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Motto měsíce:
Čím déle čekáte na budoucnost, tím kratší bude.

Obecní úřad informuje

Slovo úvodem

Je podepsaná dohoda o majetkovém vypořádání

Vážení spoluobčané,
všude ve světě platí pravidlo, že každá obec žije tehdy,
pokud v ní pracují a žijí spolky. Nevím proč mám dojem, že
v naší obci je v tomto směru pole neorané. Přestože pracují ČSŽ, TJ, SDH a škola, ostatní občané se spokojují s pasivním přístupem k životu nebo „papučové“ kultuře. Máme sice
dvě pálenice, ale třeba slivovicový košt nikdo nezorganizuje,
ochotnické divadlo by nám také slušelo, ale zase nic… Já vím,
namítnete, že se nemáme kde scházet než v hasičárně nebo
na výletišti u hřiště, nicméně, pojďme se pokusit to změnit,
ať naše obec začne žít.
				
Ing. Stanislav Pernický

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s příchodem jara proběhl v obci rajonový úklid i pravidelné
přistavení kontejnerů. Jsem rád, že si čistotu obce vzali za své
i někteří občané a svým, byť v objemu obce malým dílem,
přispěli k jejímu čistšímu a příjemnějšímu vzhledu.
Děkuji také těm, kteří se v průběhu roku starají o předzahrádky a zelené plochy před svými nemovitostmi.
Problémovými místy, kde se opakovaně tvoří nepořádek,
jsou především autobusové zastávky paradoxně i přesto, že
jsou zde umístěny odpadkové koše.
Setkáváme se ale i s nepochopitelným jednáním osob, které
ničí obecní majetek ať už se jedná o ničení laviček v areálu
arboreta či poškozování výsadby květináčů u ZŠ, které brání
nesmyslnému projíždění přilehlé louky auty.
Boj s lidskou hloupostí a bezohledností je v tomto směru
nekonečný. Apeluji na Vás, kterým na prostředí v naší obci
záleží, ať neustává vaše úsilí ji zvelebovat a ať na vandalské
chování upozorňujete, abychom mu mohli předcházet a eliminovat jej.				
					
Vladimír Místecký

Valašské Meziříčí a obec Poličná definitivně uzavřely v úterý
18. března 2014 jednání o majetkovém vypořádání. Dohodu
o vypořádání majetku slavnostně podepsali meziříčský starosta
Jiří Částečka a starosta Poličné Vladimír Místecký. Slavnostního
aktu se zúčastnili i místostarosta Poličné Stanislav Pernický a radní města Valašské Meziříčí.
„Jsem rád, že se tento proces dělení definitivně uzavřel ke spokojenosti obou stran. Tato dohoda je jedním z důležitých kroků
pro další společnou spolupráci,“ uvedl starosta Valašského Meziříčí Jiří Částečka.
Poličná se předloni v dubnu v referendu odtrhla od Valašského
Meziříčí. Od loňského ledna je z ní samostatná obec. Podpisem
těchto dohod dostala Poličná od Valašského Meziříčí finanční vyrovnání ve výši 3,5 milionu korun za pozemek v areálu Průmyslové zóny Lešná. Město Valašské Meziříčí se stalo vlastníkem všech
spoluvlastnických podílů náležejících obci Poličná v obchodních
společnostech za 3,8 milionu korun, které se vzájemně započetly
proti pohledávkám města vůči Poličné.
Zdroj: http://www.valasskemezirici.cz/doc/40684/

