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1. ÚVODNÍ SLOVO
Poličná je menší valašská obec, která leží v okrese Vsetín (kraj Zlínský),
v těsném západním sousedství města Valašského Meziříčí, jehož byla do 31.
prosince 2012 místní částí. Je zde evidováno 547 adres a trvale zde žije 1709
obyvatel.
Stejnojmenný název nese také katastrální území o rozloze 11,06 km2. Obec leží v
údolí potoka Loučka na okraji Podbeskydské pahorkatiny, z jihu ji lemují
Hostýnské vrchy. Od města Valašského Meziříčí ji odděluje řeka Vsetínská
Bečva, jež se v těchto místech slévá s Rožnovskou Bečvou a Loučkou v řeku
Bečvu.
Infrastruktura: Poličnou prochází silnice II/150 a železniční trať 303, která je zde
bez stanice. Dopravní obsluha je zde zajišťována jak příměstskou dopravou
ČSAD Vsetín, tak i MHD Valašské Meziříčí. V Poličné se nacházejí tři autobusové
zastávky: Poličná – škola, střed a točna.
O vzniku Poličné nejsou žádné zmínky, ale předpokládá se, že vznikla někdy
kolem roku 1270, stejně jako sousední Branky. První zmínka o Poličné pochází z
roku 1310, kdy se obec jmenovala Arnoltovice. Název Poličná můžeme poprvé
slyšet kolem roku 1390. V polovině 15. století byla kvůli válkám zničena tvrz
Arnoltovice. V roce 1516 bylo v Poličné 27 domů, fojtství a ves, tehdy stejně velká
jako nedaleký Rožnov, měla i vlastní mlýn. Pečeť vesnice z 18. století zachycuje
ratolest, která vyrůstá z radlice a otky, což má nejspíše odkazovat na pověst o
Přemyslu Oráčovi.

Nalézá se zde pstruží líheň, sportovní střelnice pro dlouhé i krátké palné zbraně,
otevřená i pro veřejnost, obecní knihovna, areál Tělovýchovné jednoty
s fotbalovým hřištěm a nezbytným zázemím. Kulturní středisko zde představuje
Základní škola Poličná, kterou navštěvuje kolem 140 žáků. Obec má Mateřskou
školu, kterou v původních prostorách a nové přístavbě z let 2013 – 2014
navštěvuje 56 žáků.
V obci pracuje několik spolků – Sbor dobrovolných hasičů, Svaz žen a
Tělovýchovná jednota – zejména fotbal, ale také stolní tenis a volejbal. Aktivní
jsou také včelaři a myslivci.
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2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název obce:
Počet katastrálních území:
Výměra obce:
Počet obyvatel (2014):
Hustota obyvatel:
Typ:
Obec s rozšířenou působností:
IČO:

Poličná
1
11,06 km2
1709
154,52 obyvatel/km2
obec
Valašské Meziříčí
01265741

Zpracovatel:

Ing. Stanislav Pernický, místostarosta obce

2.1.

HISTORIE

Obec Poličná patří patrně ke starším obcím okresu Vsetín, které existovaly již
před rokem 1300. Ve své historické podobě vznikla na základě staršího osídlení
jako lesní lánová ves. Ta byla založena plánovitě podél Bráneckého potoka.
Původní podoba je skryta pod jednotlivými vrstvami následujících osídlovacích
vln, které dnes nedokážeme časově rozlišit.
Nynější Poličná, zpočátku nazývaná také Arnoltovice, vznikla patrně ve druhé
polovině 13. století. Její jméno bylo identické s tvrzí Arnoltovice, postavené nad
Bráneckým potokem na výběžku kopce Junákov, který byl později přejmenován
na Němčíkův kopec, podle sedláka Nemčíka, majitele kopce.
Se jménem Poličná se poprvé setkáváme r. 1310 v listině Bohuslava z Krásna,
když zakládal ves Zubří. Bohuslavova listina byla v pozdějších letech přepisována
a patrně také z latiny či němčiny přeložena do češtiny, přičemž byl poněkud
upraven její text, i když její obsah zůstal věcně správný. Jiřík z Poličné, který
v této listině vystupuje jako svědek, je snad totožný s biskupským maršálkem
Jiříkem z Arnoltovic, s nímž se setkáváme r. 1307. Poblíž tvrze Arnoltovice na
území nynější Poličné stávaly ve 14. století ještě nejméně dvě další vsi –
Pešíkova Lhota, která byla rozložena na úbočí kopce Píšková a ves Radslavova
Lhota, která stávala na území pozdějšího dvora Lhotsko.
Tvrz Arnoltovice byla také centrem biskupského lenního statku, k němuž v roce
1376 patřilo půl vsi Arnoltovice, městečko Meziříčí, půl Juřiny Lhoty (nynější
Juřinka), Střítež, Křivé, Hrachovec, Veselá, Píškova Lhota, Oznice a vsi
Polomsko, Kateřinsko a Hodonavsko, které zanikly na území dnešních
Rajnochovic. Název Poličná se objevuje v autentickém dokumentu poprvé v r.
1391 (v podobě „Policzne sub Arnoltowitz“).
Od roku 1945 do roku 1976 byla Poličná samostatnou obcí v okrese Vsetín. Od
roku 1976 se stala součástí, příměstskou částí Valašského Meziříčí
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2.2.

