Poličenské listy
Březen 2021 / Ročník IX. číslo 3
Motto měsíce:
„Když člověk chce, přežije všechno.“

Jaroslav Hovorka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu chci popřát všem ženám vše nejlepší a hlavně zdraví
k jejich svátku. Společnou oslavu si musíme nyní odpustit, situace nepřeje takovým akcím. Nejdůležitější je zdraví. V polovině
měsíce započneme s očistou komunikací po zimě, prosím všechny majitele vozidel, kteří parkují na komunikaci, aby je uklidili.
Pokud zůstanou mimo vozovky, popřípadě chodníky i nadále,
bude jen dobře. Příští týden dojde k montáži radaru na horním
konci, která byla opožděna z důvodů nepříznivého počasí. Na
obecním úřadě jsme nově zavedli bezhotovostní platby za místní
poplatky, čímž omezíme manipulaci s hotovostí. I nadále nabízíme dezinfekci pro případné zájemce. Závěrem přeji všem pevné
zdraví, pozitivní myšlení a negativní test na covid-19.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
Ve dnech 27. 1. a 17. 2. se uskutečnilo 55. a 56. zasedání Rady
obce, která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje uzavření smlouvy o dílo v rámci realizace veřejné
zakázky malého rozsahu „Rozšíření sociálního zařízení v areálu TJ Poličná se společností CONT Proficontainers, Nové Město nad Metují, jako dodavatelem a Obcí Poličná, jako objednatelem.
• schvaluje vzdání se práva vymáhání pohledávky vůči dlužníkovi dle zápisu ve výši 18.854,- Kč.
• schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021 ve výši
50.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace mezi Obcí Poličná, jako poskytovatelem a TJ Poličná, jako příjemcem.
• schvaluje uzavření Kupní smlouvy na Multicar ve výši 20.000,Kč mezi Obcí Poličná, jako prodávajícím a zájemcem dle zápisu, jako kupujícím.
• schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku IV-NAKLADATELSTVÍ
s.r.o., Praha 3 na podporu projektu „Pozor, drogy!“ ve výši
9 405,- Kč bez DPH.

• schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Českým svazem
včelařů, z. s., Okresní organizace Vsetín, Základní organizace Valašské Meziříčí, ev. č. 70922, jako obdarovaným a obcí
Poličná, jako dárcem, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí
finančního daru ve výši 10. 000,- Kč.
• schvaluje uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) s žadatelem
dle zápisu, jako stavebníkem a Obcí Poličná, jako vlastníkem
pozemku.
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Komplexní pojištění obce Poličná a jejích
organizací“ části 1 a schvaluje uzavření pojistných smluv
č. 510917015 a č. 510848015 s vítězem tohoto výběrového
řízení společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha,
jako Pojistitelem a Obcí Poličná, jako Pojištěným, kdy předmětem těchto pojistných smluv je pojištění majetku a odpovědnosti.
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Komplexní pojištění obce Poličná a jejích
organizací“ části 2 a schvaluje uzavření Pojistné smlouvy
č. 0053585075 s vítězem tohoto výběrového řízení společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha , jako Pojistitelem
a Obcí Poličná, jako Pojištěným, kdy předmětem této smlouvy
je pojištění vozidel.
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Komplexní pojištění obce Poličná a jejích
organizací“ části 3 a schvaluje uzavření Pojistné smlouvy
č. 1310003046 s vítězem tohoto výběrového řízení společností Pojišťovna VZP, a. s., Praha jako Pojistitelem a Obcí Poličná,
jako Pojištěným, kdy předmětem této smlouvy je skupinové
pojištění členů hasičského sboru (JSDH).
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Komplexní pojištění obce Poličná a jejích
organizací“ části 4 a schvaluje uzavření Pojistné smlouvy
č. 502224016 s vítězem tohoto výběrového řízení společností
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha, jako Pojistitelem
a Obcí Poličná, jako Pojištěným, kdy předmětem této smlouvy
je pojištění lesů.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje postup výpočtu a zaúčtování spotřeby energií (služeb) bytu č. 1 RD č. p. 157 dle předloženého návrhu.
• schvaluje vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého Vyřazovacího a likvidačního
protokolu č. 1/2021.
V pondělí 8. 2. se uskutečnilo 17. zasedání Zastupitelstva obce,
které projednalo tyto zásadní body:
• schvaluje Předávací protokol – “Cyklostezka Branky – Poličná”
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mezi Obcí Branky, zastoupenou Mgr. Františkem Svobodou
starostou a Obcí Poličná, zastoupenou Vladimírem Místeckým starostou dle předloženého návrhu.
• projednalo a schvaluje „Zprávu o uplatňování Územního plánu Poličná v uplynulém období 2016 - 2020“, včetně pokynů
pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Poličná.
• určuje v souladu s ust. § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, prodloužení lhůty při pořizování změny
územního plánu na 3 roky.
• schvaluje Program rozvoje obce Poličná 2021 – 2025 dle předloženého návrhu.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Tříkrálová sbírka 2021

• Na uvolněná místa instalovat kontejnery na papír a plasty.
• Od 1. června 2021 přidat do všech rodinných domů vedle popelnic 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.
Stanislav Pernický

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.

