Poličenské listy
Prosinec 2021 / Ročník IX. číslo 12
Motto měsíce:
"Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce
úroda krásná."
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v neděli jsme zapálili první svíci na adventním věnci. Přeji vám
příjemné prožití Vánočních svátku v kruhu nejbližších. Do Nového roku přeji hlavně zdraví, štěstí a pohodu po celý rok 2022.
Pokud situace dovolí a nastane částečné uvolnění, pak chceme
přivítat rok 2022 společně 1. 1. 2022.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva budeme projednávat
rozpočet na příští rok. Počítáme s výměnou radiátorů ve škole,
vybudováním chodníku ke škole, kanalizace Štěpnice a s dalšími
menšími akcemi. Po uvolnění covidových opatřeních uskutečníme původně plánované společné akce v náhradních termínech.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce
Ve dnech 2. 11. a 9. 11. se uskutečnilo 69. a 70. zasedání Rady
obce, která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 dle předloženého návrhu.
• schvaluje nabídku společnosti VACULA silniční s. r. o., Praha
na opravu části místní komunikace p. č. 2059/5 v k. ú. Poličná
a uděluje souhlas se zasláním objednávky na předmětnou stavbu.
• schvaluje změnu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle předloženého návrhu.
• doporučuje zastupitelstvu obce schválit žádost o směnu části
pozemku p. č. 2045/2 v k. ú. Poličná, přesná výměra směňovaných pozemků bude upřesněna na základě Geometrického plánu.
Důvodem směny pozemků je skutečné zaměření komunikace.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí
Poličná, jako objednatelem a společností EKON ST spol. s r. o.,
Holešov, jako zhotovitelem. Předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení a předání díla.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.
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Přehled svozů v roce 2022
Lichá středa 			
– komunál
První sudá středa v měsíci 		
– plast
Druhá sudá středa v měsíci 		
– papír
V případě třetí sudé středy v měsíci se nic nevozí

Informace k platbám poplatků na rok 2021
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
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.

Jiří Vlček – poslední rozloučení
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se přišli rozloučit nebo věnovali tichou vzpomínku panu Jiřímu Vlčkovi.
Manželka Marie s rodinou
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Za Mobilní hospic Strom života a jeho pracovníky i pacienty
bychom chtěli poděkovat všem, kteří naši činnost podpořili
v rámci sbírky konané při posledním rozloučení s panem
Jiřím Vlčkem. Prostřednictvím přispívání do kasičky bylo získáno krásných 30.000,- Kč. Díky vám budeme moci pomáhat dalším nevyléčitelně nemocným pacientům v regionu valašskomeziříčska, kteří si přejí strávit poslední chvilky života tam, kde to
mají nejraději – doma. Umožnit blízkým zůstat ve své posteli,
pít ze svého hrníčku, netrápit se fyzicky ani psychicky a rozloučit
se s rodinou, je jeden z největších darů, který jim můžeme dát.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života
www.zivotastrom.cz

ZŠ a MŠ Poličná informuje
mateřská škola
Divadlo v MŠ
Na konci října nás navštívilo v MŠ divadlo Leonka s pohádkou
„Loupežník a slunečnice“.
Opět to bylo divadelní přestavení plné zvratů, převleků, pohybu
a písní, při kterém se děti nejen pobaví, ale z každé pohádky si
vždy odnesou i nějaké poznatky či ponaučení.

Na pohádku jsme se předem připravili. Po předchozí domluvě
s aktérkami z divadla si každé dítě vyrobilo slunečnici, kterou
potom využilo v pohádce.

Keramické chvilky v MŠ – třída Ježečků
V letošním školním roce přibyl navíc pro děti v naší mateřské
škole kurz keramiky. Kurz probíhá ve spolupráci se střediskem
volného času DOMEČEK. Děti se účastní kreativního tvoření zábavnou formou přizpůsobenou jejich věku a také touto činností
rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci oka a ruky. V nadcházejícím adventním období využijeme kroužku keramiky pro tvoření
vánočních dekorací.
Jitka Maliňáková, Zuzana Surovčáková

Jóga v MŠ
Během měsíce listopadu probíhalo v mateřské škole cvičení
jógy ve spolupráci se Střediskem volného času – Domečkem
ve Valašském Meziříčí.