Zabíjačkové hody
V pozvánce na první ročník Zabijačkových hodů stálo: „Přijďte
rovnou za nosem.“ A jak jsme se přesvědčili, obyvatelé Poličné
mají velmi dobrý čich.
Počasí nám přálo a už před avizovaným začátkem akce stála
u stánku řada lidí, kteří si vybírali z nabídky zabijačkových specialit. K poslechu hrála skupina Lososi a Hostinec u Slunce se rychle
zaplňoval hosty, kteří si přišli pochutnat na zabijačkových talířích,
chutných výpečcích se zelím nebo čerstvém řízku.
Pro ukázku zpracování vepřového, bylo připraveno vše potřeb-
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né a řezníci pan Vojtěch Janoš a pan Vojtěch Bača se pustili do
práce, která jim šla velmi dobře od ruky. Díky jejich zručnosti jsme
vám tak mohli průběžně nabízet jednotlivé zabijačkové produkty
– ovárek, tlačenku, „obcházku“, jitrnicový prejt nebo polévku.
Jsme rádi za kladné ohlasy, které k nám přichází. A děkujeme
personálu Hostince U Slunce za organizaci, panu kuchaři za přípravu velmi chutného menu a muzikantům, kteří sobotní den
zpestřili ve dvoře i v hostinci. Stejně jako všem ostatním, kteří se
na přípravě akce podíleli.

Základní škola informuje
XI. školní karneval
Dne 28. 2. 2014 proběhl na naší škole jako každý rok dětský karneval, tentokrát již v pořadí jedenáctý. Program pro děti začal
jako obvykle v 15 hodin v jídelně, kde se představilo množství
pohádkových bytostí i jiných masek – od princezen, čarodějnic,
kouzelných víl, kovbojů, loupežníků až k supermanům a dalším
televizním hrdinům.
Program, který zajišťovaly paní učitelky z naší mateřské školy,
byl prokládán písničkami z různých filmů a pohádek. Děti si zatancovaly i zasoutěžily a vyvrcholením programu bylo cirkusové
vystoupení opičky a cvičených pejsků.
K našemu karnevalu tradičně patří výborné občerstvení a bohatá tombola, o kterou se postarali mnozí štědří sponzoři, a tak
si mnoho dětí odnášelo domů k dovršení spokojenosti i nějakou
hezkou cenu. 11. školní karneval by mohl být ohodnocen dvěma
jedničkami, které měl v názvu, a my se těšíme na další.
					
Richard Novák – 9. třída

Vedení ZŠ a MŠ Poličná, Rada rodičů a žáci
děkují všem sponzorům a rodičům, kteří
přispěli darem na náš karneval.

Na sever od Slunce
Necelá dvacítka zájemců o filmový večer v hasičské zbrojnici se
sešla 25. 3. 2014 na šestou hodinu večerní, aby zhlédla dobrodružný snímek s názvem Na sever od Slunce. Ten se podařilo paní
knihovnici zajistit k promítání v rámci projektu Jeden svět, který
se zaměřuje na zajímavá, ne přímo komerční, ale o to přitažlivější
témata. Ta nás dokážou přimět k zamyšlení a samy od sebe vyvolávají podněty k diskuzi. A i přesto, že účast občanů nebyla nijak
závratná, podívání a následné povídání bylo příjemným zpestřením měsíce března.
Dle zájmu Vás – diváků, bychom chtěli v promítání cca hodinových filmů pokračovat. O případných termínech Vás budeme informovat.

Upozornění obecního úřadu
Placení místních poplatků
Upozorňujeme vás, že máte ještě necelé 3 měsíce na zaplacení místních poplatků za svoz domovního odpadu a ze
psů (do 30. 6. 2014). Poplatky můžete uhradit v úředních
hodinách na obecním úřadě hotově, případně převodem
z vašeho běžného účtu na účet obce. SLOŽENKY NEBUDOU
ROZESÍLÁNY!!!
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Předposlední sdílené dílny pokračují…
Dne 17. 3. jsme byli společně s 8. třidou na čtvrtých sdílených
dílnách stavební školy. Tentokrát jsme měli za úkol vyrobit rohovou poličku. Nejprve jsme odřezali rohové trojúhelníčky a poté
všechny části obrousili. Pomocí vrtačky a šroubů jsme dané části
přivrtali k sobě. Hotový výrobek, který jsme si odnesli domů, se
nám moc líbil a už se těšíme na další dílny.
			
