečů, které si
v případě potřeby budou moci občané
zapůjčit.
Obec objednala 15 ks venkovních laviček
pro zvelebení obce. Zasílejte nám návrhy
na jejich nejvhodnější umístění.
Provoz obecní knihovny je přes prázdniny omezen jen na pondělky od 13.30 do
17.30 hod.
Akce na prázdniny – Tarahúnský pohár
(2. 8.), Rozloučení s létem (30. 8.).

PŘIPOMÍNÁME!!!
Dne 30. 6. 2014 uplynul termín
úhrady poplatků za svoz komunálního odpadu a psy. Žádáme ty
občany, kteří tuto svoji povinnost
nesplnili, aby nedoplatky uhradili
co nejdříve v pokladně OÚ nebo
bezhotovostním převodem na účet
obce!!!
(více info na www.policna.cz)
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA!!!
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.…), která
ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní
prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo:

150 HASIČI
Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na
telefonní lince

155 ZÁCHRANKA
Zdravotnická záchranná služba kraje
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo
spáchání trestného činu, volejte telefonní
číslo

158 POLICIE
Policie České republiky
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.
Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat
na otázky; největší zdržení před výjezdem
posádky záchranné složky mohou způsobit
dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.
K UPŘESNĚNÍ MÍSTA UDÁLOSTI:
V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu
(jsou důležitá obě čísla - červené i modré),
patro a jméno majitele bytu, jak najít dům
(hlavně na sídlištích)
Na veřejné komunikaci nebo na volných
prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo
dálnice apod.
VaK Vsetín, a. s. Vodárenský dispečink
(nepřetržitě):
Poruchová linka ČEZ

+420 571 484 041
+420 571 484 047
+420 603 780 887
840 850 860

OBECNÍ ÚŘAD POLIČNÁ 702 088 409

Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému
nalezení místa události
Informace o postižených
- pohlaví, přibližný věk, počet postižených
Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz
Po ukončení hovoru vyčkejte
na zpětný telefonát, kterým si
operační pracovník (dispečer)
ověří pravdivost nahlášené
zprávy.
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. 8. 2014. 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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