Uspávání broučků v MŠ
Dne 9. 11. 2021 jsme uspořádali pro děti a rodiče již tradiční
akci „Uspávání broučků“ s lampionovým průvodem. Všichni
jsme se sešli v 16.00 hodin před mateřskou školou. Děti zatan-

Pro velký úspěch a zájem i ze strany rodičů jsme se dohodli s
lektorkou na pravidelných návštěvách v obou třídách mateřské
školy. Velké i malé děti se tak ochotně zapojovaly do cvičení na
indiánské téma vždycky ve čtvrtek a vždy se také těšily na příští
cvičení.
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covaly na píseň Mravenčí ukolébavka a třída Ježečků popřála
básničkou všem broučkům dobrou noc. Každé přítomné dítě
pak obdrželo malého „bubáčka“ se světýlkem na zavěšení na
bundičku či lampion.

Doufáme, že dárečky udělají radost a zpříjemní obdarovaným
vánoční čas.
Jakub Bednář, Štěpán Macíček a Václav Machač – 8. třída

Složky informují ...
Český svaz žen ZO Poličná
přeje všem spoluobčanům pohodové prožití svátků vánočních
a do Nového roku 2022 hlavně to zdraví,
abychom se co nejdříve mohli vrátit k životu
bez roušek a omezení,
které nám v současné době komplikují život.
Za ZO ČSŽ – Horáková Pavla
Poté se celý průvod vydal na cestu kolem Poličné. Cestu jsme
zakončili na hřišti za základní školou, kde všichni přítomní zhlédli
krásnou „Ohnivou show“. Tu nám předvedli tanečníci ze skupiny Historky z Rožnova pod Radhoštěm.
Jsme rádi, že se tato akce mohla opět uskutečnit, a doufáme, že
si ji všichni, rodiče a hlavně děti, příjemně užili.

základní škola
Advent na ramínku
V měsíci listopadu se žáci i učitelé naší školy zapojili do akce
1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, která dostala název Advent Na ramínku.
Každý, kdo chtěl v předvánočním čase udělat radost osamělým
starým lidem, měl možnost koupit pytlíček za 50,- Kč. Naplnit jej
bylo možné různými dárky. V 1. třídě děti využily své schopnosti a namalovaly různé obrázky. Starší žáci naplnili pytlíčky všemožnými výrobky či zakoupenými předměty. Objevovali se např.
andílci z korálků, čokoládové i perníkové dobroty, mýdélka apod.
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ pak pytlíčky naváže na ramínka a vytvoří tak pro seniory adventní kalendář, který donese osamělým
babičkám nebo dědečkům.
V naší škole se naplnilo celkem 117 pytlíčků.
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TJ – Okénko trenéra 9/2021
Zdravíme všechny fanoušky kopané v Poličné. Dnes se v okénku trenéra budeme věnovat poslednímu podzimnímu utkání.
Poslední podzimní utkání jsme se sehráli 31. 10. na půdě Slavičína, kde jsme se postavili tamnímu mladému a perspektivnímu
B-mužstvu. Utkání bylo hrané pro nás v neobvyklém dopoledním čase 10:15 hod. Tento brzký start utkání jako by se na týmu
projevil a úvod zápasu jsme začali opravdu ve vlažném tempu
a dlouho jsme se nemohli dostat do tempa zápasu. To se nám
podařilo až ve druhém poločase. Slavičín měl mladé a běhavé
hráče což nám ze začátku utkaní dělalo v krajních prostorech
problémy, ale hráli jen po naše pokutové území do finální fáze
jsme je naší dobrou organizaci v defenzivní činnosti nepouštěli.
Ve druhém poločase jsme se dostali do rytmu a postupně začali
diktovat tempo utkaní. Velkou zásluhu na tom mel hráč Adrian Babala který po svalovém zranění nastoupil po delší pauze
do druhého poločasu a podal dobrý výkon. Bohužel jsme si
nepohlídali dlouhý nákop za obranu, kdy součinnost obranné

