Poličenské listy
Únor 2019 / Ročník VII. číslo 2
Motto měsíce:
Pak-li o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá,
jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dne 11. 2. 2019 v 18. hodin se uskuteční jednání zastupitelstva obce. Zasedání bude probíhat v sále hostince U Slunce.
Na programu bude výstavba Komunitního domu pro seniory.
Budu velmi rád, pokud se dostaví i občané, kteří mají o tuto
výstavbu zájem.
23. 2. se bude konat třetí obecní ples, jste srdečně zváni.
V příštích dnech navštíví občany bydlící u potoka Loučka
pracovnice se smlouvou na dočasný zábor pozemků, které
budou zapotřebí při výstavbě opěrných zdí protipovodňových opatření na vodním toku Loučka. Celá akce se opozdila
z důvodů projektování protipovodňových opatření na Bečvě.
Po dodání konečných podkladů bude obec projektovat most
u Jednoty.
Již delší dobu jsme přemýšleli, jak ještě zlepšit podmínky pro
rozvoj aktivního sportu v naší obci. Proto jsme vypsali výběrové řízení na Přístavbu šaten a zázemí (sociální zařízení)
u multifunkčního hřiště v areálu Základní školy. Vítězem výběrového řízení na tuto stavbu se stala fa. MK -STAV Building
s.r.o. Se zahájením stavby se počítá v jarních měsících.
Vladimír Místecký
starosta

Obecní úřad informuje
Z jednání rady obce
Během prvního měsíce roku 2019 se uskutečnila tři jednání
rady obce.
Na prvním z nich, které se uskutečnilo dne 3. 1. 2019, byly projednány například tyto záležitosti:
• Pověření ředitelky ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvkové organizace k přijímání neúčelových finančních darů pro rok 2019 pro
potřeby ZŠ a MŠ.
• Nákup a poskytnutí věcných darů do tomboly pro 3. Obecní
ples v celkové výši 6.000,- Kč.
• Schválení vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná, Poličná.“
• Pověření starosty obce k zajištění cenových nabídek na pořízení elektrické tříkolky.

• Pověření starosty obce k zajištění cenových nabídek na výměnu osvětlení v tělocvičně základní školy a na pořízení nového
osvětlení multifunkčního hřiště ZŠ.
• Svým usnesením také rada doporučila zastupitelstvu obce
schválit vstup do Sdružení měst a obcí východní Moravy.
Druhé lednové jednání rady obce připadlo na datum
16. 1. 2019 a radní projednali následující témata:
• Schválení členů výběrové komise ve věci realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba šaten a zázemí pro venkovní
hřiště ZŠ Poličná, Poličná.“
• Schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrské
sítě se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
v souvislosti s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „Chodník Paseky
u Revíru.“
• Schválení změny č. 1 přílohy č. 1 ke Směrnici pro odměňování
ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných obcí Poličná.
• Schválení platového výměru ředitelce ZŠ.
• Schválení plánu účetních odpisů pro rok 2019.
• A také radní doporučili Zastupitelstvu obce Poličná schválit
nabídku odprodeje lesního pozemku a porostu p. č. 867/1
k. ú. Poličná
Třetí jednání rady obce se uskutečnilo 24. 1. 2019. Radní rozhodovali o následujícím:
• Rada obce Poličná vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístavba šaten
a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná, Poličná“ schválila
uzavření smlouvy o dílo s vítězem tohoto výběrového řízení
společností MK-STAV Building s.r.o., IČ: 02144867 se sídlem
Pod lesem 251, 756 63 Krhová.
• Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 1/2019.
• Rada schválila také poskytnutí nefinančního daru v max. hodnotě 1.000,- Kč jako ocenění nejlepšímu vyhodnocenému členu mysliveckého sdružení Branky – Poličná.
• A v posledním bodě jednání schválili radní vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Obnova střechy na budově ZŠ Poličná“.

Nejbližší zasedání zastupitelstva obce je plánováno v termínu 11. února 2019. Pro bližší informace sledujte úřední desku
a web obce.
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Platba poplatků
Platbu poplatků nemusíte nechávat na poslední chvíli, ale můžete je uhradit již nyní. A to osobně na pokladně obecního úřadu nebo elektronicky na č. ú. 3223749389/0800, do poznámky
pro příjemce je nutné uvést č. p. domu, jméno a příjmení osob,
za které je poplatek hrazen, např. č. p. 111 Novák Petr, Novák
Jana, Novák Jan. Poplatek za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 490,- Kč.
Zároveň může uhradit i platbu poplatku za psa.
Kdybyste již pomalu začínali s jarním úklidem a odváželi vytříděný odpad do sběrného dvoru, nezapomeňte si prosím uschovat
vážní lístek, který obdržíte a poté jej odevzdat na OÚ. Čím více,
budou občané naší obce pracovat na efektivním nakládání s odpady, tím více z toho může profitovat obec. Vaše snaha se totiž
obci vrátí ve formě finančních bonusů získávaných díky zapojení
do projektu firmy EKO-KOM. Vážní lístky můžete na OÚ nosit
celý rok. Děkujeme.

šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové
sbírky, je zakoupení dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Přístroj bezpečně nakládá se
zdravotnickým odpadem, konkrétně s použitými inkontinenčními pomůckami (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.).

Ohlašování pálení klestí
Připomínáme Vám možnost hlášení pálení klestí (pozor, pro
firmy povinné), ale i pro občany tento postup více než doporučujeme. Registrace termínu a místa pálení má své opodstatnění. A sice, při hlášení požáru v dané lokalitě velmi usnadňuje
složkám integrovaného záchranného systému orientaci místa
požáru. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
Nahlášení je možné provést několika způsoby.
Elektronicky na odkaze:
https://paleni.izscr.cz/ (tato možnost je upřednostňována)
Případně na tel. čísle 950 670 222.

Tříkrálová sbírka 2019 v Poličné
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se
ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 394 skupinek koledníků, což znamená, že
do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 576 osob.
V Poličné se koledovalo v sobotu 5. ledna 2019.
Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2.328,485,- Kč (tj. o 34. 454,- Kč více
než loni). Z toho v Poličné 38.341,- Kč (o 5.000,- více než v r.
2018). Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity
na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané
tíživé situaci.
Dále budou použity na rekonstrukci vnitřních prostor budovy
na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby
pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci.
Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny,
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Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem,
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím,
městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří
ještě jednou velký dík.
za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Sbírka pro dětskou onkologii Brno
Ještě jednou Vám přinášíme informace o předvánoční sbírce
pro dětskou onkologii Brno. Tentokrát nás o uveřejnění následujícího textu požádala za pořadatele sbírky paní Blahová.
Vážení a milí,
z celého srdce bych vám chtěla poděkovat za fyzickou i finanční
podporu sbírky pro dětskou onkologii Brno.
V pokladničkách se nastřádalo krásných 231.078- Kč. Z toho
za 12.500,- Kč jsem od firmy Polášek Holešov pořídila 50ks
povlečení, 40.000,- Kč dostal tříletý Jonášek Brázdil ze Záříčí
a za 178.578,- Kč jsem koupila monitor životních funkcí. Velké
poděkování bych chtěla dát člověku, který v Hranicích v květinářství nechal pro děti obálku s částkou 23.000,- Kč. Děkuji
Vám za důvěru.
Přeji vám, abyste tento rok prožili v radosti, lásce a zdraví.
S úctou a láskou
Pavlína Blahová, jednatel za obec Loukov

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Poruchy příjmu potravy
V úterý 15. ledna se uskutečnila pro naší 7. třídu preventivní přednáška s názvem Poruchy příjmu potravy. Mgr. Kamila
Rýparová z Poradny pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm nám v úvodu vysvětlila, co se skrývá pod pojmy anorexie
a bulimie.
V druhé polovině besedy jsme si povídali o tom, jak se v průběhu historie měnil ideál krásy. Paní lektorka zdůraznila, že
negativní vliv mohou mít různé modelingové agentury, které
dávají přednost velmi hubeným modelkám, ty pak jsou vzorem
pro mladé lidi. Poučný výklad byl doplněn zajímavou prezentací. A co jsme si uvědomili v závěru přednášky?
Měli bychom posuzovat člověka podle charakteru, ne podle
postavy a vzhledu!
Nikolas Kubín – 7. třída

Prenatální vývoj
Dne 15. ledna 2019 zavítala k nám na základní školu paní
Lenka Tauberová z Poradny pro ženy a dívky v Rožnově pod
Radhoštěm, která si pro nás připravila přednášku o prenatálním vývoji člověka.
V první části paní lektorka vysvětlila, jak se vyvíjí dítě v matčině děloze od zárodku až po zázrak porodu. Dozvěděli jsme se
také řadu informací týkajících se rodičovství. Došlo i na otázky
ohledně dvojčat či mimoděložního těhotenství.
V druhé části jsme si povídali o antikoncepci a právě o tomto
tématu jsme hodně diskutovali. Také jsme se bavili o tom, jaký
by měl být náš budoucí partner. Na všechny naše dotazy nám
paní Tauberová ochotně odpovídala.
Beseda trvala dvě vyučovací hodiny, byla zpestřena velmi pěknou prezentací s názornými obrázky.
Děkujeme nejen za srozumitelnou, ale hlavně poučnou přednášku.
Vlastimil Koňařík – 8. třída