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.

UPOZORNĚNÍ

Komunální odpad – naše „černá můra“
V minulém čísle zpravodaje jsem ani při korektuře nezachytil chybu v letopočtu, kterou jsem v článku udělal a za kterou
se vám omlouvám. Věřím, že jste to všichni pochopili, nicméně pro jistotu uvádím poslední odstavec článku se správnými
údaji.
Řešení komunálního odpadu v naší obci bylo podrobně diskutováno na pracovní schůzce zastupitelů obce 27. 1. 2021, 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.
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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.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

Překvapením pro děti byla možnost zaskákat si na skákacím hradě
v tělocvičně ZŠ. Skákací hrad pro děti zajistil pan místostarosta
Bača.
Na závěr proběhlo vyhodnocení masek. Opravdu bylo velmi těžké vybrat nejhezčí či nejoriginálnější masku. Všechny masky byly
zajímavé, pestré a každá maska měla své kouzlo. Každá byla „ta“
nejhezčí. Proto si všechny zasloužily odměnu.

Na základě vyhlášky obce Poličná přistaví společnost TS
Valašské Meziříčí s. r. o. velkoobjemové kontejnery k provedení jarního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby.
Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady
(např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré
televizory apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm
v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském
Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou a to od pondělí do soboty, vždy od 7 do 17 hodin.
1. Přistavení velkoobjemových kontejnerů:
Dne 30. 3. 2021
Poličná - točna
		 - Hasičská zbrojnice
		 - bytovky
		 - Štěpnice
		 - Pod Kotlinou					
		 - Pod hájenkou - naproti bytovkám
Odvoz kontejnerů: 31. 3. 2021
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel
okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:

Krtečci

Poličná – Hasičská zbrojnice:
dne 30. 3. 2021		
		
		
v době od 09.00 do 16.00 hod.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Karneval v MŠ
Ve středu 24. února jsme uspořádali ve školce „Malý karneval“.
Děti přišly do tříd oblečené v masce hned ráno a strávily v ní celé
dopoledne. Po příchodu do třídy se masky představily a pak si do
svačinky hrály a fotily. Po svačince následovaly hry, např. děti házely míčkem na klauna, kroužky na cíl …. Nechyběl ani taneček.
Společnost dětem dělaly balónky, které ráno pomáhali nafouknout
i někteří ochotní tatínci.

Ježečci
Nesmíme zapomenout ani na rodiče, kterým chceme poděkovat
za spolupráci a ochotu pořídit dětem opravdu moc krásné masky.
učitelky z MŠ
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Natálie Klimentová a na bronzové pak Barbora Nováková –
obě z 8. třídy.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ohlédnutí za 1. pololetím
První pololetí školního roku 2020/21 bylo pro naše žáky, rodiče i pedagogy nelehkým oříškem. Jak jsme ho rozlouskli?
Běžná výuka, při níž mohly být ve škole najednou přítomny
všechny třídy, skončila v tomto školním roce 9. října. Od té doby
procházíme obdobími výuky střídavé, distanční a prezenční
v nejrůznějších kombinacích. Do kdy tato situace bude trvat,
opravdu netušíme, ale podstatné je, že výuka stále probíhá.
Ihned po vyhlášení zákazu osobní přítomnosti některých tříd
ve školách jsme zahájili on-line výuku přes aplikaci Jitsi Meet
a připravovali spuštění výuky přes platformu Microsoft Teams.
Tento program umožňuje připojení všech žáků při online výuce,
zadávání a odevzdávání úloh, textovou komunikaci i testování
žáků. Zajišťuje také evidenci absence žáků, videohovory, poskytuje datové úložiště pro ukládání souborů a nabízí integraci dalších aplikací do tohoto prostředí.
Naše představy, že v předstihu se způsobem výuky v tomto systému seznámíme ve škole žáky i rodiče, se rozplynuly z důvodu
vládních nařízení, a tak jsme byli všichni vhozeni do vody a naučili se novým věcem v době úplného uzavření škol.
Ne všechny rodiny měly zpočátku možnost internetového připojení k výuce, mnohým dětem chybělo potřebné technické vybavení. I díky dotaci na ICT techniku, kterou od státu obdržela
i naše škola, jsme však mohli postupně potřebným žákům zapůjčit sluchátka, kamery, notebooky.
Od 2. pololetí tohoto školního roku jsme nově zavedli používání elektronických žákovských knížek. V programu mají žáci
i rodiče přístup ke klasifikaci i evidenci zadaných úkolů a přehled
o absenci svého dítěte. Věříme, že elektronická žákovská knížka
v programu Škola Online bude užitečným pomocníkem žáků, rodičů i pedagogických pracovníků.
Všem rodičům patří obrovská pochvala za spolupráci a zajištění
podmínek pro dálkovou výuku dětí. Obzvláště chceme vyzdvihnout ty, kteří vůbec nebyli zvyklí pracovat s IT technikou, a přece
to dokázali. Ceníme si i skvělé spolupráce s rodiči dětí naší MŠ
a jejich vstřícnosti. Úžasně šikovní jsou i všichni naši žáci, kteří
se bez problémů naučili orientovat v on-line prostředí. Vzorem
pro druhé mohou být navíc ti, kteří druhým nezištně kamarádsky poradí a pomohou.
Přejeme Vám všem především pevné zdraví a optimismus do
dalších dnů a týdnů.
				

