Poličenské listy
Červen 2021 / Ročník IX. číslo 6
Motto měsíce:
" Pokud chcete duhu, musíte se smířit s deštěm." 			
John Michael Green

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
současná situace nám neumožňuje pořádání akcí, které jsme
plánovali na měsíc červen. Posouváme kotlíkový guláš i soutěž
o nejlepší kynutou buchtu na pozdější měsíce. Dětský den proběhne v omezené míře v rámci školy. Školní hřiště je otevřeno
pro veřejnost bezplatně, a jakmile to dovolí situace, otevřeme
i venkovní toalety. V areálu TJ je umístěna buňka, která bude
sloužit jako WC pro ženy na hromadných akcích. Na území obce
současně probíhá výstavba kanalizace v Boří, kde skála v trase
prodlužuje realizaci. Pod kapličkou na Kotlině začaly práce na
druhé etapě kanalizace spojené s protlakem, termín dokončení je plánován na poslední týden v červenci. V polovině června
předáváme staveniště na provedení prací v novém objektu školy, práce budou probíhat do konce prázdnin. S červnem začíná
změna ve svozu odpadu, kdy venkovní hnízda na papír a plast
ponecháme do konce měsíce a poté budou odstraněna. Případné problémy budeme řešit průběžně.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
V pondělí 27. 4. se uskutečnilo 59. zasedání Rady obce, která
projednala tyto zásadní body:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu.
• schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě 5.000,- Kč v rámci projektu ORP Valašské Meziříčí Obdarovaným je Základní
škola a Mateřská škola Poličná 276, p. o. a dárcem je Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Předmětem daru jsou učební pomůcky a materiál na podporu
čtenářské pregramotnosti a gramotnosti.
• schvaluje účetní závěrku roku 2020 a výsledek hospodaření
roku 2020 Základní a Mateřské školy Poličná dle předloženého návrhu.
• schvaluje příděl hospodářského výsledku roku 2020 do rezervního fondu Základní a Mateřské školy Poličná dle předloženého návrhu.

• schvaluje rozpočet fondového hospodaření na rok 2021 Základní a Mateřské školy Poličná a použití fondů v roce 2021
dle předloženého návrhu.
• schvaluje Výkazy závěrky za I. čtvrtletí 2021 Základní a Mateřské školy Poličná.
• v souladu se Směrnicí pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných obcí Poličná schvaluje jednorázovou finanční odměnu ředitelce Základní a Mateřské školy
Poličná, Mgr. Pavle Žilinské, dle předloženého návrhu.
• schvaluje uzavření Servisní smlouvy Scania Optimum Údržba
mezi společností Scania Czech Republic s.r.o. Chrášťany a obcí
Poličná, dle nabídky č. 2104220847442250.
• schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Police na straně
kupujícího a obcí Poličná na straně prodávajícího. Předmětem
kupní smlouvy je vyprošťovací naviják za cenu 35.000,- Kč.
• schvaluje společnost Rapgroup Valašské Meziříčí jako zhotovitele publikace o obci Poličná.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Výbor pro kulturu, školství a sport informuje
Výbor se sešel 10. května 2021 po delší době, kterou způsobila
pandemie coronaviru.
Členové výboru byli už natěšeni, že konečně budeme organizovat naše oblíbené akce v obci jako soutěž o nejlepší guláš,
o nejlepší buchtu, promítání filmů, vítání občánků a další.
Stále ale platí vládní nařízení, která nám tyto akce nedovolují
realizovat. Jakmile dojde k dalšímu rozvolňování, pustíme se do
práce.
Těšíme se na vás.			
Hana Milotová

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.
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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

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
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vítání jara
Letošní Velikonoce přinesly sice
mnohá vládní omezení, ale o to
více si je možná někteří užili při
velikonočním tvoření. Soutěž
o nejhezčí velikonoční dekoraci
k přivítání jara vyhlásila i naše škola.
Děti tvořily svá originální dílka z různých materiálů – zkrátka technikou
„co dům dal“. A bylo se na co dívat!
Nejlepší práce zaslali Tomáš Heřmanský, Adélka Martinková a Emička a Terezka Kociánovy. Odměnu
v podobě diplomu a sladkého překvapení si vítězové vyzvedli sice se
zpožděním, ale ve škole konečně
znovu zaplněné žáky.
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Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy je vždy považován za velmi důležitý krok v životě
předškoláků. Poznat barvy, namalovat obrázek, spočítat předměty, zarecitovat básničku či zazpívat písničku – na to se děti poctivě
připravují spoustu dnů. Letos, stejně jako vloni, situace dětem neumožnila, aby u zápisu předvedly, co všechno se ve školce naučily
a jak moc už se těší do školy. Pokud to bude v červnu možné, rádi
bychom jim zápis alespoň částečně nahradili setkáním s budoucí
paní učitelkou a prohlídkou školy.
Na všechny naše nové žáčky, kterých bude letos 19, se už všichni moc
těšíme. Přejeme jim, aby byli ve škole spokojení, líbilo se jim u nás
a celý školní rok 2021/22 mohli strávit v lavicích se svými kamarády.

