Poličenské listy
Červenec - srpen 2020 / Ročník VIII. číslo 7 - 8
Motto měsíce:
Demokracie slušné lidi omezuje a neslušným dává možnost svobodně projevit svoji neurvalost.
Karel Čapek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat všem z vás, kteří v minulém období v naší
obci nezištně pomáhali svým sousedům a známým. Ukázala se
soudržnost občanů Poličné, kdy každý pomáhal, jak mohl – šitím
roušek, nákupem léků, zajištěním nejnutnějších potřeb.
I v této době však někdo nutně potřeboval houpací hnízdo, které
bylo na dětském hřišti a obci tak vznikla škoda 23.000,- Kč. Snad
se u dotyčného chmatáka ozve svědomí a odcizené hnízdo vrátí,
aby dál mohlo sloužit našim nejmenším.
V základní škole začala výměna elektroinstalace, která bude
dokončena v polovině srpna. Dokončujeme opravu komunikace
k Revíru. Další investice budeme zahajovat s ohledem na přísun
finančních prostředků.
Letošní letecký den se odkládá a místo něj bude Valašské polétání, na které jste srdečně zváni. Ve spolupráci s místním Agrotechem uspořádáme dne 29. srpna tradiční dožínky, kde vystoupí
soubor Bača. K poslechu i tanci zahraje cimbálová kapela Polajka, a proto budeme rádi, když se přijdete pobavit, zazpívat,
zatancovat, zkrátka si užít krásný den. Setkání čtyř obcí u Masaryka je plánováno na 19. září 2020. Bližší informace poskytneme
v příštím vydání Poličenských listů.
Závěrem přeji příjemné prožití dovolených ať doma nebo v zahraničí a všem dětem krásné prázdniny.
		
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
Ve středu 3. a 17. června 2020 se uskutečnilo 34. resp. 35. zasedání Rady obce, která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015465
mezi Obcí Poličná a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená společností ARPEX MORAVA, kdy obsahem smlouvy je
zřízení věcného břemene provedení stavby Zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 252/1 v k. ú. a obci Poličná.
• schvaluje přijetí účelového finančního daru v hodnotě
7.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy, kdy dárcem je společnost DEZA a. s., Valašské Meziříčí a obdarovaným Základní a Mateřská škola Poličná 276, p. o.

• schvaluje rozpočet fondového hospodaření na rok 2020
a použití fondů v roce 2020 předložený Základní a Mateřskou
školou Poličná 276, p. o. dle předloženého návrhu.
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi Obcí Poličná
a společností EFIOS Valašské Meziříčí, kdy předmětem této
Dohody je narovnání finančního vypořádání v rámci vyúčtování realizace akce Rekonstrukce lesní cesty Junákov.
• schvaluje věcné ceny do soutěže o Nejlepší kotlíkový guláš
2020 a Nejlepší makovou buchtu 2020 dle předloženého návrhu.
• schvaluje protokol o provedení veřejnosprávní kontroly za rok
2019 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Poličná 276.
• schvaluje vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého Vyřazovacího a likvidačního
protokolu č. 1/2020.
• schvaluje žádost společnosti Valašská rally s. r. o. Vsetín
o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku KOWAX rally Valmez 2020. Dále Rada obce Poličná uděluje souhlas s průjezdem po komunikacích a silnicích v obci Poličná
v rámci tohoto podniku.
• schvaluje přijetí věcného daru učebních pomůcek a materiálu v hodnotě 2.940,- Kč v rámci projektu „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II.“, kdy dárcem
je Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Valašskémeziříčsko
– Kelečsko a obdarovaným Základní škola a Mateřská škola
Poličná 276, p. o.
• schvaluje finanční odměnu ve výši jednonásobku měsíční mzdy
ředitelce Základní školy a Mateřské školy Poličná 276, p. o.
• schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi Obcí Poličná a Sborem dobrovolných hasičů Poličná, kdy
tato dotace je určena na organizování kulturních a sportovních
akcí pro obec Poličná a v obci Poličná, činnost sboru, účast na
soutěžích v požárním sportu, nákup uniforem a vybavení.
• schvaluje žádost o povolení stavby na pozemku p. č. 100/44
ve vlastnictví obce Poličná o výměře cca 16 m2 dle předloženého situačního plánu.
• schvaluje uzavření Smlouvy o potravinové pomoci mezi Obcí
Poličná a Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s., se sídlem ve Vsetíně.
• schvaluje uzavření Smlouvy o provádění servisních prací pro
obec Poličná mezi Obcí Poličná a společností Empemont Vidče, kdy obsahem této smlouvy je zabezpečení odborného pozáručního servisu a periodická údržba rozhlasového a výstražného a informačního systému obce Poličná.
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• schvaluje nákup dárkového poukazu v hodnotě 2.000,- Kč
na nákup knih za reprezentaci Základní školy a obce Poličná
v soutěžích.
• neschvaluje žádost o poskytnutí příspěvku Českému červenému kříži na tvorbu omalovánek v rámci projektu „První pomoc není věda“ ve výši 7.505,- Kč bez DPH.
• schvaluje žádost o povolení prodloužení doby hudební produkce v areálu Tělovýchovné jednoty Poličná při konání každoroční kulturní akce „Setkání mániček“ do 02:00 hod. Tato
akce se uskuteční dne 20. 6. 2020.
V pondělí 8. a 22. června 2020 se uskutečnilo 12., resp. 13. zasedání Zastupitelstva obce, které projednalo tyto zásadní body:
• podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů konstatuje ověření, že
návrh změny č. 1 Územního plánu Poličná není v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3
závazná od 01. 10. 2019.
b)Aktualizací č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č 0454/Z15/18
ze dne 5. 11. 2018 a nabytím účinnosti dne 27. 11. 2018
c) Stanovisky dotčených orgánů
d)Stanoviskem Krajského úřadu
• rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s částí
šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitce uplatněné v rámci
projednávání změny č. 1 Územního plánu Poličná, v rozsahu
a odůvodnění tak, jak je uvedeno v „Opatření obecné povahy
změny č. 1 Územního plánu Poličná“, v kapitole 6 rozhodnutí
o námitkách.
• podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2, za použití
ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vydává „Opatření obecné povahy č. 1/2020 – Změna
č. 1 Územního plánu Poličná“ v rozsahu a obsahu tak, jak je
uvedeno v části V. obsahu předloženého materiálu.
• bere na vědomí informace, obsažené v části II. až IV. obsahu
předloženého materiálu.
• schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000,- Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi Obcí Poličná a Tělovýchovnou jednotou Poličná, spolek,
kdy tato dotace je určena na činnost oddílu.
• schvaluje investiční příspěvek od zřizovatele do maximální
výše 80.000,- Kč na pořízení serveru a nezbytných licencí Základní a Mateřské škole Poličná 276, příspěvkové organizaci.
Příspěvek bude poskytnut na základě předložené faktury.
• schvaluje žádost o prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy
na pozemek p. č. 1982/36 o výměře cca 10 m2 vzniklý dělením pozemku p. č. 1982/6 na základě geometrického plánu č.
1674-1014/2020 za prodejní cenu 250,- Kč /1m2.
• schvaluje žádost o prodeji pozemku a uzavření kupní smlouvy
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na část pozemku p. č. 185/1 o výměře cca 40 m2, kdy původní
výměra pozemku je 513 m2 za cenu 33,30 Kč/1m2.
• schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko v předloženém znění.
• schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Poličná za rok 2019 včetně všech příloh a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
• schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2019.
• bere na vědomí schválený Závěrečný účet SOMV za rok 2019
včetně Zprávy č. 266/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
• bere na vědomí schválenou Zprávu Revizní komise SOMV
o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2019.
• schvaluje žádost o prodeji pozemku a uzavření kupní smlouvy
na část pozemku p. č. 455/2 o výměře cca 30 m2, kdy původní
výměra pozemku je 254 m2 za cenu 100,- Kč/1m2
Usnesení rady i zastupitelstva naleznete na webových stránkách obce www.policna.cz.

