Poličenské listy
Prosinec 2020 / Ročník VIII. číslo 12
Motto měsíce:
„Kdo špek jí a slivovicu pije, toho ani koronavirus nezabije.“
„upravené“ valašské přísloví

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
žijeme v době, kdy nevíme, co bude platit za týden a je těžké
předvídat uvolnění, popřípadě ukončení zdravotních opatření.
Proto jsme pozastavili všechny kulturní akce do doby normálního stavu. V příštím období se zaměříme více na akce na hřišti,
které je vhodnější pro pořádání větších akcí. Během minulého
měsíce jsme uskutečnili čtyři výběrová řízení na příští rok, kdy se
podařilo, díky včasnému vypsání, ušetřit oproti rozpočtovaným
položkám více než 5 milionů korun. Jedná se o vzduchotechniku
a zateplení nové budovy základní školy, realizaci výstavby kanalizací v místní části Boří, v areálu sportovního hřiště a kanalizace
Kotlina 2 (pod kapličkou). Plánovaný rozpočet, který je představen v tomto zpravodaji se podařilo sestavit v této podobě díky
úsporám v letošním roce a dodatečných dotací na akce, které
jsme uskutečnili v roce minulém. Rád bych vám všem popřál
klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku 2021 hodně
štěstí, zdraví a pohody
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce
Ve dnech 29. 10., 30. 10., 4. 11. a 16. 11. se uskutečnilo 46.,
47., 48. a 49. zasedání Rady obce, která projednala tyto zásadní body:
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Kotlina 2“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem tohoto výběrového řízení společností COMMODUM, spol. s r.o.,
Valašská Bystřice.
• schvaluje výkazy závěrky za III. čtvrtletí 2020 Základní a Mateřské školy Poličná.
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2020 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Boří“.
• schvaluje členy výběrové komise jmenované ve věci realizace
veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Boří“.
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2020 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje uzavření Dohody o zmocnění mezi Obcí Poličná
a společností EuroValley s.r.o., Brno.
• schvaluje členy výběrové komise jmenované ve věci realizace
veřejné zakázky „ZŠ Poličná – Energetické úspory.“
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Stejně jako v minulých letech byl i letošní listopad zaměřen,
mimo jiné, na přípravu návrhu rozpočtu obce pro rok 2021.
Jeho příprava je letos velmi složitá vzhledem ke změnám (daňový balíček), které ve čtvrtek 19. 11. projednala poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR (zrušení super hrubé mzdy, zvýšení
slevy na poplatníka a snížení daně z příjmu). Návrh rozpočtu byl
18. 11. podrobně, po jednotlivých položkách, projednán ve finančním výboru ZO.
Na straně příjmů počítá rozpočet s daňovými výnosy podle predikce Rozpočtového určení daní (viz kalkulačka RUD na Svazu
měst a obcí: https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/).
Na straně výdajů pak rozpočet, vedle nezbytných mandatorních
výdajů, zahrnuje několik významných investičních položek –
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Kanalizace Kotlina 2, Boří a odkanalizování sportovního areálu
v rozpočtované výši 5,8 mil. Kč, zateplení a vzduchotechnika ZŠ
v objemu 11,5 mil. Kč, ale také výdaje na MHD 0,9 mil. Kč, svoz
a likvidaci domovního odpadu ve výši 2,35 mil. Kč a splátku úvěru 1,25 mil. Kč.
Návrh rozpočtu obce vychází z předpokladu, že na konci letošního roku budou zůstatky na účtech obce 6.355 tis. Kč, což je zcela
jistě dobrý výsledek.
Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji v roce 2021 bude kryt ze zůstatku finančních prostředků ke konci roku 2020. Tento návrh je od 23. listopadu vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
Jak již bylo uvedeno, finanční výbor ZO projednal podrobné položkové členění předloženého návrhu rozpočtu a jednohlasně
doporučuje ZO jeho schválení. Současně upozorňuje na to, že
rozpočet bude nutné korigovat o případné dopady legislativních
změn v oblasti daní, které lze v nejbližší době očekávat ze strany
Vlády ČR, Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, resp. Senátu.
Projednávání návrhu rozpočtu obce Poličná je připraveno v programu řádného zasedání Zastupitelstva obce, které je plánováno na pondělí 14. prosince 2020.
Stanislav Pernický,
předseda finančního výboru