Soutěž Pták roku 2021
Spolek pro obnovu zámeckého parku v Brankách uspořádal letos
na jaře pro děti z Branek a okolí tradiční literárně - výtvarnou soutěž
"Pták roku". Tímto ptákem letos ornitologové zvolili káně lesní, které
je v Česku i v Evropě nejrozšířenějším a nejpočetnějším dravcem.
Do soutěže se zapojilo 68 účastníků z 13 mateřských a základních
škol. Naši školu ve výtvarné soutěži reprezentovaly sestry Martinkovy. V kategorii žáků 1. a 2. ročníku ZŠ se umístila na 3. místě
Adélka Martinková a v kategorii žáků 6. – 9. ročníku získala krásné 2. místo Karolína Martinková. Slavnostní vyhodnocení soutěže
a předání cen proběhne v pátek 4. 6. od 15 hodin v zámeckém parku v Brankách.
Oběma našim žákyním srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 		
Mgr. Pavla Žilinská

Složky informují ...
TJ Poličná –Dotace z fondu Zlínského kraje
Tělovýchovná jednota Poličná, spolek
obdržel v roce 2021 neinvestiční dotaci
z fondu Zlínského kraje na realizaci projektu „Podpora a rozvoj mládeže TJ Poličná, spolek
– fotbal“. Tato dotace je poskytována na základě programu
MaS 02-2021 podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel.
Děkujeme za přidělenou dotaci

TJ – Okénko trenéra 4/2021
Zdravíme všechny fanoušky poličenského fotbalu. Od
22. května se rozjel místní turnaj – Valašskomeziříčská liga. Je
složena z osmi týmů rozdělených do dvou skupin. Naše skupina
je složena z týmů Juřinka, Podlesí a Prostřední Bečva. Ve druhé
skupině jsou týmy Hrachovce, Krhové, Kelče a Valašské Meziříčí B.
První utkání jsme odehráli doma v neděli 23. května s Podlesím.
Zápas pro nás skončil těsnou prohrou 1 : 2. V prvním poločase
jsme šli do vedení proměněnou penaltou Libosvára. Ale ve druhém poločase jsme zaspali začátek a Podlesí zápas otočilo. Herně jsme nezklamali, troufám si říct, že jsme byli lepším týmem,
avšak díky neproměněným vyloženým šancím jsme se připravili
o možnost zvítězit. Podlesí bylo velice kvalitní soupeř, který přijel
s osmnácti hráči. Výsledek mě mrzí, ale na předvedené hře se dá
stavět a můžeme se od toho odpíchnout v dalších utkáních.
Turnaj beru jako přípravu na nadcházející sezonu, tedy budeme

rotovat mnoho hráčů a hledat ideální sestavu a herní systém.
Další utkání nás čeká 29. května na hřišti
Juřinky od 17 hodin. Doufáme, že nás přijdete podpořit i tam, protože vaše podpora
na domácím utkání byla znát, děkujeme.
Poslední zápas ve skupině odehrajeme
doma proti Prostřední Bečvě od 16 hodin v sobotu 5. června. Po odehrání skupiny bude další víkend následovat čtvrtfinálové utkání. O termínu a místě konání
vás budeme informovat prostřednictvím
tabule naproti hasičárně, poličenského
Facebooku TJ FANS POLIČNÁ nebo na webu www.valasskyfotbal.com, kde najdete veškeré články, nejnovější informace a fotky o dění ve
valašském fotbale.
Za mužstvo TJ Poličná trenér Tomáš Vaněk

SDH Poličná

KNIHOVNA informuje
V červnu si čtenáři mohou přijít vypůjčit knihy z nového cirkulačního souboru.
Z novinek v našem knižním fondu upozorňujeme na knihy
Listopád Aleny Mornštajnové, Šikmý kostel II Karin Lednické,
závěrečný díl Křišťálového klíče Vlastimila Vondrušky, Kde zpívají raci Delie Owensové, Karanténa Petera Maye, Aristokratka
u královského dvora Evžena Bočka.
Půjčovní doba:
Pondělí: 13.30 - 17.30
Čtvrtek: 13.30 - 16.30

