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Motto měsíce:
„Kde blb, tam nebezpečno.“

Jan Werich

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v současné době, která nepřeje setkávání a ruší se všechny společenské akce, bych Vás rád informoval o přípravě akcí, které budeme provádět v nejbližších dnech. Kanalizace u TJ je dokončená
a do 14 dnů zahájíme výstavbu kanalizace Boří. Začátkem dubna připravujeme prodloužení kanalizačního řádu pod kapličkou
na Kotlině. Pokud situace dovolí, máme v květnu společnou akci
s okolními obcemi u památníku T. G. Masaryka. Tradiční soutěž
o nejlepší guláš a nejlepší buchtu plánujeme na květen, snad už
bude situace příznivá. V dnešním čísle se dozvíte o připravované
úpravě svozu komunálního odpadu. Při přípravě knihy prosíme
o zapůjčení fotografii, které máte doma a vztahují se k obci. Mohou to být i fotografie ze současné doby. Závěrem chci věnovat
tichou vzpomínku na občany, kteří nás v poslední době opustili.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce
Ve dnech 23. 12. 2020 a 20. 1. 2021 se uskutečnilo 53. a 54.
zasedání Rady obce, která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností KÁMENBAU
s.r.o. Vidče, kdy předmětem smlouvy je výměna kanalizačního potrubí v obci Poličná.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje změnu přílohy č. 1 Směrnice pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Obcí Poličná.
• schvaluje nový platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Poličná, p. o.
• schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021 ve výši
40.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace Obcí Poličná, jako poskytovatelem a Českým svazem žen – ZO Poličná, jako příjemcem.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě na zajištění likvidace odpadu uzavřené dne 26. 5. 2014 mezi Obcí Poličná na
straně objednatele a Společností MPG zastoupenou pověřeným společníkem TS Valašské Meziříčí s.r.o., Valašské Meziříčí
na straně druhé.

• schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi
Obcí Poličná a Společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Svárov,
Stráž nad Nisou.
• schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytů č. 2 a 3 rodinného
domu č. p. 157, v obci Poličná mezi Obcí Poličná jako pronajímatelem a nájemci podle výsledků výběrového řízení.
• schvaluje uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání
dokladů mezi Obcí Poličná a společností TS Valašské Meziříčí
s.r.o., Valašské Meziříčí.
• schvaluje provedení změny v udělování a vyplácení finanční
odměny velitele JSDH Poličná, kdy tato odměna bude udělena
a vyplácena zástupci velitele JSDH Poličná, a to s platností od
1. 1. 2021.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu.
• schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Pojištění obce Poličná“.
• schvaluje členy výběrové komise jmenované ve věci realizace
veřejné zakázky malého rozsahu „Pojištění obce Poličná“.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Komunální odpad – naše „černá můra“
Naše obec eviduje aktuálně 1753 obyvatel (stav k 1. 1. 2020)
a vynakládá nemalé prostředky na zajištění odpadového hospodářství a pořádku na území obce. Aktuální poplatek za odpady je stanoven na úrovni 490,- Kč/občan za rok. Tato částka zdaleka nepokrývá
veškeré náklady a obec musí z obecního rozpočtu doplácet na občana řádově 1.300,- Kč za rok. Snahou vedení obce je nalezení vyváženého stavu mezi příspěvkem občanů a doplatkem obce.
ANALÝZA – ECHO – Efektivní a chytré odpady
TS Valašské Meziříčí s.r.o. nám, jako dlouhodobý partner obce
v odpadovém hospodářství, předkládá následující analýzu a navazující nabídku řešení komplexního odpadového hospodářství.
Našim společným cílem je dosáhnout maximální efektivity a spokojenosti v oblasti moderního nakládání s odpady na území vaší obce.
Tento materiál může sloužit obci jako podklad k rozhodnutí o dalším směřování a vývoji nakládání s odpady v obci.
Cíl
• Optimalizovat náklady na odpadové hospodaření v obci
• Zvýšit vzdělanost občanů v oblasti třídění odpadů a jejich ochotu třídit
• Dosahovat v příštích letech na tzv. třídící slevu v rámci nové odpadové legislativy
Analýza
• Meziroční srovnání produkce SKO v obci Poličná
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• Meziroční srovnání produkce separovaného odpadu v obci Poličná
• Aktuální dosažitelnost na třídící slevu v souladu s novou připravovanou legislativou
Řešení a nabídka
• Zavedení systému ECHO – efektivní a chytré odpady
• Snížit četnost svozu SKO z 1 x 7 na 1 x 14 dní u rodinných domů
• Snížit počet sběrných hnízd na separovaný odpad papír a plast
v obci Poličná
• Zvážit navýšení ročního poplatku za odpady
ANALÝZA
Směsný komunální odpad (SKO)
Obec Poličná využívá na celém svém území svoz SKO v režimu 1 x 7.
Produkce SKO byla v roce 2019 na úrovni 367,7 tun. Meziroční srovnání vykazuje nárůst produkce SKO o 16 %, což se rovná
426,63 tun. Tento trend lze ve srovnání s okolními obcemi vnímat
jako negativní a je jedním z faktorů zvýšených finančních nákladů.

