Poličenské listy
Leden 2022 / Ročník X. číslo 1
Motto měsíce:
"V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to."
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku 2022 s nadějí, že se situace kolem covidu vyřeší a budeme zase žít plnohodnotný společenský život. Přeji
vám hodně štěstí, pevné zdraví a optimismus po celý nový rok.
Dovolte mi malou rekapitulaci loňského roku. Ten byl ve znamení oprav Základní školy a budování tří kanalizací. Na tyto investiční akce se podařilo získat dotace v celkové výši 11.774.046,- Kč.
Dalšími dotacemi, které se nám podařilo získat, byla dotace
určená pro JSDH 73.200,- Kč, na obnovu lesů 81.635,- Kč. Na
rok 2022 máme požádáno o dotace na lesní cestu, ale nevíme,
jak se vyvine situace po rozpočtovém provizoriu státního rozpočtu. Budeme dělat vše pro to, aby rok 2022 byl úspěšný i po
finanční stránce. V tomto roce proběhne oprava rozvodů topení
v Základní škole, kterou máme zahrnutou v rozpočtu obce. Obracím se na vás se žádostí o zaslání podnětů na drobnější akce
ve vašem okolí. Děkuji vám za péči, s jakou se staráte o své okolí
a věřím, že uděláme společně vše pro krásnější Poličnou.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
Ve dnech 25. 11. a 13. 12. se uskutečnilo 71. a 72. Zasedání
Rady obce, která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje Výkazy závěrky III. čtvrtletí 2021 Základní a Mateřské školy Poličná.
• schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu
Jonášek Valašské Meziříčí ve výši 8.000,- Kč. Dar bude využit na
zakoupení speciálního tabletu pro onkologicky nemocné dítě.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1
v RD č. p. 157 v obci Poličná, kdy předmětem tohoto dodatku
je prodloužení lhůty nájmu o 12 měsíců.
• schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8029126
mezi obcí Poličná, jako budoucí povinná a společností ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly zastoupena společností ARPEX MORAVA s. r. o., Ostrava – Přívoz, jako budoucí
oprávněná. Předmětem smlouvy je závazek k uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene a udělení souhlasu
k provedení stavby Zařízení distribuční soustavy na dotčených
nemovitostech dle předloženého návrhu.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015465, Poličná, p. č. 253/3, NNV, NNK mezi Obcí
Poličná, jako Povinná a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV
– Podmokly, zastoupena společností Arpex Morava s. r. o., Ostrava – Přívoz, jako Oprávněná, dle předloženého návrhu.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Přípravné smlouvě o vzájemné spolupráci a spolufinancování při vybudování protipovodňového zařízení – Poldru na katastru obce Police mezi
Obcí Poličná na straně jedné, Obcí Branky na straně druhé a
obcí Police na straně třetí. Předmětem Dodatku č. 3 je úprava
Doby trvání smlouvy.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě mezi Obcí Poličná, jako oprávněným a dotčenými občany
společně jako povinnými ze služebnosti. Předmětem smlouvy
je zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle
GP č. 1741-6/2021.
• schvaluje finanční odměnu za období červen – listopad 2021
ve výši jednonásobku měsíční mzdy ředitelce Základní a Mateřské školy Poličná.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Pojistné smlouvě č.
510917015 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., Praha, na straně pojistitele a Obcí Poličná, na straně pojištěného,
dle předloženého návrhu.
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• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8015313/VB/2 mezi Obcí Poličná, jako Povinná a společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly
zastoupena společností ADEN s. r. o., Frenštát pod Radhoštěm, jako Oprávněná, dle předloženého návrhu.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016808/VB/1 mezi Obcí Poličná, jako Povinná a společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly
zastoupena společností ADEN s. r. o., Frenštát pod Radhoštěm, jako Oprávněná, dle předloženého návrhu.
• schvaluje finanční odměnu za řešení situací spojených s epidemií Covid-19 v roce 2021 ve výši jednonásobku měsíční
mzdy ředitelce Základní a Mateřské školy.
• schvaluje Plán inventur pro rok 2021 dle předloženého návrhu.
• schvaluje návrh střednědobého výhledového rozpočtu ZŠ
a MŠ Poličná, p. o. na období 2023 – 2025.
• schvaluje žádost o převedení 40 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2021 do roku 2022 ředitelce ZŠ a MŠ Poličná, p. o.
v případě, že tento převod je v souladu se Zákoníkem práce
§ 218 odst. 2.
• schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8022309
mezi Obcí Poličná, jako budoucí povinná a společností ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly zastoupena společností ARPEX MORAVA s. r. o., Ostrava – Přívoz, jako budoucí