		
		

Kompletní seznam nových knih je přístupný na
www.policna.knihovna.cz
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Červen 2021
Čtvrtek 3. června			
14.30 hod.
Promítání filmu na přání
Čtvrtek 3. června 			
14.00 hod.
Zápis na zájezd do Bystřice p. H. 50,- Kč
Čtvrtek 10. června 			
15.00 hod.
Naši jubilanti, jen pro pozvané. Vystoupí Pohoda.
Úterý 15. června
Zájezd do Bystřice p. H. v 8.00 hod. z autobusového nádraží.
Podmínka naočkování proti COVID 19.
Čtvrtek 17. června 			
14.30 hod.
Zájezd do zámku a parku v Lešné. Odjezd z ČSAD 14.30
hod. Vstupné do zámku 50,- Kč.
Čtvrtek 24. června 			
15.00 hod.
Opožděná májová zábava. Hraje Robert Šváb.
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

Prostřední Bečva 360, 756 56 Prostřední Bečva
Chceš se stát součástí našeho týmu? Přidejte se k nám, uvaříme z tebe
profíka!
Areál Zavadilka je komplex skládající se z restaurace Valašský šenk,
rekreačně sportovního a zábavního areálu a ubytovacího zařízení, který
hledá pro rozšíření pracovního týmu spolupracovníky ve složitém umění
gastronomie.
Co u nás můžeš dělat :


TANČIT MEZI SPORÁKY A VAŘIT POŘÁDNÉ VALAŠSKÉ JÍDLO

 POMÁHAT MÝT HRNCE A LOUPAT CIBULI NAŠIM KUCHTIKŮM,
PROTOŽE VŠE NESTÍHAJÍ
 TOČIT PIVO, ROZNÁŠET JÍDLO A OBSKAKOVAT VŠECHNY DOBRÉ
LIDI
Co ti za to dáme:
ߛ
PRÁCI OD NEVIDÍM DO NEVIDÍM A DOBROU PARTU, KTERÁ TĚ V
TOM NENECHÁ
ߛ

MOŽNOST NAUČIT SE V GASTRU NĚCO, CO TĚ JINDE NENAUČÍ

ߛ
PENÍZE A OSTATNÍ VÝHODY , KTERÉ NAJDEŠ NA
WWW.NEROTRADE.CZ POD KARIÉRA A NABÍDKA PRÁCE
Máš zájem?

Napiš email na kariera@nerotrade.cz nebo volej na tel.:

+420 602 222 984 nebo chatuj na Facebook
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Inzerce…
►Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům
k rekonstrukci. Platba v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528

Dolní Bečva 604, 756 55 Dolní Bečva
Chceš se stát součástí našeho týmu? ROSTEME a proto se přidej k nám !
NERO TRADE, a.s. je výrobce interaktivních zábavních zařízení a hraček pro děti a provozovatel
zábavní techniky, který hledá kolegy do pracovního party.
Co u nás můžeš dělat :
͌

SPOLEHLIVÝ

INTERNET
MODERNÍ

TELEVIZE
Kvalitní servis
7 dní v týdnu!

SychrovNET s r.o.

Ozvěte se nám!

Náměstí 74/14
Valašské Meziříčí

tel. 571 999 131
www.sychrovnet.cz

ELEKTRKÁŘE NEBO JEJICH MISTRA

͌

ÚČETNÍ NEBO POMOCNOU ÚČETNÍ

͌

IT SPECIALISTU

͌

STOLAŘE-TRUHLÁŘE NEBO JEJICH MISTRA

͌

VEDOUCÍHO KOVOVÝROBY

͌

STAVBYVEDOUCÍHO

Co ti za to dáme:
ߦ NAROČNOU PRÁCI S NOVÝMI TECHNOLOGIEMI , KDE SE TAKY NĚCO
NAUČÍŠ
ߦ

SPRÁVNÉ PARŤÁKY, KTEŘÍ KDYŽ NĚCO NEVÍŠ POMŮŽOU

ߦ

PRAVIDELNOU MZDU A KDYŽ BUDEŠ DOBRÝ TAK K TOMU ODMĚNY

ߦ

OSTATNÍ VÝHODY, KTERÉ NAJDEŠ NA
WWW.NEROTRADE.CZ POD KARIÉRA A NABÍDKA PRÁCE

Máš zájem? Napiš email na kariera@nerotrade.cz nebo volej na tel.: +420 602 222 984 nebo
chatuj na Facebook
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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: 2. 6. 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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