Separovaný odpad
Obec nabízí občanům možnost třídit tyto základní složky odpadu:
• PLASTY – pytlový svoz
• PAPÍR – kontejnery 1100 l v rámci sběrných hnízd
• SKLO – zvonové kontejnery v rámci sběrných hnízd
• KOVY – nádoby 240 l v rámci sběrných hnízd
• BRO – kontejnery typu AVIA rozmístěné napříč obcí
• JEDLÉ TUKY A OLEJE – nádoby 240 l v rámci sběrných hnízd
• TETRAPACK – nádoby 240 l v rámci sběrných hnízd
• ELEKTROODPAD – možnost využití sběrného dvora TSVM
• VOO a NO – dvakrát ročně je zajištěn sběr a svoz
V roce 2019 se v obci Poličná vytřídilo 15,75 tun PAPÍRU, 27,7 tun
PLASTŮ, 172,7 tun BRO a 80,7 tun VOO.
Z meziročního srovnání těchto komodit vyplývá, že se daří navyšovat množství vytříděného smíšeného papíru (+6 %) a výrazný
nárůst je patrný u velkoobjemového odpadu (+32 %, důsledek
„COVID“ vládních opatření). Naopak meziročně klesl objem vytříděných plastů (-12 %) a biologicky rozložitelného odpadu (-1 %).

Třídící sleva
Celková produkce SKO a VOO v roce 2020 dosáhla na úroveň 533,46 tun. Při přepočtu na občana se jedná o množství
0,3 tuny, což znamená nedosažení na třídící slevu stanovenou
v rámci nové odpadové legislativy v plném rozsahu roční produkce. Obec tak bude moci uplatnit nárok na třídící slevu pouze
na množství odpadů (SKO+VOO) na úrovni 350,7 tun.
Další produkované množství odpadů bude podléhat zvýšenému
poplatku za ukládání SKO a VOO na skládku ve výši 800,-Kč/t. Při
aktuální produkci SKO a VOO se jedná o budoucí vícenáklad
55 tis. Kč v prvním roce, 80 tis. Kč v roce druhém a 109 tis. Kč
v třetím roce platnosti nového zákona o odpadech.
Při aktuálním počtu obyvatel v obci Poličná je potřeba snížit celkovou produkci SKO a VOO obce na 350 tun/rok v prvním roce
platnosti nového zákona o odpadech.
NÁVRH ŘEŠENÍ
Společnost TS Valašské Meziříčí, s.r.o. přichází s řešením, které
má prokazatelné výsledky a s jehož implementací má jak přímé
a vlastní zkušenosti, tak nepřímé díky ostatním provozním jednotkám ze skupiny MARIUS PEDERSEN GROUP.
Navrhovaný balíček služeb pod názvem ECHO – “efektivní
a chytré odpady” zahrnuje realizaci systému svozu nazývaný
DOOR to DOOR v kombinaci se zavedením adresné evidence
nádob včetně podrobné evidence jejich výsypů. To vše v rámci
jednoho „ekosystému“ hardware a software technologie provozované přímo svozovou firmou.
DOOR TO DOOR SYSTÉM („Sběr ode dveří ke dveřím“).
Jedná se o systém svozu SKO a SEPAROVANÉHO ODPADU přímo z domácností, resp. z rodinných domů. Tento systém nabízí
občanům maximální komfort při třídění odpadů bez nutnosti
jejich donášky do sběrných hnízd nebo skladování v plastových
pytlech, které jsou samy o sobě plastovým odpadem. Zároveň
vede k přirozenému a nenásilnému třídění odpadů.
Navrhujeme do systému zahrnout nádoby na PLAST (240 l),
PAPÍR (120 l) .
Tento systém svozu by měl být podpořen nezbytným snížením
četnosti svozu SKO ze stávajících 1 x 7 na 1 x 14 u rodinných
domů a dále snížením počtu sběrných hnízd ve vybraných lokalitách.
ADRESNÁ EVIDENCE
Společnost disponuje svozovými vozidly, která jsou osazena snímacími bránami s technologií čtení RFID čipů od německého
výrobce MOBA s více než 40-ti letými zkušenostmi s vývojem
mobilních automatizací.
Všechny nádoby zahrnuté do tohoto systému jsou osazeny RFID
čipem, který je spárován s EAN kódem na chytré svozové známce na každé nádobě. Každý unikátní EAN kód je v našem interním informačním systému veden na konkrétní stanoviště (číslo
popisné).
ON-LINE PŘEHLED A REPORTING
Díky tomu jsou TS schopny vykazovat pravidelnou (měsíční/
roční) evidenci provedených výsypů na konkrétním stanovišti.
Celý tento systém lze využít k dalším formám motivace občanů
vedoucí ke snižování SKO.
Pro maximální transparentnost nabízí přístup do webového rozhraní, kde je možné sledovat jak on-line, tak i zpětně celou svozovou trasu včetně všech zaznamenaných výsypů označených
nádob.
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ODŮVODNĚNÍ
Veškeré trendy v odpadovém hospodářství v již schválené legislativě EU (cirkulární ekonomika nebo též balíček oběhového
hospodářství) směřují k vyššímu třídění a následné recyklaci
odpadů.
Z tohoto důvodu doporučují TS, aby změny v nakládání s odpady spočívaly zejména v maximální intenzifikaci třídění zave-