A jaká témata byla v letošní nabídce?
Kterým knižním hrdinou bych chtěl být, Nebojácní hrdinové
a jejich dobrodružná cesta, Jak by vypadalo setkání dvou různých knižních hrdinů, Od Aše po Vsetín.
Této literární soutěže se zúčastnili i žáci naší školy a byli velmi úspěšní. V kategorii próza získal Nikolas Kubín ze 7. třídy
2. místo a třetí byl Vlastimil Koňařík z 8. ročníku.
Oběma chlapcům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci sebe samých a také naší školy.
Niku a Vlasťo, přejeme vám hodně úspěchů v okresním kole.
Mgr. Jarka Křížová

Z mateřské školy
I když leden utekl jako voda, jeho sněhová nadílka každému
vkládá do úst větu: „Kdyby tak krásně bílo bylo před Vánocemi.“ Proto nám dovolte tyto nejkrásnější svátky v roce ještě
připomenout.
Advent v mateřské škole začal návštěvou Mikuláše, 7. 12. se
děti báječně bavily s divadlem Leonka.

14. 12. dopoledne se děti účastnily muzikoterapie.

O poklad strýca Juráša
I v tomto školním roce byla Městskou knihovnou ve Valašském
Meziříčí vyhlášena literární soutěž pro děti vsetínského okresu O poklad strýca Juráša aneb Já a můj hrdina. Žáci si mohli
vybrat z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii,
komiks nebo drama.

Těsně před Vánocemi jsme si uspořádali již tradiční „Předvánoční karneval“ a samozřejmě nesměl chybět „Štědrý den
v mateřské škole“ za přítomnosti pana starosty a místostarosty, kteří rozdávali dětem dárečky.
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můžeme pomoci od bolesti udržováním postižené části páteře
v suchém teple, ale i používáním bylinných krémů a vitamínů,
především hořčíku spolu s vápníkem.
O zajímavém a aktuálním tématu svědčí i velká řada otázek,
na které přednášející odpovídali. Proto pokud máte problémy
s páteří, neváhejte vyzkoušet služby Studia Zdraví nebo jiných
podobně zaměřených terapeutických center.

Spolky a sdružení informují
ČESKÝ SVAZ ŽEN – ZO Poličná
Cvičení „S Olgou“ v roce 2019
V úterý 8. ledna se v tělocvičně ZŠ i přes nepříznivé počasí sešlo
„zdravé jádro“ cvičenek, které se rozhodly zbavit se následků
vánočního hodování aktivním pohybem.

Během prosince měly děti možnost vyrobit si s maminkou
vánoční ozdobu, kterou pověsily na stromeček před školkou.
Všem dětem za krásné ozdůbky děkujeme.
V závěru přejeme všem dětem, rodičům a spoluobčanům v Poličné hodně štěstí a zdraví v roce 2019.

KNIHOVNA informuje
Dne 24. 1. 2019 se v sále hostince U Slunce konala přenáška
manželů Radky a Martina Dvořákových na téma Když bolí
záda, aneb jak si pomoci.
Manželé Dvořákovi provozují Studio Zdraví v blízkém Zubří, kde
se zaměřují především na refexní terapii a Dornovu metodu, což
je jemná manuální terapie, jejíž pomocí jsou klouby a obratle
bezpečně uváděny do ideální roviny páteře.
Více jak tři desítky posluchačů měly příležitost ve dvouhodinové
debatě vyslechnout základní informace o anatomii páteře a příčinách bolesti její krční, bederní a křížové části.
Téměř každý člověk se dnes setkal se situací, kdy ho bolely záda
a mezi nejčastější původce bolesti patří prochladnutí, namožení, uskřinutí nervu, ale v dnešní době také stres. Sami si obecně
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Pro případné další zájemkyně připomínáme, že se k nám mohou kdykoli připojit (mimo školní prázdniny) a to vždy v úterý
od 18.30 – 19.30 hodin.
Toto cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie….
			