Vítání občánků
V sobotu 20. června se konalo v sále U Slunce první letošní vítání nových občánků Poličné.
Místostarosta Vojtěch Bača uvítal 7 nově narozených občánků
i s jejich šťastnými rodiči a prarodiči.

Popřál jim šťastné a úspěšné vykročení do života, aby prožili
v naší obci krásné dětství a svým rodičům dělali jen samou radost.
Příjemným zpestřením deštivého dopoledne bylo tradiční vystoupení žákyň základní školy spolu s paní ředitelkou, za které jim patří velký dík.
Rodiče obdrželi pamětní list svého dítěte na tento den, vkladový certifikát v hodnotě 2.000,- Kč od obce a maminka krásnou květinu.
Všem přejeme do dalšího života hodně štěstí a zdraví.			
Hana Milotová

Otevírání cyklostezky Poličná – Branky – foto
Podle slibu z minulého čísla vám přinášíme pár fotografií z otevírání cyklostezky Branky – Poličná.

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš
První větší pokoronavirovou akcí v Poličné se stala Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš 2020. Šestý ročník soutěže se konal v sobotu 6. června a zúčastnilo se ho 13 týmů.

Jednotlivé týmy, které byly tvořeny jedním až třemi členy, uvařily
na místě minimálně 5 litrů guláše na trojnožce v kotlíku na otevřeném ohni.
V 8.45 hodin proběhla prezentace soutěžních týmů, během které
si soutěžící mohli vybrat nejvhodnější stanoviště k vaření. Poté
přišlo na řadu oficiální zahájení a přivítání soutěžících. Kousek po
deváté hodině se týmy pustily do vaření.

Soutěžní týmy si zajistily vlastní suroviny, kotlíky i kuchařské potřeby. A protože se soutěže účastnili samí ostřílení soutěžící, brzy
se v areálu sportovního hřiště linula vůně gulášů. Už během dopoledne se začal areál plnit, návštěvníci přišli nejen povzbudit své
favority, ale také si vybrat ten nej, který si posléze mohli koupit k
obědu.

Počasí, které Poličnou zlobilo před akcí i po ní, se umoudřilo – sobota tak byla ve znamení sluníčka a tepla. Aby kuchařům i jejich
pomocníkům šla příprava guláše dobře od ruky, obdrželi soutěžící
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od Obce Poličná 3 nápoje dle vlastního výběru.
Před 13. hodinou bylo vše hotovo. Soutěžní týmy předaly vzorky
porotě a napjatě čekaly na její verdikt.