dením třídění a svozu vybraných separovaných odpadů přímo
u původců, tzn. občanů.
Nová připravovaná odpadová legislativa počítá s každoročním
růstem poplatků za ukládání odpadů na skládku. V prvním
roce platnosti nového zákona o odpadech se počítá s výší poplatku na úrovni 800,- Kč/tunu, přičemž v dalších letech se tento poplatek postupně navýší až na 1850,- Kč/tunu v roce 2030.

Řešení komunálního odpadu v naší obci bylo podrobně diskutováno na pracovní schůzce zastupitelů obce 27. 1. 2020, kteří
doporučili vedení obce následující postup:
• Od 3. února zrušit kontejnery na SKO na sběrných místech
u hasičské zbrojnice a na točně na horním konci.
• Na uvolněná místa instalovat kontejnery na papír a plasty.
• Od 1. června 2020 přidat do všech rodinných domů vedle po-

pelnic na SKO nové popelnice na papír a plasty a zajistit jejich
čipování.
• Od 1. června zabezpečit svoz SKO v intervalu 1 x za 14 dní.
Budeme rádi za vaše názory, připomínky a návrhy, které pošlete mailem na obec@policna.cz nebo doručte poštou případně
osobně na OÚ.
vedení obce

Informace k platbám poplatků na rok 2021
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
- Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
- Splatnost poplatku – do 30. 6. 2021
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
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
ZŠ a MŠ – NABÍDKA OBĚDŮ
Školní jídelna při Základní a Mateřské škole Poličná nabízí
možnost odběru obědů pro cizí strávníky v jídlonosičích.
Cena za oběd je 60,- Kč.
Zájemci o obědy získají více informace na tel.: 702 026 176.

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.
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Publikace o obci Poličná
Rádi bychom vás informovali, že jsme se rozhodli připravit publikaci o naší obci, která by pro další generace zachytila její vývoj
v proměnách času. Knihu bychom chtěli připravit v průběhu tohoto roku. Budeme rádi, pokud najdete doma zajímavé fotografie,
zápisky či jiné materiály, které bychom mohli případně do této
publikace použít, abyste nám je zapůjčili. Materiály můžete dodat
buďto osobně na OÚ, případně mailem na obec@policna.cz.
vedení obce