Kateřina Šefraná a Monika Málková - 7. třída

Zprávy z ptačího světa
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 děti ze 3. třídy ZŠ navštívily zámek Kinských. Pro žáky zde byla zajištěna přírodovědná přednáška s názvem „Zprávy z ptačího světa“. Jak už je patrné ze samotného názvu, povídání s prezentací bylo zaměřeno na opeřené obyvatele
našich zahrad, lesů a polí. Děti se zájmem sledovaly poutavý výklad, který byl doprovázen fotografiemi i ukázkami zvuků těchto
ptáků. Oživili jsme si tak nejen informace o nejběžnějších druzích
jako sýkora, čáp či datel, ale děti měly možnost vidět ve skutečné
velikosti vycpaného výra, káně, brhlíka i kukačku. V závěru přednášky si děti vyzkoušely poznávací kvíz, za jehož úspěšné vyřešení
byly odměněny krásnými samolepkami těchto opeřenců. Beseda
o ptačí říši byla velmi poučná, a protože počasí nám tento den
opravdu přálo, ověřili jsme si nabyté znalosti při cestě zpět do
školy poznáváním hlasů ptáků v zámeckém parku.
						
Jana Skotnicová

Osvětim – svědomí lidstva
Dne 17. března 2014 se 9. třída ZŠ vypravila, spolu s dalšími
vrstevníky z jiných škol, na zajímavou exkurzi do Muzea holocaustu, bývalého koncentračního tábora Osvětim, kterou nám
zprostředkovala vzdělávací cestovní agentura pana Kočího.
Velkou výhodou bylo, že jsme měli česky hovořícího průvodce
a sluchátka. V první části jsme navštívili první bývalý koncentrační
tábor Osvětim – Auschwitz. V této části jsme procházeli jednotlivé bloky, ve kterých přežívali Židé a další vězni. V každé z budov
byly dobové fotografie, dokumenty a také osobní věci uvězněných. Dokonce zde byla i česká budova, která přibližovala život
českých vězňů.
Velice mne zaujal život významného českého spisovatele Karla Poláčka, autora humoristického románu Bylo nás pět, který
zemřel po pochodu smrti v Gleiwitz – dalšího tábora v Polsku.
Také jsme měli možnost zhlédnout krátký dokument o svědectví
pamětníků táborů. Poté jsme se přesunuli do druhého bývalého
koncentračního tábora Březinka – Birkenau. Navštívili jsme další
z ubikací, které, podle slov průvodce, spíše připomínaly koňské
stáje. Jelikož začalo pršet a silně foukat, museli jsme si vzít deštníky, ale protože silný déšť a vítr neustupoval, byli jsme nuceni
nasednout do autobusu. Nepřízeň počasí nám pomohla ještě více
si uvědomit, jak těžké zde bylo přežít.
					
Richard Novák - 9. třída

Pátek začínal jako každý jiný. Ráno jsem se ovšem neoblékl do
školního, nýbrž do oblečení v šedé barvě, kterou si naše 6. třída
vylosovala. Při cestě do školy mě udivilo, kolik barev jsem viděl.
Vypadalo to, jako by se Poličná oblékla do duhy. Z toho šoku mě
probudilo až zvonění na hodinu. Ve 3. vyučovací hodině nás
přišla ohodnotit a vyfotografovat porota. Hodinu nato bylo vyhlášení výsledků, při kterém každá třída ještě přednesla báseň
nebo zazpívala píseň, kterou si třídy složily v duchu jejich barvy.
První třída se nám představila v puntíkovaném oblečení, druhá
v proužkovaném, třeťáci byli zelení, čtvrtá třída si vylosovala růžovo-fialovou kombinaci, páťáci razili
v barvě oranžové, naše
šestá třída byla sladěna v barvě šedé, žáci osmého ročníku se
oblékli do béžové a devátá třída do oblečků modré barvy.
Zmrzlinu za nejlépe sladěné kolektivy si zasloužili z 1. stupně
zelení třeťáci a na 2. stupni naše šedá třída. Dále byly oceněny
nejlepší účesy a nejlépe oblečení jednotlivci.
Jaro bylo skvěle odstartováno a doufám, že bude také plné barev jako naše škola. Tato akce se mi moc líbila a je škoda, že už
skončila.
Barvám zdar!			
Jakub Smieško – 6. třída