A jak vše dopadlo?
1.místo obsadil tým pana Josefa Nekoly
2.místo vybojoval tým paní Ivany Gerlové
3.místo si vyvařil tým pana Václava Žůrka
Gratulujeme a už nyní se těšíme na další ročník!
Petra Mrovcová

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – 10. pokr.
Podle dohody vám přinášíme desátou část vzpomínek pana Ivana Málka.
H O S P O D A U S l u n c e.
Běžné bylo také pojmenování U Šindlera! Hospoda s divadelním
sálem kuželnou a větším dvorem! Pan Šindler dělal domácí zabíjačky zájemcům po dědině. Sám choval na dvoře hospody prasata. Jako kluk jsem se rád díval na hospodské vepříky, jak spokojeně chrápali, prý po pivních splaškách…. V sálu se hrála divadla
a byly zde různé akce. Po válce zde třeba měli skauti výstavku své
činnosti. Sehráli také na jevišti pásmo podle staré písně z Francie
o těch třech tamborech, kteří šli z války domů, panu králi a jeho
dceři, včetně šermu! Padesátá šedesátá léta nesvědčila divadelnímu sálu. Využití bylo podivné – „zemědělský výkup“ zde skladoval
pytle s osivy! V současnosti hospoda je zde stále, sál je opravený
a slouží, skutečně jako sál. Hospoda U slunce je zde pořád, má
původní název, jenom se nyní říká U Maluška!
C U K R Á R N A – Ano, byla v Poličné také cukrárna, i když jenom
krátce. Okolo roku 1950 vznikla přes silnici u hospody U Slunce.
Mezi silnicí a potokem v domě, který zde již dlouhá léta nestojí.
Zřízení cukrárny v Poličné, podle mne, předběhlo dobu a čas. Byla
to doba, kdy se obtížně sháněly základní potraviny a na mlsání
byla sice nálada, ale nebyly v Poličné chechtáky. Majitelem cukrárny byl pan Malušek. Chalupa, kde byla mlsárna, zde už nestojí,
v podstatě ustoupila rozšířené silnici….
H O L I Č – kousek za hospodou u silnice v malé zahrádce stála
malinká zděná chaloupka, kde za mne stříhal a holil pan Horáček(?) Budka s oficínou také zde už není i když se zde ještě docela
dlouhou dobu po válce stříhalo a ondulovalo. Byla to doba, kdy
chlap s dlouhými vlasy byl považován za něco exotického, nepatřičného a určitě by se jednalo o žebráka. Pánové se holili doma.
Můj stařeček se neholil žiletkou ve strojku, ale břitvou! Jeho holení byl velký obřad. V sobotu opatrně rozbalil svou holicí krabici.
Mýdlo, štětku, břitvu a krabici rozestavil po stole na ručník! Ohřál
se na šporheltu hrnek s vodou nejlépe s dešťovou. Krabice měla
vestavěné zrcadlo. Následovalo dlouhé mydlení štětkou s vědomím, že mýdlo v protektorátu je vzácné. Břitva se „obtáhla „na
řemeni a mohlo se holit Stařeček se holil u holiče, jenom když se
šel ostříhat. Ustálené rčení bylo: Mosím sa u Hnilice ostříhat, aby
sem nebyl jak ten Ezau!
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J A N O Š O V I – bydleli kousek dál po silnici, ale až za mostem přes
potok! Rodina měla hodně kluků, kteří chtěli být po tátovi tesaři
a hajní. Většině se tak podařilo. Byli výbornou partou, sám jsem
viděl, jak večer přijela Tatra 603 před jejich domek. Vystoupili Janošovi chlapi, z kufru auta vytáhli sekery a pily. Kde jste byli? Stavěli chatu někomu moc vlivnému a fajnovému. Podotýkám, že v tu
dobu v Tatře 603 se vozila skutečně velmi vybraná společnost….
Sám jsem také zažil, jak pan Janoš nám dělal schody na půdu.
Pracně jsme v tu dobu sehnali fošny, takové, jak nařídil! Vědělo
se, že má rád k napití tzv. „Zednickou“ (Výčepní lihovina 20 %)!
Koupila se láhev, jak přišel, hned se mu nabídlo: Dáte si jeden hořčičák? Nedám! Dám si dva! Jeden rychle vyzunkl, druh načal….
Začal pobíhat po půdě s metrem, něco si brblal, něco hřebíkem si
značil na fošny! Najednou začal řezat desky takovou rychlostí, že
jsme se nestačili divit, jak rychle mizí! Začal tu spoušť desek stloukat na podlaze a brácha se naivně zeptal, jestli to bude sedět? Pro
něj, tak pitomou otázku, velkoryse přehlédl…. Skončil a zavelel:
Postavte to na místo! My jsme stavěli a on skládal vercajk, vůbec
se nepodíval, on si byl jistý, že to „pasuje“! A pasuje to stále…. Po
létech schody stále připomínají, že je stavěl Pan mistr…!! U Janošů
chovali také výra na „Výrovku“! Pták byl v kotci u plotu, co kolem
teče malinký potůček někde od Závadů. Pro malé kluky byl veliký
zážitek, vlézt v noci do potoka, baterkou výrovi posvítit do velkých
jiskřících očí, neměl to ale rád výr ani hajný Janoš!
Výr strašidelně na nás syčel, hajný nadával a my zdrhali z jeho
dosahu…. Dům stále stojí. Všem domům, co zde stojí u cesty, bylo
ublíženo stavbou nové silnice! Všechny domy měly dvorky v rovině s cestou, nyní jsou dvorky „utopené“! Silnice zde byla také
mnohem více do kopce! Po dešťové přeháňce tekla po cestě voda,
kluci zde dělali přehrady! Celá řada přehrad. Jak se jedna horní
protrhla, vodní vlna postupně smetla ostatní. Klukovská zábava,
které silniční provoz nevadil – on vlastně ani moc žádný nebyl….
Aut moc nejezdilo a potahy před deštěm se raději schovaly….
P I L A Bublíkova, zde si jenom pamatuji, že k vodním turbínám
byla přivedena voda z potoka strouhou, která ústila zpět nad mostem v dědině. Okolo pily byly uloženy štosy desek a kmeny stromů
co mají být zpracovány! Na dvoře pily stával traktor DEUTZ!
H R A Č K Á R N A byla na konci dědiny, tam kde je nyní točna MHD! Kdo za protektorátu byl majitelem nevím? Po válce se
z Hračkárny stala Klempírna. Klempíři zde byli hodně dlouho.
PASEKY u REVÍRU
Tak tam jste se dostali a dostanete nejlépe přes
P Ů Š Ť!! Z dědiny nahoru přes vlakové koleje, kde stála budka a
závory na kliku obsluhované wochtrem – železničářem. Obsluhoval zároveň ještě jedny závory, co byly směrem na Branky! Dva
dráty vedly k závorám daleko v polích! Na stojanu, kde se točilo
klikou, bylo zasklené okénko, kde byla malinkatá ručička, která
ukazovala polohu skutečné závory někde v dálce…! Kluci, jak měli
velké štěstí, tak měli povoleno sami točit klikou…. Nyní tam nestojí ani budka ani nikdo od dráhy! Přejezd hodně nebezpečný, což
se také několikrát potvrdilo…špatné… Pořád na horu cestou, kde
bylo málo chalup a málo vody ve studních – no dyť říkám Půšť!!!
Hodně nahoře vpravo od cesty „Místeckého vila“! Dům, který ve
čtyřicátých létech, zde a na tom místě působil jako zjevení! Dům,
co předběhl v Poličné dobu, když byl postaven. Architektonický
skvost, ale na mne působí dost „studeně“. Přes cestu u vily byl
a je lesík, kterému se záhadně říkalo Březíčka, ale žádná bříza
zde nebyla. Já si pamatuji na čistou smrkovinu, tak něco přes dva
metry vysokou. Léta jsem pozoroval, jak rostla, až stromy byly
pokáceny. Les to mohl být asi tak stoletý. Současně pozoruji, že
zde má naději narůst smíšený les, a to se snad už břízka najde!
Přes smrkové Březíčka vedl chodníček, co zkracoval cestu na Paseky, které jsou hezky česky v oudolíčku na kopečku. Před revírem,
už za kluka, stála skupina mohutných stromů – kaštany. Některé