oprávněná. Předmětem smlouvy je závazek uzavření vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene a udělení souhlasu s provedením stavby Zařízení distribuční soustavy dle předloženého návrhu.
• Rozpočet obce na rok 2022
a) Rada obce Poličná doporučuje Zastupitelstvu obce schválit
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočet obce Poličná na rok 2022 v členění na rozpočtové oddíly a rozpočtové paragrafy (OD/PA) a to v podobě,
jak byl zveřejněn na úřední desce obce a dalším způsobem
v místě obvyklým.
Rozpočet je schodkový, kdy příjmy na rok 2022 činí částku ve výši 25.298.840,- Kč a výdaje na rok 2022 činí částku ve výši 28.504.292,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je
kryt zůstatkem bankovního účtu ke konci roku 2021 ve výši
4.455.456,- Kč, kdy tato částka je snížena o splátky úvěru ve
výši 1.250.004,- Kč (pol. 8124 splátky úvěru).
b) Rada obce Poličná doporučuje Zastupitelstvu obce schválit účetní reagovat na změny vyhlášky č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a upravit rozpočet podle aktuálně platné rozpočtové skladby, aniž
při tom dochází ke změně celkových příjmů a celkových výdajů či k přesunu mezi jednotlivými příjmy a výdaji.
• doporučuje zastupitelstvu obce schválit závazný ukazatel rozpočtu ZŠ a MŠ Poličná, p. o. na rok 2022 ve výši 2.900.000,- Kč.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit vyřazení
dlouhodobého hmotného majetku – fototermický systém
dle předloženého vyřazovacího protokolu č. 1/2021, škrabka
brambor dle předloženého vyřazovacího protokolu č. 2/2021,
bruska podlahová dle předloženého vyřazovacího protokolu
č. 3/2021, licence – programové vybavení PC dle předloženého vyřazovacího protokolu č. 4/2021, licence Microsoft dle
předloženého vyřazovacího protokolu č. 5/2021. To vše v majetku ZŠ a MŠ Poličná, p. o.
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• doporučuje zastupitelstvu obce Poličná schválit plán konání
zasedání Zastupitelstva obce pro rok 2022 dle předloženého
návrhu.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit Časový plán
provádění opatření PZKO 2020+ obce Poličná. Dále doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná svěřit do pravomocí Rady obce
následné aktualizace předmětného dokumentu dle metodik
a doporučení Ministerstva životního prostředí.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná pověřit starostu obce
přípravou podkladů k získání dotace, jež bude určena na projekt "Rekonstrukce LC U Paléska".
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb pověřence
pro ochranu osobních údajů pro rok 2022 mezi Dobrovolným
svazkem obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko,
jako poskytovatelem a Obcí Poličná, jako objednatelem, dle
předloženého návrhu.
• schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Základní a Mateřskou školou Poličná p. o., jako obdarovaným a Obcí Poličná,
jako dárcem. Předmětem smlouvy je poskytnutí věcného
daru, kdy tento dar je určen pro školní družinu Základní školy
a Mateřskou školu v maximálně hodnotě 20.000,- Kč.
• revokuje usnesení č. R/71/2021/4 v plném rozsahu a nahrazuje jej zněním: Rada obce Poličná schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Jonášek Valašské Meziříčí ve výši 8.000,- Kč. Dar bude poskytnut na základě darovací
smlouvy a bude využit na zakoupení vánočního dárku – jízdního kola pro onkologicky nemocné dítě.
Dne 13. 12. se uskutečnilo 25. zasedání Zastupitelstva obce,
které projednalo tyto zásadní body:
• Rozpočet obce na rok 2022
a) Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Poličná na rok 2022 v členění na rozpočtové oddíly a rozpočtové paragrafy (OD/PA) a to v podobě, jak byl zveřejněn na
úřední desce obce a dalším způsobem v místě obvyklým.
Rozpočet je schodkový, kdy příjmy na rok 2022 činí částku ve
výši 25.298.840,-Kč a výdaje na rok 2022 činí částku ve výši
28.504.292,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zůstatkem bankovního účtu roku 2021 ve výši 4.455.456,- Kč, kdy
tato částka je snížena o splátky úvěru ve výši 1.250.004,- Kč
(pol. 8124 splátky úvěru).
b) Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje účetní reagovat na
změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve
znění pozdějších předpisů a upravit rozpočet podle aktuálně platné rozpočtové skladby, aniž při tom dochází ke změně celkových příjmů a celkových výdajů či k přesunu mezi
jednotlivými příjmy a výdaji.
• schvaluje závazný ukazatel rozpočtu ZŠ a MŠ Poličná, p. o. ve
výši 2. 900. 000,- Kč.
• schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – fototermický systém dle předloženého vyřazovacího protokolu
č. 1/2021, škrabka brambor dle předloženého vyřazovacího
protokolu č. 2/2021, bruska podlahová dle předloženého vyřazovacího protokolu č. 3/2021, licence – programové vybavení PC dle předloženého vyřazovacího protokolu č. 4/2021,
licence Microsoft dle předloženého vyřazovacího protokolu č.
5/2021. To vše v majetku ZŠ a MŠ Poličná, p. o.