hry stoperu připomínala horší oblastní divadlo. Hráč domácích
tak měl volnou cestu ke svatyni brankáře Včelného a nedal mu
svým zakončením šanci. Tato inkasovaná branka nás nakopla
a začali jsme hrát, soupeře jsme dostali pod místy drtivý tlak,
kdy jenom odkopával a odevzdával míče. Měli jsme závary, střely ale ne a ne dát vytoužený vyrovnávací gól. Naštěstí se opět
ukázala důležitost Jakuba Kapusty jakožto nejlepšího střelce
týmu a jednoho z nejlepších hráčů podzimní sezony (osobně
si přesto myslím, že je v jeho silách hrát ještě mnohem lépe
a dávat klidně i mnohem vice branek a pokud k tomu zlepší
i svou činnost po ztrátě míče jeho důležitost pro náš tým ještě
více vzroste), který nádhernou střelou pro něj netypicky pravou
nohou krásně technicky obstřelil bránící hráče a gólmana. Tato
branka nás nakopla a začali jsme byt ještě nebezpečnější a aktivnější před soupeřovou branou avšak kýžený druhý gól jsme
nevsítili, tudíž utkaní skončilo remízou.
Slavičín B vers. Poličná 1 : 1 (0 : 0)
Branky: 65. min. Staněk – 80. min. Kapusta Jakub
V příštím vydání Poličenských listů se budeme věnovat zhodnocení podzimní časti soutěže a nastíníme si, co nás čeká v zimní
přípravě a jaké jsou cíle pro část jarní.
Za poličenský fotbal trenér Tomáš Vaněk

Taneční skupina ANERI
Doba je náročná, nepřející kolektivnímu sportu, kolektivním
sportovním kláním přesto tanečnice Aneri – taneční školy
a také žákyně ZŠ Poličná Natálce Klimentové to nezabránilo
zúčastňovat se tanečních soutěží jednotlivců, které pořádá
Czech Dance Organization pro Moravu.

dek? Ve výkonnostní třídě A skončila Natálka ze 45 účastnic na
3. místě a s postupem do výkonnostní třídy M – Masters!
Masters kolo (bez rozlišení Morava-Čechy) se pořádá v době
uzávěrky tohoto čísla (28. 11. 2021 v Brně). Jak na něm Natálka
uspěje? Snad dobře - držme pěsti.		
Irena Stolářová – ANERI

Knihovna informuje
Od 1. září je knihovna otevřena
Pondělí 13.30 - 17.30
Čtvrtek 13.30 - 16.30
Těšíme se na Vaši návštěvu.
V době 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
bude knihovna uzavřena.
V prosinci budou pro čtenáře připraveny k zapůjčení knihy z nového nákupu:
Hartl: 		
15 roků lásky
Pogodová:
Hoď se do pogody, Buď v pogodě
Kornerová:
Heřmánkové údolí
Allen: 		
Mimochodem
Morrisová:
Cilčina cesta
Sagitarius:
Trujkunt 3
Hawkins:
Pomalu hořící oheň
Klevisová:
Prokletý kraj
Obermannová: Babička
Bannalec:
Bretaňské poměry
Eben: 		
Myšlenky za volantem a další...
Vybrat si můžete také z nového cirkulačního souboru, který
jsme obdrželi na konci listopadu.
Kompletní seznam nových knih je přístupný na www.policna.
knihovna.cz

Klub seniorů VM
Program KLUBU SENIORŮ
na prosinec 2021
Čtvrtek 2. prosince 			
14.00 hod.
Soutěž o nejvtipnější ručně upečený perníček. Doprovází harmonika.
Čtvrtek 9. prosince
		
14.00 hod.
Návštěva zámku Kinských – prohlídka nových upravených prostor – 13.45 hod. sraz u zámku.

Svůj první úspěch odstartovala Natálka 23. 10. 2021 v Brně. Stejně jako mnoho ostatních zúčastněných po předcházejícím "covidem postiženém roce sportu" tzn. bez bodů do kvalifikace, musela začít ve výkonnostní třídě B. Z celkových 25 účastnic skončila
na 1. místě a s postupem do výkonnostní třídy A. Další kolo této
taneční ligy se odehrálo taktéž v Brně a to 14. 11. 2021. A výsle-

Čtvrtek 16. prosince
		
Vánoční posezení při svíčkách s koledami.

14.30 hod.

Čtvrtek 30. prosince			
Silvestrovská taneční zábava.

15.00 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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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 :
͌

ELEKTRIKÁŘE NEBO JEJICH MISTRA

͌

STAVBYVEDOUCÍHO

͌

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI

Co ti za to dáme:
ߦ NÁROČNOU 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

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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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. 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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