jsou zde stále. Pamatuji revír jako mohutnou budovu, kde byly kanceláře, byt
revírníka, maštale pro koně k těžbě dřeva
v lese. Velký dvůr s vraty! Důstojné bydlení pro pána lesů …. Velké repre místnosti
s obrovskými kachlovými kamny. Místnosti hodně tmavé a studené. Staré budovy
z kamene se zbouraly a na nově vzniklé
ploše postavili domeček – oukropeček!
Původní budova byla mohutná, stabilní
a tvářila se velmi důstojně. A stejně – jak
vidím novostavbu a nevidím mohutnou
chalupu – necítím se jako u Revíru…! Okolo Revíru za války bylo asi celkem šest chalup, včetně vily architekta Místeckého!
U H U B E R T K A.
Z Pasek můžeme přijít lesem ke kapličce
sv. Huberta! Hodně působivé místo, co
má dnes převažující název – U Masaryka!
Je zde stále původní udržovaná malinkatá kaplička z obrázkem sv. Huberta. No jo, ale původní obraz, co
zde byl, se svatým už zde není. Původní obraz byl po celé ploše
horního dílu kapličky, byl tak větší a určitě působivější! Myslivec
v pokleku s pokorou před bílým jelenem, který má mezi parohy
třpytivý kříž! Kolem postávali velcí lovečtí psi, co se tvářili skutečně „jak spráskaní psi“. Současný obrázek je docela jiný, psi jsou
nějací vyhublí dostihoví, jelen je nevzrušuje! Jelen je takový podvyživený, no, moderní pojetí asi… Ani jeden obrázek nebyl a není
určitě žádné umělecké dílo, ale díky za ně. Patří to zde. Otázkou
je co se s původním obrazem stalo? Pokud jej někdo opatruje –
dobře! Mohl by se ale už pochválit… Jestli někdo obrázku ublížil,
zaslouží urazit mu ruce u samé p r d e l e…
Místo u Huberta si dobře vybral i T. G. Masaryk, když sem chodil
sedávat, kochat se krásou kolem, a ještě při tom mohl obhlížet
svůj Valašský volební obvod! Jako malý kluk jsem si naprosto nemohl představit, co ten tatíček zde mohl vidět, když tu roste velice
hustý les! Nu ale dočkal jsem se, les byl pokácený a otevřel se
opravdu krásný výhled do kraje. Takové to asi bylo, jak zde sedával poslanec Masaryk – vybral si fakticky dobrý plac.
V roce 1946, byla velmi vlastenecky nadšená doba po právě ukončené válce. Právě v takové době se postavil pomníček našemu
prvnímu prezidentovi. Dost dobře si na tu slávu pamatuji. Jako
žáci jsme se sešli u školy a společně pochodovali k Hubertovi. Zde
probíhala celá ta sláva s pomníčkem. Řečnilo se, ale také se u té
slávy s pomníkem v lese prodávalo pivo a sodovky. Pan Skoček
v bílé zástěře prodával uzené párky vařené v kotli na ohništi.
A ten pán mne velice zaujal: hrála se hymna, všichni stáli v pozoru!
Pan Skoček odskočil od uzenek, vzal do rukou činely a při hraní,
Kde domov můj ve správném taktu, činely třískl o sebe a šel zpět
prodávat buřty…! Podle mne, po mnoha létech je hned několik
zajímavostí okolo pomníčku. V Poličné máme široko daleko památník na Masaryka, který nebyl opět odhalován a zůstal stát
na původním místě! Jedinou výjimkou, kterou já znám je reliéf
T. G. M. ve Vsetíně na pomníku osvoboditelů. V listopadu 1989 ve
Valmezu na náměstí při manifestaci se vybíraly peníze do krabice
od bot na obnovu pomníku T. G. M., netuším, kde penízky skončily… Byla to doba kdy o tatíčka se otíral každý, co usiloval o nějaké
to zvolení do čehokoliv…. Dost dlouho zde na panelu Naučné stezky bylo psáno, že pomník byl odhalen v roce 1952! Na omyl jsem
upozornil Ochránce přírody, kteří panel zhotovili.
Odkázali mne na historika., který mi tvrdil, že datum je ověřené
z archívů…. Všem jsem tvrdil, že já si to já pamatuji a nic… A největší sranda byla, že na pomníku je stále vytesáno datum 14. 9.
1946. V současné době je vše popsáno správně. Vzpomínání okolo