• schvaluje plán konání zasedání Zastupitelstva obce pro rok
2022 dle předloženého návrhu.
• schvaluje Časový plán provádění opatření PZKO 2020+ obce
Poličná. Dále Zastupitelstvo obce Poličná svěřuje do pravomocí Rady obce Poličná následné aktualizace předmětného
dokumentu dle metodik a doporučení Ministerstva životního
prostředí.
• pověřuje starostu obce přípravou podkladů k získání dotace,
jež bude určena na projekt " Rekonstrukce LC U Paléska".
• bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
na roky 2022 - 2024 dle předloženého návrhu.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

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

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
Termíny jsou uvedeny ve stolních kalendářích, které jste jistě
nalezli ve svých schránkách.

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.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Andílkovy Vánoce
V pátek 17. prosince jsme zorganizovali v mateřské škole „Andílkovy Vánoce“. Děti mohly přijít do školky jako andílci nebo
v masce, která se vztahovala k adventu (čertík, Mikuláš …).
Pro děti jsme připravili činnosti, které s adventem a hlavně Vánocemi souvisí. Děti si během rána mohly vyrobit andílky či jiné
ozdoby z papíru na stromeček. Dále si vytvářely plastické dekorativní obrázky s vánoční tematikou. Poslouchali jsme vánoční
koledy, které jsme i zpívali, a hráli jsme si s vánočními říkadly.
Nakonec děti zdobily perníky, které pro nás upekla a donesla
Terezčina babička. Byl to povedený a příjemný den.

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
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Adventní období v MŠ
Na adventní období v naší mateřské škole se vždycky těšíme.
Jenže letos nám náš plán připravovaných akcí ovlivnily nemoci
a také karanténa.
Proto jsme dokonce museli zrušit například divadlo a také tradiční „den čertíků“ nedopadl kvůli malému počtu dětí podle
našich představ. Postupně se však děti do školky vracely a my
jsme mohli uskutečnit aspoň některé z plánovaných akcí. Stále
probíhala jóga s lektorkou, která připravila pro děti cvičení na
téma čertíků a Vánoc. S dětmi jsme vyráběli ozdoby, přáníčka
a v obou třídách měly děti připraveny adventní kalendáře s andílky. Zatímco u Ježečků odlétali andílci na stromeček, ve třídě
Krtečků si děti andílky odnášely domů.