Pozvánka do divadla ve Zlíně
ZŠ a MŠ Poličná pořádá 30. dubna 2014 zájezd do
Městského divadla Zlín na jeden z nejznámějších muzikálů

My fair lady

Odjezd v 17.30 hodin od školy,
předpokládaný návrat kolem 22.30 hodin.
Opět nabízíme fantastickou cenu 130,-Kč/os.
Zájemci nechť se zastaví za p. učitelkou Žilinskou do školy
nebo volají na číslo 731 510 735.

Den barev
Dne 21. 3. se jako každým rokem uskutečnilo na naší škole
vítání jara. Každá třída si vylosovala svou barvičku nebo kombinaci barev či vzorů.
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Reprezentace ZŠ
V Kulturním domě v Zašové se v pátek 16. března
2014 uskutečnila derniéra baletu Sněhurka a sedm trpaslíků v podání ZUŠ B-Art za účasti malých baletek
ze 3. třídy ZŠ Poličná Kláry Lažové, Karolíny Orlitové a Kateřiny Parolkové. Balet podle klasické pohádky bratří Grimmů na hudbu Bogdana Pawlowského
v 10 představeních viděly 3 tisíce diváků.

DEN ZEMĚ na ZŠ v Poličné
Základní škola v Poličné se
již tradičně aktivně účastní
oslav Dne Země. Proto připravuje na středu 16. dubna
2014 řadu výchovně-motivačních akcí, které mají za
úkol děti poučit a připomenout jim jak důležitý je odpovědný přístup k přírodě
a našemu okolí. V rámci projektu Den Země se mohou
děti zapojit do soutěže ve sběru starého papíru, soutěže
– projektová výuka Den Země = VODA – VZDUCH – PŮDA
a také do dalšího ročníku sběru odpadu – úklidu jednotlivých úseků obce „Za Poličnou krásnější.“ Vezměme si
všichni příklad z tohoto hesla a uvědomme si, že prostředí,
ve kterém žijeme, si vytváříme sami a dbejme více na čistotu naší obce nejen jeden den v roce.

Složky informují …
Hasiči informují – čištění komínů
Všem majitelům rodinných domků a chat připomínáme
lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných
znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv
za období jednoho roku:
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Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezonní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu
6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol
a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná
paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti
provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi
jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout
doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti
provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi
jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout
doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze
zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě
potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužící v živnostenské provozovně
k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát
za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění
spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně je možno provádět svépomocí
podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok,
a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné
kontroly odborně způsobilou osobou.

Výbor pro školství, kulturu a sport informuje
Další jednání výboru se uskutečnilo dne 4. 3. 2014.
Přítomni byli: Libuše Dopiráková, Hana Milotová, Jiří Papež, Stanislav Pernický, Rostislav Šťastný, Kateřina Vrtalová,
Olga Pernická a Michal Nekola Omluveni: Julie Bartoňková,
Neomluven: Jan Siner,
Stěžejní témata:
• Zpravodaj
• Aktuality z obce
• Plán akcí na rok 2014
• Žádost včelařů o příspěvek na prapor
• Žádost Diakonie o příspěvek
• Žádost TJ o příspěvek na činnost
• ZŠ a MŠ (akce, zápis do MŠ a kritéria
• Obecní zabíjačka – účast, rozdělení práce
• Různé
Na webových stránkách obce Poličná můžete nahlédnout
do podrobného zápisu z tohoto zasedání.