VÝDAJE

PŘÍJMY

Nové hřiště pro děti
Ani v této těžké době u nás nezahálíme! Ve středu 18. 11. bylo
otevřeno nově vybudované veřejné hřiště pro děti, které najdete v areálu naší Základní školy. Dětské hřiště bylo symbolicky
předáno dětem druhé třídy Základní školy panem starostou Vladimírem Místeckým a panem místostarostou Vojtěchem Bačou.
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Informace k platbám poplatků na rok 2020

Děti byly z hřiště nadšené. S radostí v očích se rozběhly k novým
atrakcím. Velké nadšení u dětí vzbudila tzv. „lanovka“.

Dne 30. 6. uplynul termín splatnosti poplatků
– poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za psa. Vyzýváme tímto poplatníky, kteří dosud svou povinnost uhradit výše uvedené poplatky nesplnili,
ať tak učiní neprodleně.
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.

UPOZORNĚNÍ

Ředitelka ZŠ, Mgr. Pavla Žilinská, jménem všech dětí poděkovala za tento krásný předčasný vánoční dárek. Představitelé obce
popřáli všem dětem krásné zážitky. Vybudováním tohoto hřiště
jsme vytvořili další zázemí pro volnočasové aktivity dětí ve věku
od 4 od 15 let. Na realizaci tohoto projektu se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
Děkujeme

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

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.

Provozní doba OÚ o vánočních svátcích
Upozorňujeme všechny občany na omezenou provozní
dobu na konci roku 2020:
Pondělí
Úterý
Středa

21. 12. 		
22. 12. 		
23. 12. 		

8:00 - 15:00 hod.
8:00 - 13:00 hod.
8:00 - 15:00 hod.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

28. 12. 		
29. 12. 		
30. 12. 		
31. 12.		