Nakonec lze jenom konstatovat, že to byl opět super den. Dětem, rodičům a všem dobrým lidem přejeme, aby měli doma
podobně šťastné a klidné Vánoce, jako jsme měli u nás v mateřské škole.
Ludmila Chriaštel'ová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Plavecký výcvik
V tomto školním roce se na žáčky 2. a 3. ročníku usmálo štěstí
a po loňské přestávce mohli opět absolvovat plaveckou výuku.
Nevynechali jedinou lekci! Instruktoři Sportovního klubu Kopřivnice z. s. se dětem na bazéně ve Valašském Meziříčí věnovali
v průpravě plaveckých stylů kraul, prsa a znak, děti se nadšeně
potápěly, lovily kroužky ze dna bazénu, podplouvaly překážky
a některé skákaly nádherné šipky! Každý z plaváčků udělal velký
kus práce, pokořil svůj osobní rekord, tak držme palce, ať se jim
to podaří i příští rok ☺.
Mgr. Alena Hurychová

Vánoce v MŠ
Mezi větší tradiční akce v naší školce patří i „Štědrý den v mateřské škole“. Letos se uskutečnil v úterý 21. 12. za přítomnosti
pana starosty Místeckého, místostarosty Bači a vedení základní
školy. S rozzářenýma očima děti objevily pod vánočním stromečkem nové hry a hračky, které byly zakoupeny z finančního
příspěvku obce. U starších dětí se objevily hlavně námětové
a společenské hry, lego, plastelína atd. U mladších holčiček vyhrála panenka, postýlka a zavinovačky pro panenky, kluky např.
potěšila dřevěná dráha, sada hasičských aut a vláček. Vzhledem
k tomu, že k nám do školky zavítal „Ježíšek“ hned ráno kolem
8. hodiny, měly děti tentokrát dostatek času se s novými hračkami seznámit a pohrát si s nimi. Oba pánové z OÚ sklidili za
dárečky od dětí velké poděkování a na oplátku obdrželi přáníčka
a malou drobnost na klíče s díkem za dobrou spolupráci.
Štěstí z nových her a hraček nevyzařovalo jen z dětí v mateřské
škole, ale podobná radost zavládla i v družině v základní škole.
„Ježíšek“ se totiž vydal ze školky přímo do obou oddělení školní
družiny. I tady dětem nadělil z příspěvku obce spoustu nových
hraček a her pro smysluplné využití volného času.
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JÍZDNÍ ŘÁD MHD Valašské Meziříčí
Platí od 12. 12. 2021 do 11. 6. 2022

1 – Krhová – stan. MHD u náměstí – Poličná

8 – DEZA I – aut. st.
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6 – Hrachovec – Na Štěpánově – nemocnice – žel. st.
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7 – Hrachovec – žel. st. – Hrachovec

10 – okružní žel. st. – žel. st.
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Nové nástroje v hodinách hudební výchovy
Adventní období se v hodinách hudební výchovy i na druhém stupni neslo ve znamení zpěvu koled. Ty jsme doprovázeli na tradiční nástroje jako tamburíny, triangly, dřívka, rolničky a xylofony, ale především žáci vyzkoušeli nové perkusní
nástroje – tzv. BOOMWHACKERS.

Název pochází z angličtiny. „boom“ znamená dunět, „whack“
je třísknout. Vymyslel je americký hudebník Craig Ramsell
v roce 1995. Jedná se v podstatě o dutou plastovou tyč, jejíž
zvuk odpovídá určitému tónu, což je zapříčiněno její velikostí.