Volejbal

Aktuální informace k projektu Čistá řeka Bečva II.
naleznete na webových stránkách obce, případně
přímo na obecním úřadě.
V rámci lesního hospodářského plánu jsme provedli výsadbu nového lesního porostu na Kotlině a na
Junákově – celkem 2350 smrků a 700 buků.
Upozorňujeme občany na podvodné dopisy, které
se rozšířily i do naší obce a které vás mohou přivést
do problémů. Nevěřte jim.
Opravujeme chodník kolem sídla firmy Bonver a. s.
– mějte strpení.
Obecní knihovna získala dotaci na vybavení počítačovou technikou ve výši 21 tis. Kč
Nainstalovali jsme zpomalovací retardér před školou. Stál nás necelých 18 tis.
Informace k platbě daně z nemovitých věcí a zpřístupnění hromadného přístupového seznamu naleznete na webových stránkách a v obecních vývěskách.
Zlínským krajem byla schválena dotace na vybudování vyrozumívacího a varovacího systému ve výši
300 tisíc korun.
ZŠ vyhlásila soutěž ve sběru papíru, kterou obec
dotuje 5 tablety pro 3 nejlepší sběrače a 2 nejlepší
třídy.
Žádáme občany, aby průběžně informovali OÚ
o narození, úmrtí či odstěhování (zrušení trvalého
pobytu) rodinných příslušníků. Velmi tím usnadníte
vedení agendy evidence obyvatel.

Společenská rubrika
Gratulujeme…
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František Skýpala
Pavel Baláš
Josef Sviták
Ing. Metoděj Plešek
Božena Palátová

Bleskovky…
Výběrové řízení na dodavatele svozu komunálního
odpadu proběhne 16. 4.
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Kulturní, sportovní a společenské akce – 2014
Již uskutečněné
Pořadatel
SDH
ZŠ a MŠ
ČSŽ
Obec Poličná
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ

Druh akce
ples
Dětský karneval
Oslava MDŽ, VS
Zabíjačka
Zájezd Osvětim
Vítání jara

Termín
22-2.
28.2.
7.3.
8.3.
17.3.
21.3.

Místo konání
Hasičská zbrojnice
škola
Hasičská zbrojnice
Hostinec U slunce
Polsko
škola

duben
duben
duben
duben
květen
květen
květen
červen
7.6.
červen
2.8.
30.8.
září-říjen
září - říjen
říjen
říjen - listopad
listopad
listopad
prosinec
prosinec

Praha
Zlín
Hasičská zbrojnice
Zlín
Hřiště TJ
Obecní úřad
Centrum obce
Hřiště TJ
Rakousko-Báden
Obecní úřad
Hřiště TJ
Hřiště TJ
Okolí Poličné
památník TGM
Hasičská zbrojnice
Zlín
Obec Poličná
Obecní úřad
škola
Centrum obce

Připravované
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ČSŽ
ZŠ a MŠ
ČSŽ, KSČM
Obec
SDH
ZŠ,ČSŽ, SDH
ČSŽ
ČSŽ
TJ
ČSŽ,SDH,TJ Obec
ČSŽ + Obec
SDH
ČSŽ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
Obec
ZŠ a MŠ
ČSŽ

Den dětí–zájezd
Den dětí–zájezd
Přednáška
Zájezd - divadlo
1.máj - oslava
Vítání občánků
Kácení májky
Dětský den + běh Poličenská 10ka
Zájezd na festival růží
Dětský bazárek
Tarahůnský pohár
Rozloučení s létem
Drakiáda
Poličenský krpál – běh do kopce
Přednáška
Zájezd - divadlo
Uspávání broučků (lamp. průvod)
Vítání občánků
Mikulášská nadílka
Oslava Silvestra

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 duben do 5. 5. 2014. Vychází 1x měsíčně v počtu 650 ks, neprodejné.
Zpracování příspěvků: obec@policna.cz. Poličenské listy také na www.policna.cz. Tisk: COLORA, 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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