pomníku starého pána ale ještě neskončím! Na pomníku je datum
14. září, což byla sobota a já vím, na sto procent, že sláva kolem
pomníku Masaryka u Hubertka byla v neděli!!?? To znamená
15. 9.! Mám proto jediné vysvětlení! V sobotu 14. 9. byla večer
v dědině nějaká velká sláva. Zábava v sobotu večer, šla jistě mimo
žáčka druhé třídy Obecné školy. Tak asi tam zrovna bylo něco
kolem pomníku! Od Šnajdra jsem v den slávy, dostal odpoledne
v dědině kopeček zmrzliny, co zbyla od zábavy v sobotu …á…zadarmo!!! Místo, kde je určitě „Genius loci“, bylo a je zváno různě
u Huberta, u Masaryka a úplně nově v mapě je označeno – přístřešek u Píškové…. Jo a paní učitelka, nás učila, že kdysi dávno tu
někde bydlel pasekář Píšek…
(pokračování příště)

Informace k platbám poplatků na rok 2020
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
- Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
- Splatnost poplatku – do 30. 6. 2020
Bezhotovostní platba:
Platbu můžete zaslat na č. ú.: 3223749389/0800
do poznámky pro příjemce je nutné uvést č. p. domu, příjmení
a jméno osoby, za kterou je poplatek hrazen, např. 111 Novák
Petr, Nováková Jana, Novák Jan
Hotovostní platba:
Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách.
OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.
• POPLATEK ZA PSA
- Řídí se OZV vyhláškou obce Poličná č. 4/2019 o místních poplatcích ze psů
- Při přihlášení – poplatník vyplní formulář (je k dispozici na OÚ
nebo na www.policna.cz v sekci Obecní úřad/Formuláře ke stažení) odevzdá na úřadě a obdrží evidenční známku psa
Splatnost poplatku do 30. 6. 2020
• DAŇ Z NEMOVITOSTI
platbu daně z nemovitosti vyřizujte na:
Finanční úřad Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské
Meziříčí
Poplatníkům daně z nemovitosti budou zasílány složenky jako
v předchozích letech.
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UPOZORNĚNÍ
Při kontrolách měsíčních faktur od Technických služeb zjišťujeme, že někteří z vás stále vozí elektroodpad do sběrného dvora a to i přesto, že tento odpad v obci sbírá Sbor dobrovolných
hasičů. Pro vás je uložení do sběrného dvora zdarma, ale obec
to pak musí zaplatit a je to škoda. Utrácíme tak zbytečně peníze
z rozpočtu obce, když bychom za to nemuseli nic platit.
Žádáme vás proto, abyste v případě, že potřebujete vyhodit
starou televizi, ledničku, pračku či jiný elektrospotřebič, volali
naše hasiče, kteří si pro to rádi přijedou.
Kontakty:
Josef Dorčák
739 067 217
		
Josef Karlík
732 989 686

Divadlo Leonka v MŠ
Díky mimořádným opatřením, jsme museli zrušit v mateřské škole všechny plánované tradiční či nové akce. Proto
jsme byli rádi, když se nám povedlo na poslední chvíli pro
děti zajistit aspoň divadelní představení. V pondělí 22. 6. nás
ve školce navštívilo divadélko Leonka s pohádkou O líné Evelíně, čarodějnici, která byly líná správně vyslovovat. Nakonec
se to ale naučila za pomoci dětí.
I dnešní divadelní představení se neobešlo bez zvýšených
hygienických opatření.

Prosba
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že nám stále nosíte vážní lístky z odevzdaného papíru
nebo železa a věříme, že v této činnosti budete pokračovat i nadále.
Do hodnocení při přiznávání bonusu za separaci odpadu se
započítává jak tříděný odpad z hromadného svozu odpadků
z celé obce, tak také individuálně odevzdaný tříděný odpad
vámi občany. Vaše vážní lístky zahrneme do souhrnného výkazu a zcela nepochybně to bude mít pozitivní dopad do rozpočtu obce. Děkujeme.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Červen v MŠ
V měsíci červnu se navýšil počet dětí ve třídách MŠ na 19.
V mateřské škole stálé přetrvávala zvýšená hygienická opatření. Rodiče i děti měli a mají stále k dispozici dostatek dezinfekce a pro případ potřeby je pro děti připraveno i dostatek roušek, přestože by mělo mít každé dítě ve svém košíku
jednu čistou vyžehlenou roušku.
Chápeme, že některá opatření v MŠ jsou nebo mohou být pro
někoho omezující, jsou však nutná a doporučená MŠMT.
Chceme poděkovat všem rodičům za pochopení a za dodržování stanovených hygienických pravidel.
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Projektový den ve třídě Krtečků
V návaznosti na divadelní pohádku, jsme si druhý den ve třídě
Krtečků uspořádali projektový den na téma „Pojďte se mnou
do pohádky“. Na tento den byly pro děti připraveny jen činnosti, které se vztahovaly k pohádkám. Děti měly např. možnost vyrobit si loutku líné Evelíny, vybarvit obrázek princezny,
navlékat korálky pro princeznu, protože je poztrácela. Děti se
dále pokoušely postavit hrady, ve třídě z kostek a na pískovišti
z písku, poznávaly pohádky na obrázcích, zpívaly si písničku
Večerníček atd. Vyvrcholením celého dne byla dramatizace
pohádky O princi Pomněnkovi, do které se zapojily svým řečovým a pohybovým uměním všechny děti.