Přednáška v 6. třídě
Dne 14. 12. měla 6. třída přednášku o holocaustu. Paní
Mgr. Vaneta Zvoníčková se nám snažila vysvětlit, co strašného se za 2. světové války odehrávalo.
Na začátku jsme se s paní lektorkou seznamovali – představili
jsme se jí a řekli, jaké máme záliby, co máme rádi. A dostali
jsme za úkol pokusit se představit, jak strašné by bylo, kdybychom se narodili před sto lety v židovské rodině – o všechno
bychom přisli …

Potom jsme zhlédli prezentaci o holocaustu, o tom, jak během
druhé světové války nacisti ubližovali těm, kteří se jim „nelíbili“, protože byli „jiní“.
Přednáška trvala jednu vyučující hodinu. Dozvěděli jsme se
toho spoustu. Hlavně si myslíme, že jsme se hodně ponaučili.
Karolína Macíčková a Dorota Šotková – 6. třída

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 10/2021
A jak se na tento „podivný hudební nástroj“ hraje? Velice jednoduše - můžeme jej rozezvučet údery o cokoliv – o nohy, dlaně, o lavici nebo o podlahu.

Mám radost z toho, že i hudebně méně nadaní žáci si hru užívali a bavila je.
Mgr. Marcela Oravová
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Zdravíme všechny fanoušky kopané v Poličné. Dnes
se v okénku trenéra ohlédneme za výsledky mužstva
v podzimní části.

jsme mívali vánoční turnaj, ale teď už druhý rok nám to epidemiologická situace znemožnila.
Celý rok jsme se scházeli podle možností, ale cítili jsme, že to
není ono. Pořád nás bylo tak nějak málo, hlavně ti skalní, ale
pořád jsme doufali, že se zapojí i další, mladší. Trpělivost prý
růže přináší a poslední týdny se to začalo naplňovat.
S radostí jsme mezi námi vítali přicházející nováčky. Úplně
nejúžasnější ale byla ta poslední středa. To se nás sešlo tolik,
že jsme se museli rozdělit na 3 družstva a hrát zkrácené sety,
abychom se vystřídali všichni. A to podotýkám, že se nedostavili ještě další, kteří chodili v průběhu roku. Zato nás přišel
pozdravit i kamarád, který je celý rok pryč a nakonec hrál jak
ďábel. Nálada byla prostě fantastická bez ohledu na výkony.
Předvánoční atmosféra byla umocněna i tajemnými krabičkami s cukrovím, jednohubkami a dalšími dobrotami. Příjemně
unaveni jsme se rozcházeli se slibem, že se budeme i celý další
rok pořádně pod sítí hýbat a takovéto krásné setkání si jistě
rádi zopakujeme.
Protože budete tento příspěvek číst až v lednu, přejeme všem
našim spoluobčanům, přátelům a známým především hodně
zdraví, štěstí, lásku a úspěch po celý právě začínající rok 2022.
Liba Dopiráková
Za celý výbor, hráče a členy TJ Poličná vám děkujeme za dosavadní přízeň a podporu a věříme, že se jí dočkáme i v roce
2022, do kterého vám chceme popřát hodně úspěchu, zdraví
a radosti kterou se vám budeme ve formě sportovních úspěchu snažit přinášet i my.
Za TJ Poličná trenér Tomáš Vaněk

Poslední letošní setkání volejbalistů
Blíží se konec roku a to je doba, kdy se ohlížíme zpět a hodnotíme, co se nám podařilo, kde jsme neuspěli a kde jsme
se mohli třeba více snažit. K závěrečnému hodnocení se sešli
i volejbalisté poslední středu před Štědrým dnem. Tradičně

KNIHOVNA informuje
Přejeme vám šťastný nový rok s krásnými
čtenářskými zážitky.
Těšíme se na Vaši návštěvu od 3. 1. 2022
v obvyklých termínech:
PO
13.30 - 17.30
ČT
13.30 - 16.30
Kompletní seznam nových knih je přístupný na
www.policna.knihovna.cz

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
na leden 2022
Čtvrtek
5. ledna 		
Tři králové v Klubu seniorů – s pohoštěním.
Čtvrtek
13. ledna
Z bohatých cestopisů pana Jana Jiříčka.
Čtvrtek
20. ledna
Beseda s paní Irenou Brouwerovou nejen o víně.
Čtvrtek
27. ledna		
„Star dance“ – ples v Klubu seniorů.

14.30 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
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…

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

►Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům
k rekonstrukci. Platba v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528
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.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01

Co u nás můžeš dělat :

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 po předchozí domluvě



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

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. 1. 2022 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!!!

8