Pavla Horáková

Rok 2018 u karatistů
Přestože jde o druhé vydání Poličenských listů v novém roce,
dovolte mi vrátit se na skok ještě do toho loňského, který byl
celkově pro Akademii karate VM velmi úspěšný.
Česká asociace tradičního karate (ČATK) pořádala 9. 10. 2018
v Ostravě Mistrovství České republiky, kterému předcházelo
několik kol Národních pohárů a zahraničních soutěží. Akademie
vyslala na tento turnaj 27 závodníků. Tvrdá dřina přinesla ovoce
a její zástupci získali 21medailí z toho 9 titulů Mistrů ČR. A my
jsme hrdí na to, že jedním z nich je David Dopirák - Kata žáci B
(6.- 1.kyu), Mistr ČR, 1. místo.
ČATK po uzavření celé sezóny po MČR vybírala team, který reprezentoval na Dětském světovém mistrovství v Litvě. V neděli
25. listopadu se v litevském Vilniusu konal World Budo Karate
Children´s Championship 2018.

na 4. místě. Při třetím kolo
probíhajícím tamtéž pokořila druhou příčku žebříčku.
Tyto výrazné úspěchy přinesly talentované tanečnici postup do výkonností
třídy A a umožnily start
v této třídě ve 4. kole Moravy, které proběhlo na
brněnském výstavišti. Zde
se Natálka umístila na
6. místě a nominovala se
tak na postup na Mistrovství ČR, které se konalo
8. 12. 2018 v Plzni. Tam
pak startovala v kategorii
junior v nejvyšší výkonnostní třídě spolu s téměř
stovkou dalších soutěžících z celé republiky. Z této
soutěže si Natálie odvezla
umístění na 34. místě, ale
také cenné sportovní zkušenosti a hezké vzpomínky.
Gratulujeme a přejeme spousty úspěchů i v další soutěžní
sezóně.

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na únor 2019
Pondělí 4. února
14.00 hod.
Zápis na představení muzikálu „KOČKY“ (350, -- Kč)
Jednalo se o největší akci pro děti tohoto roku. Česká asociace
tradičního karate vyslala na tento vrcholový turnaj 57 závodníků
z toho největší team (13 závodníků) byl právě z Valašského Meziříčí. Celkově se účastnilo téměř 600 dětí. Tam se nominoval na
základě svých celoročních výsledků i David Dopirák. I když zůstal
ve své kategorii v kata individual těsně pod stupni vítězů, ani
tady se mezi tolika závodníky neztratil.
Do další sezóny jemu i ostatním karatistům přejeme hlavně
zdraví, které je základem pro jakýkoliv sport a pak aby jim vydržela ta chuť s jakou trénují a pracují na zlepšení své výkonnosti.
Věřím, že když budou uvažovat v čem se zlepšit a poctivě trénovat, jistě se jim podaří ty nepopulární bramborové medaile
na příštím mistrovství proměnit v opravdové. Držme jim palce!
				
Libuše Dopiráková

Z tanečního světa
Další mladou nadějí z Poličné je Natálie Klimentová, která se
prezentuje v tanečním sportu. Účastnila se soutěže Czech dance
masters - sóla disco dance, kdy proběhly i čtyři regionální kola
na Moravě. První kolo začala jako začátečnice ve výkonnostní
třídě B, kategorii Junior. Z tohoto olomouckého tanečního klání
se z 44 soutěžících probojovala do finálové šestky a obhájila si
pátou pozici. Druhé moravské kolo se uskutečnilo v Brněnském
kampusu, kdy se Natálie umístila v konkurenci 45 soutěžících

Čtvrtek 7. února
14.30 hod.
Filipíny – 2. část – provází pí. Zdislava Odstrčilová
Čtvrtek 14. února
14.30 hod.
Vzpomínky na Krkonoše – provází p. O. Mareček
Čtvrtek 21. února
14.00 hod.
Jarní „Bleší trh“.
16.40 hod. Odjezd od Hvězdárny na muzikál Kočky do divadla
Jiřího Myrona
17.00 hod. Odjezd od nádraží ČSAD.
Čtvrtek 28. února
9.30 hod.
Výroční členská schůze – velký sál zámku Žerotínů a v 8.30 hod.
výběr členských příspěvků na rok 2019.
Najdete nás na www.kzvalmez.cz nebo můžete jít na stránky
VM, otevřít KZ a dále Klub seniorů.
Naleznete zde vše, co potřebujete o činnosti klubu a kontakty
na jednotlivé členy výboru.
V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy,
v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém
souboru Pohoda a na měsíčních burzách sběratelů první neděli
v měsíci, kromě prázdnin.
Příjemné prožitky a spokojenost s programy
přeje výbor KLUBU SENIORŮ
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KONTAKTNÍ ÚDAJE: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01
datová schránka: rbyper7 • e-mail: obec@policna.cz • web: www.policna.cz
telefonní kontakty: kancelář: 702 088 409, 571 618 743, starosta obce: 724 205 382, místostarosta obce:
731 525 210 • úřední hodiny: PO a ST 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00, ÚT, ČT 8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00,
Pá 8.00 – 12.00 12.00 – po předchozí domluvě
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 každý 25. den v měsíci. Vychází 1x měsíčně v počtu 600 ks, neprodejné.
Zpracování příspěvků: policenskelisty@gmail.com, 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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