Byl to opravdu povedený den, protože všechny činnosti byly
pro děti natolik lákavé, že se do nich velmi ochotně zapojovaly. I když nemají ještě všechny děti ve třídě ani 4 roky, všechny
se snažily, pilně a soustředěně pracovaly.
Ludmila Chriašteľová

Loučení se školním rokem 2019/2020
Školní rok se chvatem blíží ke konci. Jak všichni víme, byl
velice zvláštní. I nám koronavirus zasáhl do období výletů
a nejrůznějších akcí, které jsme nemohli prožít.
I přes tuto situaci jsme si ve školce s dětmi udělali sváteční, rozlučkový den s předškoláky. Sluníčko nám svítilo, děti
dováděly na skákacím hradu, nechyběla ani hostina, tanec
a dětské šampaňské. Velký dík panu Hruboňovi, za obětavost
a skákací hrad, který udělal dětem velkou radost.
O tyto krásné chvíle bychom se chtěly podělit i s vámi formou fotografií a popřát vám krásné léto.
		
vaše Mateřská škola.
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Loučíme se s předškoláky
Školáky tu tlačí bota,
pospíchají do života.
Už jen krůček pavoučí,
než se s námi rozloučí.

Došli právě na rozcestí,
popřejme jim hodně štěstí.
Na té cestě životem,
nezůstaňte za plotem!

Prohloubila se naše vzájemná spolupráce a komunikace
v trojúhelníku učitel – žák – rodič ještě nikdy nebyla takto intenzivní. A jako třešnička na dortu se objevil dosud nevídaný
jev – většině žáků bylo po škole smutno.
V pondělí 11. května se znovu, jako jedna z prvních v okrese,
otevřela pro naše nejmenší mateřská školka. Současně s ní
obnovila provoz také školní kuchyně, která ve zpřísněných
podmínkách zajistila i stravování pro poličenské důchodce. Zároveň se po dvou měsících mohli do školy vrátit i žáci
9. třídy v rámci přípravy na přijímací zkoušky. Jsme rádi, že
i přes ztížené podmínky u nich byli úspěšní a po prázdninách
budou moci nastoupit na školy, které si zvolili.
V pondělí 25. května začala prezenční výuka pro 4 skupiny
přihlášených žáků 1. stupně a od 8. června mohli do školy
vstoupit rovněž v omezeném režimu i další žáci 2. stupně.
Všichni naši žáci, tedy i ti, kteří do školních lavic prozatím
nenastoupili a pokračovali dále v domácí výuce, probrali naprostou většinu učiva daného ročníku a splnili předepsané
výstupy.

Naši předškoláčci: Natálka Stolařová, Ema Kociánová, Adrian Škařupa, Marek Bača, Radek Chmelař, Dimitrij Fojtík,
Viktor Chmelař, Vojtěch Stavinoha, Matěj Šnejdrla, Klárka
Strnadlová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nezapomenutelný školní rok 2019 – 2020
Školní rok 2019/2020, který se chýlí ke svému závěru, zůstane ve vzpomínkách žáků, rodičů i pedagogických pracovníků zapsán natrvalo. Vždyť nikdo z nás do té doby nezažil,
že by byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, navíc
na tak dlouhou dobu.
Koronavirus naši školu překvapil, ale nezaskočil. Hledali jsme
cesty, jak i v době zákazu vycházení dále učit. WhatsApp,
Skype, Messenger, Facebook, on – line hodiny, prezentace,
výuková videa a další digitální učební materiály, elektronické
učebnice, telefonická a mailová komunikace, kopírování materiálů atd. Možností se nakonec našlo mnoho. Navíc jsme
se posunuli dopředu v organizačních i technických dovednostech, těžká doba nás vedla k větší empatii a nabídnutí
pomoci potřebným.

Velké poděkování patří především vám rodičům a zákonným
zástupcům, kteří jste své děti v době domácí výuky podporovali, věnovali jste jim potřebný čas a spolupracovali se
školou. Pochvalu zaslouží i všechny děti, které zodpovědně
a poctivě plnily úkoly a účastnily se on-line výuky a také pedagogickým pracovníkům, jejichž práce byla v této době velmi vyčerpávající.
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Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 5/2020

Přejeme vám všem radost z vysvědčení, pevné zdraví, krásné
letní prázdniny a naprosto běžný příští školní rok.
Vedení školy

Patrik Pernický v Celostátním kole
Geologické olympiády
Po vítězství v krajském kole Geologické olympiády čekalo
Patrika Pernického z 9. třídy celostátní kolo. Proběhlo ve
čtvrtek 18. června 2020 v areálu Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.
Soutěžící museli prokázat své znalosti z geologických disciplín v písemném testu, při praktickém poznávání neživých
přírodnin a v dalších úkolech, které vypracovávali v geoparku Přírodovědecké fakulty MU.
Patrikovi se povedl v kategorii pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií výborný výsledek (přesné
umístění bude uvedeno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty MU v Brně od 30. 6. 2020).
Gratuluji k mimořádnému úspěchu v soutěži a děkuji za
skvělou reprezentaci naší školy!
Mgr. Jana Urdová