8:00 - 12:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
zavřeno

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – 14. pokr.
Podle dohody vám přinášíme další část vzpomínek pana Ivana
Málka.
D U B E N 1 9 4 5 končil a já onemocněl.
Ulítaný jsem se napil studené vody. Od Ostravy duněla kanonáda a já omarodil. Dost pitomá doba, že? Horečka hrozivě stoupla. Domácí léčení naprosto selhalo, a tak se musel volat doktor.
K nám chodil MUDr. Dušek, jenže nebyl doma ani v ordinaci na
Tyršově ulici v Mezu. Doktor byl už v lesích na Oznici s partyzány.
Jak se mu dalo vědět nevím, jen tuším, že lidé chtěli pomoci malému klukovi… Doktor přišel k nám v noci, okamžitě rozhodl – do nemocnice, která byla v tu dobu v koleji Salesiánů na Žerotínově ulici
v Mezu. Čili Konvikt a potom LDN. MUDr. Dušek byl výborný lékař,
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ale moje diagnosa byla více než špatná a ještě čekat frontu. Zápal
plic, hnisavý zánět pohrudnice, nutností byla okamžitá punkce. Do
Konviktu mne donesli, jak nevím, probral jsem se až v nemocnici
v ložnici, kde bylo plno postelí s pacienty. Nějaký zafačovaný pán
mi říkal, že jsem hodně křičel, a že ze mě vysáli tamto, co je na
okně. Na okně stála sklenice, kde bylo barevně něco, jako pomerančový džus s trochou kečupu. Vedle sklenice ležely řemínky, posloužily na moje svázání, jak mě píchali, a já křičel… Punkci jsem
přežil, ale nemíním přežít nemocniční stravu… Byl jsem tam jako
v mátohách, jíst nemocniční stravu jsem odmítl, moje maminka
chodila za mnou mě krmit a prý jsem jedl málo, skoro nic. Vedle
mě ležel kluk od Opavy a neměl jednu nohu. Byla ustřelená. Moc
si nepamatuji pokoj, kde jsem ležel, více si pamatuji chodbu ve
sklepě z doby náletů. Stále byly letecké poplachy a nás tak pořád
přenášeli do krytu ve sklepení. Léčení jak blbec. Dnešním děckám
přeji, jak nyní jim malují klauny, po zdech pokoje. Které dny jsem
byl v nemocnici nevím, vím ale, že jsem tam byl ten den, kdy ráno
v kasárnách stáhli prapor ze stožáru. Z našeho pokoje bylo vidět
na kasárna. Bylo velké veselí, že už je „hákoš“ pryč!!! Maminka
mne nějak dopravila domů, ležel jsem v pokoji a viděl jsem na
hlaveň protiletadlového kanonu, který stál u cesty na Kotlinu. Jak
se hlaveň začala hýbat, vyhlásil jsem doma poplach. Mizeli jsme
rychle ve sklepě… Třetího května jsme se všichni natrvalo odstěhovali do sklepa. Udělalo se nějaké bídné ležení. Vím, že nemocný
brácha spával ve fotelu. Já jsem se měl doléčovat ve sklepě. Brácha do sklepa namontoval rádio a my stále poslouchali, co se hlásí. Ve sklepě jsem slyšel a stále si pamatuji, jak Praha volala o pomoc…. Je pro mě stále zajímavé, že venku to dunělo, ale elektrický
proud stále byl. Ve sklepě jsme měli také elektrický vařič k vaření
čajů a ohřátí vzduchu. Sestra noci ve sklepě už nemohla snášet,
a tak děla, neděla, šla spát do postele v pokoji. Vím, že se venku
střílelo a stařečka najednou nebylo, byl někde venku. Proč jsi byl
venku? Musel jsem přece dát králíkům, hlady je nenechám….
Šestého května, nebyl pro nás vůbec dobrý den! Přišli vojáci, kterým se zalíbily naše betonové sklepy. Zřídíme zde štáb. Heraus und
schnell – čili vypadněte a to rychle, my se tady ukryjeme – a vy si
běžte…!!! Při vyhánění řekli, že spínačka je stejně podminovaná
a jak buchne, náš haus kaput. Byl to průvod šourajících zoufalců,
mamka sestra, staříčci o čagánku, nemocný bráška a mě vezli na
malém vozíku – žebřiňáku, kde byly peřiny. Rozhodnuto bylo, jet
na Paseky, kde starší brácha měl známost a rodiny se dobře znaly.
Jak jsme byli u pomníku, dělo, které bylo v poli u chalupy (obchod
N.) zakopané, vystřelilo. To nás sakramentsky popohnalo. V dědině ani živáčka, vrata, branky vše pečlivě uzavřené. Atmosféra
hodná hororu. Mžilo a my jsme šli Půšťů, přikrčení, příkopou, jelikož to nad námi hvízdalo. Zvuk letící kulky je „pamatovák“ na
celý život, to vám zaručím…. Najednou brácha spadl do hlíny. On
to dostal! Zděšení všech! Chválabohu ne, jenom uklouzl…. Vidí
nás partia, která je pod Březíčkem, běží nám pomoct. Dívají se
z lesíku na vojáky, jak obsazují Valmez. Jsme na Pasekách u Luxů
– Rusků. Střílení začíná se přibližovat, zalézáme se ukrýt do sklepa, který je u dvora. Klasický sklep udělaný v břehu na brambory
a řepu. Hromada brambor, na které se prostřely pytle a nějaké
hadry. Sedíme a čekáme, co bude. Venku je slyšet střelba a už se
také schoval hospodář. Sopuchem začala od střílení padat hlína
do sklepa na nás. Rusek ucpal otvor svým kloboukem a já se cítím mnohem bezpečněji. Trvá to střílení a nejistota dost dlouhou
dobu… Ve sklepě všichni mlčí…. Rázně jsou vykopnuty dveře do
sklepa a ve dveřích stojí voják. Skutečně ruský voják tak, jak je na
pomnících a obrazech spodobňován. Lodičku na hlavě, rubašku,
pláštěnku ze stanového dílce přehozenou přes ramena. Míří na
nás bubínkovým samopalem a křičí.: Germán ili Čech??? Všichni
ve sklepě jsou v šoku, jenom já křičím. Čech, Čech, Čech!!! Mnohokrát se ta scéna doma vzpomínala, jak jsem křičel a ostatní byli
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zticha. Všichni ostatní ve sklepě byli v šoku, byli starší a vědomi si
nebezpečí – já, ještě ne. Nastalo veliké vítání s vojáky, hned se nabízela skovávaná slivovice – kategoricky odmítli. Měli požadavek
na „moloko“. Na takovém gruntu nebyla nouze o mléko. Vojáci pili
mléko ne z hrnečků, ale z velkých kamenáčů…. Na protější stráni
pod chalupou byl najednou šílený rachot. Pod „Bačama“ zapadl
tank. Snažil se sám vyprostit z bláta, lidé pod něj házeli metrové
kuláče dřeva, které byly nachystané jako palivo. Pásy tanku vyhazovaly spoustu hlíny a motor doslova řval. Byl to tank, který sem
přijel navedený partyzány, přes Oznici a lesy. Na noc se ustlalo
na podlaze v pokoji. Vojáci k oknu donesli stůl, na který postavili
těžký kulomet ano takový ten na kolečkách. Oknem mířili směrem
k Revíru. Na noc se vojáci rozptýlili po okolí. V chalupě byl jejich
velitel, co je v noci několikrát zajímavě kontroloval. Vyšel z chalupy, vystřelil z pistole a vojáci dávkami ze samopalů dali znát, že
jsou v pořádku. Oficír jenom počítal na prstech jednotlivé výstřely.
Velmi přesný způsob evidence v noci…. Noc byla pro nás klidná,
i když se spalo pod kulometem!
Tak si pamatuji první vlnu vojáků Rudé armády! Další vojáci byli
mnohem oprsklejší. Ztratil se nám dalekohled a brácha ten přečin
nikdy občanům SSSR neodpustil. Nějaký voják mě podal kousek
čokolády. Přímo z kapsy kalhot. Takový kousek černé vojenské
čokolády, nezabalené jen olepený lístky tabáku z machorky. Maminka posvátně kousek vzala, rozlomila, obrala tabák a podala
přímo do mé pusy. Do té doby jsem o čokoládě jenom slyšel. Nyní
mám v puse cosi černého, hořkého, a ještě podezřele mazlavého,
rychle to vyplivnu. Maminka lamentuje, pes pod stolem nelení
a mou první čokoládu v životě sežralo psisko. Brácha seběhl z Pasek domů a hlásí, že barák to přečkal, i když je prostřílený.