vedení školy

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce – 47. ročník
Poslední lednové úterý proběhlo okresní kolo Olympiády
v českém jazyce. Kvůli špatnému vývoji pandemie se tentokrát
nekonalo na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, jak tomu bylo v minulých letech, ale muselo proběhnout
on-line.
Naši školu reprezentovala Michaela Halaštová, žákyně 9. třídy,
která ve školním kole získala největší počet bodů. (Na pomyslných stupních vítězů s ní tehdy stála na stříbrné pozici ještě

4

Dlužno dodat, že se Michaela okresního kola zhostila se ctí.
Umístila se na krásném 10. místě. Moc ji blahopřejeme a přejeme, ať se jí daří i v dalších zkouškách a ať ji radost ze studia naší
mateřštiny provází i na střední škole.
Mgr. Marcela Oravová

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 2/2021
Zdravím všechny čtenáře Poličenských listů. Jmenuji se Tomáš
Vaněk a jsem ten, jenž má nyní těžký úkol nahradit odcházejícího trenéra Radka Kapustu, který nastavil laťku trénování
opravdu vysoko.
Touto cestou bych mu
chtěl za nás všechny poděkovat, za výborně odvedenou práci a doufám,
že i přes jeho trenérské
vytížení ve Valašské Polance, nám stále bude
pomáhat na hřišti jako
hráč.
Zimní přípravu jsme zahájili 12. ledna v souladu s vládními nařízeními
v omezeném režimu. Od
té doby máme za sebou
13 náročných tréninkových jednotek. Tým mi
zatím dělá radost, kluci
se připravují vzorně. Až
na pár výjimek je přístup k tréninku výborný.
V plánu byla tři přípravná utkání, současná situace nám ale zatím nedo-

voluje jejich sehrání. Všichni věříme a doufáme, že tato omezení
brzy skončí a dojde k postupnému rozvolňování. Nejen pro fanoušky Poličné, ale i pro nás je tato doba obtížná.
Co se týče týmu, jsem rád, že v něm nedošlo během pauzy
k odchodům, a naopak, vítám zpět z hostování našeho hráče
Adriana Babalu. Věříme, že bude přínosem pro naši hru.
Myslím si, že mou výhodou je to, že u týmu jsem již několik let
jako aktivní hráč a poslední rok jsem sekundoval Radkovi Kapustovi jako asistent trenéra. Díky tomu jsem měl možnost poznat,
jak je toto mužstvo unikátní především kvůli pevné základně
tvořené minimálně z osmdesáti procent odchovanci. Tento jev
je v okolí raritou, a možná právě proto je toto mužstvo doteď
tak úspěšné. Jelikož je pro ně Poličná srdeční záležitost, není jim
reprezentace obce lhostejná. Věřím, že důvěru, kterou do mě
minulý trenér a vedení oddílu vložilo, nezklamu, a navážu tak
neméně úspěšně na práci, kterou zde odvedli Marek Vala a Radek Kapusta. I přesto, že jsem skoro celou svou kariéru působil
na Juřince, musím říct, že Poličná se stala mým druhým fotbalovým domovem.
Všichni se již těšíme, až se konečně sejdeme s fanoušky při sledování našich utkání a rádi bychom je uvítali ve větším počtu
než v minulých sezónách. Přitáhnout je chceme naším atraktivním útočným stylem fotbalu. Myslím, že kluci si Vaši podporu za
své dosavadní působení a výkony zaslouží.
Na závěr bych chtěl poděkovat své ženě, že v časech, které já
trávím na fotbalových trávnících, se stará o naše dva budoucí
mladé talenty.
Držte se v této těžké době, těším se na Vás brzy na viděnou.
Tomáš Vaněk

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Březen 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
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Všem ženám
přejeme k svátku
vše krásné

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: 2. 3. 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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