Milí čtenáři,
tak se nám ta naše Valašská liga chýlí ke konci. Tento turnaj
nám poodkryl mnohé. Ukázal nám mnoho našich nedostatků,
na kterých neustále musíme pracovat. Je to naše zodpovědnost, koncentrace a disciplína. Dostali jsme mnoho jednoduchých gólů, které mohly pramenit z naší nesoustředěnosti.
V některých situacích stále ještě nejsme dostatečně zodpovědní, abychom konstruktivně rozehráli míč, a z toho pak
pramení naše chyby. V tomto turnaji jsme to cíleněji zkoušeli
a snad nás to i někam posune, vlastně kde jindy to zkoušet,
než v takové „přátelské“ lize. V mistrovském utkání na to
není čas. A pokud hráč udělá v takovém turnaji chybu, která
nás stojí umístění, ale znamená to, že ho to posune do mistrovských utkání, kde ty chyby dělat nebude a kde se mu
to bude dařit, tak já, jako trenér ten výsledek v tom turnaji
klidně obětuji. Samozřejmě jsme měli vyšší cíle, než bojovat
o 5. – 6. místo, ale takový je fotbal. Jako trenér jsem mohl vidět
i mnoho pozitivních věcí, které převyšovaly ty negativní. Nehráli jsme žádné dlouhé balóny na náhodu, vždy jsme po sobě
samých vyžadovali, aby každá přihrávka a akce měla nějakou
myšlenku. Hráči se již tolik nebojí a jsou s míčem zdravě drzí,
dostávali jsme se do mnoha a mnoha šancí, které jsme sice
neproměňovali, což mi ale až tolik nevadí. Mnohem horší by
bylo, pokud bychom si je vůbec nevytvářeli.
V prvním zápase naší Valašské Ligy jsme dokázali uhrát proti
týmu Juřinky remízu 3 : 3, kdy jsme se nevzdali a v samém
závěru zápasu vstřelili 2 góly. Druhý zápas nás nasměřoval do
Hrachovce, kde jsme, dle mého názoru, podali velice kvalitní
výkon a po zásluze vyhráli 3 : 2. Následně jsme doma s kanárky z Kelče prohráli 0 : 4, dále remizovali doma s Krhovou 1 : 1
a nakonec prohráli v Podlesí 3 : 2. Zápas v Podlesí byl speciální
v tom, že se s ním spojila charitativní akce, na podporu rozhodčího Radka Nohavici, kterou inicioval tým z Podlesí, a my
jsme se s radostí přidali. Celkem se od diváků a obou klubů
vybralo na podporu bývalého rozhodčího, který trpí nemocí
amyotrofické laterální sklerózy krásných 13 000,- Kč.

Poslední věc, kterou nám tento turnaj poodhalil, byla šíře našeho kádru. Naše soupiska je bohužel velice úzká, důkazem
toho byly již zmíněné zápasy, kdy jsme na střídání neměli více
jak 3 hráče a v Hrachovci jsme bojovali dokonce pouze v jedenácti lidech. Je to problém, který trápí mnoho klubů, a bude-
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me se muset snažit, aby k nám přišel někdo další, kdo by nám
v bojích v nové sezóně pomohl. V pokračování naší přípravy již
neplánujeme žádnou přestávku a snad najdeme nějaké soupeře, kteří si s námi budou chtít přes léto zahrát přátelská utkání. Pokud počasí dovolí tak naše poslední utkání se uskuteční
27. 6. 2020 v Krhové, ve 12:00 hodin.

Mnoho fotek z našich utkání najdete na profilu Aleny Kapustové - https://alena981.rajce.idnes.cz/
Radomír Kapusta, trenér

Soutěž o nejlepší makovou buchtu
Pořadatelky letošního ročníku – členky Svazu žen- byly tentokrát mile překvapeny hned dvakrát. Jednak krásným slunečným
počasím a hlavně množstvím vzorků, kterých se sešlo celkem
osmnáct. Sice se nám nepodařilo překonat účast z prvního ročníku, kdy se soutěže o jablkovou buchtu zúčastnilo 21 pekařek,
v dalším pak u tvarohové buchty bylo 14 vzorků a v loňském
roce i přes štědrou úrodu ořechů se jich sešlo jen 11.

Porota „mlsných jazýčků“, ve které letos převažovali muži, tak
neměla lehké rozhodování. Vítězně z tohoto klání nakonec vyšly
makové řezy od paní Nadi Palátové.

ČSŽ ZO Poličná
Ženy na kolech
Také členky naší organizace nedávná vládní opatření trochu zabrzdila v naší činnosti. A protože nám díky uzavření ZŠ a tím i tělocvičny začal chybět aktivní pohyb, rozhodly jsme se otestovat
nově otevřenou cyklostezku Poličná – Branky. I přesto, že nám
v pondělí ráno 8. června počasí nebylo zrovna nakloněno, sešly
jsme se před budovou Obecního úřadu a „sedm statečných“ členek se vydalo směr Branky. Dopravní prostředky – od skládačky,
kol s převodem i elektrokola – odpovídaly fyzickým možnostem
účastníků našeho mini pelotonu. Cestu tam zpět jsme zvládly
bez úhony a i když díky občasnému deštíku utrpěl náš vzhled,
ocenily jsem hlavně bezpečnost provozu mimo hlavní komunikaci. Vzhledem k tomu, že o cyklostezky v našem okolí není
nouze, máme v úmyslu v této aktivitě pokračovat. Samozřejmě,
že jsou zvány i další zájemkyně.