Vracíme se domů, jdeme lesem a nad kapličkou na Kotlině vidíme
lidi, jak jsou u těch svých chatrných úkrytů, kouř z ohníčků se táhne mezi stromy… Silnice je naprosto jiná, než jaká byla včera. Je
plná povozů, aut a pásových traktorů s děly. Poličenský most přes
Bečvu Němci stačili vyhodit do vzduchu. Od Valmezu se musí přes
Železňák kolem trati a zpět na silnici směr Holešov. My od Kotliny
u podjezdu se dostáváme do té kolony a dobře se dostaneme do
Nové čtvrti. Doma nás až dojemně vítá pes, kterého jsme včera
odvázali s poučením, pomož si, jak umíš. Na chodbě se špatně
otevírají dveře, schodišti je plné cihel, omítky, skla a prachu. Barák dostal dva dělostřelecké zásahy, co proletěly skrz. Jeden byl
ve štítě a způsobil dokonalý binec na půdě. Větší škody způsobil
druhý granát. Proletěl už dvěma chalupami, než u nás rozbil rám
okna, proletěl knihovnou, pokračoval zdí na chodbu, klepl o zábradlí a přerazil rám okna ve světlíku na dvůr. Hlavice granátu
skončila na dvoře, že to byla právě ona, poznalo se okamžitě. Na
kusu železa byly písmenka, jak proletěla naší knihovnou, číst se to
ale nedalo… Oba granáty byly vystřeleny od Valmezu, dost nízkým náměrem, a ne moc z daleka. Eternitová střecha na chalupě byla hodně děravá. Zábradlí na chodbě je poznamenané stále
a hlavice granátu je doma suvenýrem z května 1945.
Sestra v záchvatu péče o mne začíná mi připravovat postel ve
vaně. Jsem pořád jako ten Lazar, ale to se razantně vzepřu, že tam