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děti s nadšením vyběhly na zahradu a občas vypadaly jako sněhuláci, protože na vlastní kůži musely vyzkoušet měkkost a hebkost sněhové peřiny. Některým šikulkám se podařilo vytvořit
malého sněhuláčka, některé děti plácaly sněhové koule a házely
s nimi okolo sebe. Ne vždy však trefily to, co chtěly a koule skončila třeba někomu za krkem. Některým dětem se zase líbilo jen
tak ve sněhu pobíhat nebo brouzdat. Každému bylo ale příjemně a první sněhovou nadílku si všechny děti náramně užily.
Ludmila Chriaštelová

Složky informují ...
SDH

Třída Krtečků – 4. – 8. ledna
První týden v novém roce jsme si s dětmi v naší třídě hráli na „Tři
krále“. Děti například vymalovávaly omalovánky, pokoušely se i krále nakreslit, vytvořily si z lan cestičky do Betléma, skládaly puzzle
králů a samozřejmě si musely vytvořit královskou korunku, kterou
ozdobily „diamanty“. Ty děti vytvořily pomocí pískové techniky.
Ludmila Chriaštelová

TJ – Okénko trenéra 1/2021

První sníh na školní zahradě – 14. ledna
V druhém lednovém týdnu konečně zasypal naši zahradu v mateřské škole sníh.
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Vážení čtenáři,
když jsem v červnu, roku 2018 přebíral kormidlo po úspěšném
trenérovi Marku Valovi, netušil jsem, jaká „jízda“ to bude. Ačkoliv
jsem tehdy měl trenérské vzdělání B, studoval a vlastně stále studuji na fakultě tělesné kultury v Olomouci, určitě to byl ze strany TJ
malý hazard, dát 22 letému „ogarovi“ možnost vést dospělé mužstvo. I po okolí Valašského Meziříčí se občas „tradovalo“, jestli jsme

se v Poličné nezbláznili a že to může špatně dopadnout. Naštěstí to
takto nedopadlo a získal jsem spousty zážitků a v hlavě mi utkvělo mnoho skvělých fotbalových momentů, na které nezapomenu.
Měl jsem tu možnost, že jsem přišel do mužstva, které bylo zvyklé
trénovat a problémy s docházkou jsme museli řešit opravdu výjimečně. Pokud to bylo v časových možnostech hráčů, tak fotbalu
dávali 110% a to byl motor, který mě hnal dál. Je to kolektiv, který
je fotbalem stejně zblázněný a dokáže také na toto téma diskutovat
prakticky nepřetržitě. Myslím si, že jsme si za dob mého působení
nastavili zajímavé principy a zásady herní koncepce a vždy se snažili
většinu herních situací řešit „fotbalově“. Jak už to ale bývá, nic netrvá věčně. Krátce před Vánoci mi přišla nabídka k trénování mužstva
Valašské Polanky a po dlouhé rozvaze a diskuzi jsem se rozhodl tuto
nabídku přijmout. Nicméně ještě před tím, než jsem tuto nabídku přijmul, stál před námi – hlavně před výborem TJ Poličná úkol,
abychom „ukázali“ na nového trenéra, který převezme mužstvo.
Diskuze a rozhodnutí to byly jednoznačné a novým trenérem se
stal Tomáš Vaněk, který mi v utkáních pomáhal vést tým z lavičky,
zatímco jsem vypomáhal klukům na hřišti.
Tomáš se Vám v příštím vydání Poličenských listů určitě před-

staví sám. Pokud to bude v mých časových možnostech a budu
se cítit kondičně připraven, určitě bych chtěl dál Poličné pomáhat, alespoň jako hráč. Nicméně musím cítit, že bych na hřišti
byl opravdu platný. Z Poličné se stala „stálice“ krajské soutěže
– 1. B třídy a já doufám, že tomu tak bude nadále, ne-li lepší. Pevně
v hráče a nového trenéra Tomáše Vaňka věřím.
Chtěl bych všem poděkovat za podporu, která mi během těch
téměř tří let byla projevena. Ať už vedení TJ Poličné, hráčům,
respektive kamarádům a mým blízkým.

Dál, prosím, podporujte naše chlapce a snad se brzy setkáme na
fotbalovém utkání TJ Poličná. Bez vás by to nebylo ono.
Děkuji Radomír Kapusta
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Únor 2021
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM PROZATÍM V ÚNORU
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

Knihovna informuje
Knihovna je v současné době v souladu s vládním nařízením zavřená.
Kompletní seznam nových knih je přístupný na
www.policna.knihovna.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: 1. 2. 2021 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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