Za ZO ČSŽ Pavla Horáková
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Pro zájemce uvádíme vítězný recept v tomto vydání Poličenských listů. Recepty paní Ivety Drdové a Marie Gerlové, které se
umístily na druhém a třetím místě, pak najdete v příštím čísle.
Dodatečně jsme se rozhodly formou knižní odměny ocenit i snahu nejmladší účastnice Lucky Kovarčíkové, která se v konkurenci
zkušených pekařek rozhodně neztratila.

Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili, a doufáme, že
příští ročník bude stejně úspěšný.
Za ZO ČSŽ Pavla Horáková

Recept na vítězné MAKOVÉ ŘEZY 2020
Těsto
500 g hladké mouky
200 g krupicového cukru
300 g másla
100 g rybízové marmelády nebo džemu
Z mouky, cukru a změklého másla vypracujeme těsto. Těsto
buď vyválíme a přeneseme na plech vytřený máslem nebo jej
rovnou na plechu ručně vymačkáme. Korpus předpečeme 20
minut při 180 °C, necháme zchladnout a potřeme rybízovou
marmeládou.
Maková náplň
300 g mletého máku
250 ml 33% smetany
100 ml rumu
4 bílky + 70 g krupicového cukru
250 g másla + 200 g krupicového cukru
1 balíček vanilkového cukru
4 žloutky
70 g mletých vlašských ořechů
Mletý mák se smetanou a rumem povaříme na mírném ohni.
Bílky vyšleháme se 70 g cukru do pevného sněhu.
Změklé máslo vyšleháme s 200 g cukru a vanilkovým cukrem
do pěny, poté vešleháme postupně žloutky. Na závěr vmícháme ořechy a vlažnou makovou náplň.
Na závěr vmícháme tuhý sníh.
Dokončení
Směs rozetřeme na korpus a pečeme při 150 °C cca 45 minut.
Necháme vychladnout, nejlépe do druhého dne, a krájíme
řezy v podobě malých kostek.
Dobrou chuť

SDH – Tradiční kácení máje
Letos jistě mělo mnoho z Vás v hlavě otázku,
zda se vůbec na jaře budou pořádat kulturní
akce kvůli situaci, která panovala na našem
území. I my jsme měli v hlavě otázku, zda
máj letos postavit a pak jej za účasti občanů
i skácet. Usmálo se na nás štěstí. Máj byl postaven 2. května a tradiční kácení májky proběhlo v sobotu 30. května od 17.00 v Hostinci U Slunce. I přes škaredé deštivé počasí
přišlo hodně diváků podpořit kácení máje
a řada z Vás zůstala i na odpolední posezení
u pivečka a grilovaných specialit.
V letošním roce patřila májka velikostí k těm menším. Správný tip z publika byl 19 metrů. Skoro na každém návštěvníkovi
byla poznat radost a úsměv pod rouškou ze setkání s ostatními
spoluobčany, které skrz pandemii dlouho neviděl. I my jsme se
velice rádi shledali s ostatními hasiči a občany Poličné. I když s
některými jsme se potkali při prvních dnech koronavirové situace, kdy naši hasiči neotáleli a objeli starší členy a seniory v Poličné, zda nepotřebují s něčím pomoci a dále jim poskytli ušité
roušky a informační leták. Za každé situace se naši hasiči drží
hesla „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k obraně“. Děkujeme všem, že jste dorazili a užili si kácení máje s námi. Přejeme
krásné, slunečné a především bezpečné letní dny.
Autor: Sbor dobrovolných hasičů Poličná

Knihovna informuje
O prázdninách bude knihovna otevřena vždy
v pondělí v době od 13.30 do 17.30 hod.
Na jaře jsme do knihovního souboru doplnili novinky
Lovaš, K.:
Jan Saudek
Simmons, S.:
Život Leonarda Cohena
Leunens, Ch.:
Nebe v kleci
Pawlowská,H.: Takhle jsem si to teda nepředstavovala
Roberts, N.:
Nový začátek
Třeštíková, R.:
Foukneš do pěny
Dvořáková, P.: Vrány
Kovář, K.:
iPohádka
Honzák, R.:
Holky to někdy nemaj lehký
Kment, Z.:
Rozmarné hostince valašské
Koláček, Z.:
Valmez Forever
Lednická, K.:
Šikmý kostel
Martin-Lugand, A.: Šťastní lidé čtou a pijou kávu
Minier, B.:
Na okraji propasti
a další
Kompletní seznam nových knih je přístupný na www.policna.knihovna.cz

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Září 2020
Čtvrtek
3. září			
Táborák na hřišti Sokolovny – hraje pan Nauš.

15.00 hod.

Pondělí
7. září
Zápis na divadlo WEST SIDE STORY (350,- Kč)
Zápis na zájezd Turzovka s okolím (150,- Kč).

14.00 hod.

Čtvrtek
10. září 		
Promítání: Vysoké Tatry. P. O. Mareček.

14.30 hod.

Čtvrtek
17. září 		
Taneční zábava. K tanci hraje Robert Šváb.

15.00 hod.

Úterý
22. září
		
8.00 hod.
Odjezd od ČSAD na zájezd do Turzovky s okolím (150,- Kč)
Čtvrtek
24. září
Senior bez nehod.

		

14.30 hod.

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. Datum vydání: 1. 7. 2020 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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