teda nikdy. Pravdou je, že koupelna je nejméně poškozená místnost v baráku. Na zahradu dopadla mina, která výbuchem vyhodila zákrsek jabloňky až k potoku. Stařeček ji zasadil zpět, stromek
se přijal a jak do té doby neměl ovoce, tak po tom výletu luftem
začal bohatě plodit. Jo a ta odrůda jabloně byla v tu dobu velmi
žádaná – Mazánkův zázrak. Stromek už nemáme, ale původní
sloupky plotu mají stále dírky od střepin oné vybuchlé miny!
Hlavní bylo, že stála spínačka a tím pádem náš dům nebyl kaput.
Sklepy byly dokonale vybrakované od vojáků. Kupodivu vojáci,
kteří nás vyhodili z chalupy, nebyli Němci. Poličnou bránily jednotky z Maďarska v rámci Wehrmachtu. Maďaři nebyli za války tak
úporní jako Němci a tím si já také vysvětluji, že frontu přečkala
spínačka a baráky okolo. Přestože nálože tam dané byly. Ve sklepě
moc po Maďarech nezbylo, ale stala se jedna kuriozita. V době
náletů a války snad ve všech rodinách byly v jedné tašce osobní doklady členů rodiny a také rodinné cennosti. Tak tomu bylo
i u nás. O koženou hnědou tašku s takovým artiklem se starala
maminka se sestrou. Jak nás vyhnali ze sklepa, tak na Pasekách se
začaly domlouvat, která ji vzala s sebou. A nevzala ji ani jedna!!!
Nad taškou se udělal tím pádem kříž. Při návratu nastal ve sklepě
šok, všechno přehrabané sežrané a uprostřed sklepa stála taška
naprosto neporušená, neotevřená! To bylo radosti nad taškou.
Podle Švejka – některý Maďar ani nemůže, že je Maďar….
Za Poličnou v potoce se našlo ukradené naše dámské kolo zn.
Zetka. Jestli na kole jel okupant nebo osvoboditel nevím. Kolo
bylo „píchlé“ a tak nedojelo dál…. Určitě jsem přišel o podívanou,
jak voják jede na dámském kole v přílbě s flintou a na zadním kole
vlaje pestrobarevná síťka, aby se ženským nedostala sukňa do
špic. Pořád pro mne hodně nepochopitelné je, že hned po odchodu Němců snad na každém baráku vlála Československá vlajka.
Ty prapory nebyly rychle ušité, kdepak, ty celou válku někde byly
ukryty a čekaly. Lidé věřili, že je budou jednou potřebovat i když
to trvalo šest let ….
(pokračování příště)

TJ – Okénko trenéra 9/2020
Vážení čtenáři,
jistě pozorně sledujete nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví týkající se koronaviru a jejich dopad na sportování u nás.
Na základě těchto omezení jsme již celý měsíc ani netrénovali
ani neodehráli žádné soutěžní utkání. Doufejme, že se situace
uklidní a my opět budeme moci vyběhnout na hřiště.
Pevné zdraví Vám přeje Radomír Kapusta, trenér

SDH
Po dlouhé době zdravíme všechny členy a přátelé našeho sboru. Doufáme, že si všichni ve zdraví užíváte podzimní sluníčko
a těšíte se na vánoční čas. Letos bohužel nepřivítáme advent
tradičním vánočním odpolednem u hasičské zbrojnice. Nebojte
se, o vánoční stromeček Poličná nepřijde. Je nám moc líto, že
v letošním roce se již nesejdeme, ale již nyní se můžete těšit
na kulturní akce našeho sboru v příštím roce. Pro členy našeho sboru se uskuteční Výroční valná hromada v pátek 8. ledna
2021 v sále Hostince U Slunce. Další tradiční akcí bude Hasičský
ples, který se bude konat v sobotu 27. února 2021 (lístky budou
v předprodeji od začátku února) a Dětský maškarní bál, který se
uskuteční v neděli 28. února 2021.
Na závěr nám dovolte popřát Vám všechno nejlepší do nového
roku, především pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Autor: Sbor dobrovolných hasičů Poličná

Knihovna informuje
Knihovna je v současné době v souladu s vládním nařízením zavřená.
Kompletní seznam nových knih je přístupný na
www.policna.knihovna.cz

KLUB SENIORŮ VM

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Vzhledem k omezenému provozu Základní a Mateřské školy
v souvislosti s vládními opatřeními v rámci pandemie COVID 19
nemáme v tomto čísle zpravodaje žádné články.

Složky informují ...
Český svaz žen
V prvé řadě bych chtěla za naši organizaci všem spoluobčanům
popřát pokud možno pohodové prožití vánočních svátků a hlavně abychom se ten příští rok 2021 obešli bez všech těch vládních opatření, která nám letos tak komplikovaly život. Všichni
si v této době více než kdy jindy uvědomujeme, že zdraví je to
nejdůležitější, co k životu potřebujeme. Buďte proto ohleduplní
nejen k sobě, ale i k svému okolí, abychom se v tom novém roce
mohli opět setkávat při společných akcích, které každoročně ve
spolupráci s obcí a ostatními složkami pro Vás pořádáme.
Takže ještě jednou krásné vánoce a všechno jen to nejlepší
v roce 2021…
Za ZO ČSŽ Pavla Horáková

Program KLUBU SENIORŮ
Prosinec 2020
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM PROZATÍM V PROSINCI
NEPOČÍTÁME S ŽÁDNÝMI AKCEMI.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
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

Kulturní, společenské a sportovní akce 2021
V prosincovém čísle zpravodaje pravidelně uvádíme přehled
kulturních, sportovních a společenských akcí, které obec a spolky na příští rok připravují. Vzhledem k opatřením vlády ČR, která souvisí s pandemií COVID 19, jsme se, prozatím, tento přehled rozhodli nezveřejňovat. Pokud dojde ke zlepšení situace
a k uvolnění těchto opatření budeme vás včas informovat v některém z dalších čísel zpravodaje.
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Stabilní a rychlý internet po „pevné lince“
Se společností CETIN se nám podařilo v posledních letech
vyjednat zrychlení pevné sítě v místní části obce. Všude tam,
kde byla dříve pevná linka, je dnes možné připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s.
VÝHODY pevné sítě:
• možnost výběru z celé řady poskytovatelů internetu
• stabilita připojení i za špatného počasí,
• udržení rychlosti a kvality pro desítky připojených zařízení
najednou,
• internetová TV s možností zpětného zhlédnutí a nahrávání
(= řešení přechodu televizního vysílání na DVBT-2),
• sledování videí online bez sekání a v nejvyšší HD kvalitě,
• možnost změny poskytovatele internetu bez nutnosti měnit
síť (jako např. u elektřiny – dráty stejné, dodavatel jiný).
Společnost CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv. otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé internetu – ope-

rátoři, které dobře znáte a už v současné chvíli od nich třeba
využíváte řadu různých služeb včetně mobilního volání. Na
stránkách www.zrychlujemecesko.cz si můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní nabídku od Vámi vybraného poskytovatele. Vždy se jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů) a řadou
doplňkových služeb a zvýhodněných balíčků, např. s mobilním
voláním.
Nevíte-li si rady, zavolejte na infolinku CETIN 238 461 111
(každý všední den od 8:00 – 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která je dostupná ve
většině domácností v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU a spravuje sítě
v jeho původním majetku. Pokud již pevnou linku nemáte,
nebo jste kabel odstřihli, případně je na sloupu před domem,
tak nevadí. Přípojku lze kdykoliv obnovit.

SPOLEHLIVÝ

INTERNET
MODERNÍ

TELEVIZE
PRÁVĚ LETÍ
V POLIČNÉ

Více informací:
tel. 571 999 131
www.sychrovnet.cz

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: 3. 12. 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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