SOUČASNOST

Novodobá historie se datuje dnem 1. 1. 2013, kdy se obec Poličná odtrhla na
základě referenda (21. 4. 2012) od Valašského Meziříčí a získala opět svoji
samostatnost.
Příčinou odtržení obce od města Valašského Meziříčí byla snaha vedení města
zrušit základní školu v Poličné a také několik jeho dalších nekompetentních
rozhodnutí, na základě kterých občané ve zmíněném referendu výraznou
většinou rozhodli o osamostatnění obce.
Obec Poličná je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří
územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Byla založena a řídí se podle
ustanovení zák. č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec Poličná je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 13-ti
členné. Obec se při své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. Obec navenek zastupuje starosta. Zastupitelstvo obce
zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční, kontrolní, komunální a
výbor pro školství, kulturu a sport.
Obecní úřad zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti obce uložené
zastupitelstvem obce. V oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní
správu ve věcech, které stanoví zákon.
Ke dni 1. 1. 2014 má obec 1709 obyvatel.

3. VÝCHOZÍ PODKLADY
Výchozími podklady pro zpracování Programu obnovy obce Poličná byly:
 Zadání Strategie rozvoje Zlínského kraje na roky 2009 – 2020
 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje na roky 2013 – 2016
 Základní údaje o obci Poličná zpracované panem Ladislavem Baletkou
v Almanachu „Sedm století Poličné“
 Přehled předpokládaných akcí v obci Poličná sestavený místostarostou panem
Stanislavem Pernickým
 Přehled akcí vlastního programu a kalendář kulturních akcí pro rok 2014,
zpracované Výborem pro školství, kulturu a sport zastupitelstva obce Poličná
 Průzkum (dotazníkové šetření) zpracovatele

4. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA
Cílem analytické části je zhodnocení vývoje a stavu jednotlivých význačných
ekonomických, kulturně – historických, společenských, ekologických,
demografických a dalších ukazatelů a jevů a na základě rozboru těchto ukazatelů
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odhalení příčin a důsledků jejich vývoje. Jedná se o stěžejní výchozí část
každého rozvojového dokumentu, který zjednodušeně řečeno, rozebírá a hodnotí
současný stav a vývoj klíčových socioekonomických ukazatelů v obci (hledáme
jak kladné, tak záporné stránky rozvoje obce), popisuje příčiny tohoto stavu a
definuje možná opatření, jak stav zlepšit.
V současnosti obecně používaná metodika zpracování územních rozvojových
koncepcí rozděluje celou problematiku, tedy i analytickou část do šesti základních
kapitol, tzv. problémových okruhů:







Ekonomika
Lidské zdroje
Infrastruktura
Životní prostředí
Cestovní ruch
Zemědělství a rozvoj venkova

4.1.

EKONOMIKA

V této oblasti je třeba zaměřit pozornost jednak na soukromou ekonomickou
sféru (podnikání, zaměstnanost, efektivnost ekonomiky) a dále na odvětví
veřejné ekonomiky a veřejných financí, tj. zejména obecní rozpočet, jeho příjmy
a výdaje, míra finanční soběstačnosti obce, míra zadluženosti obce, apod.).
Výsledkem analýzy této oblasti je zhodnocení ekonomické úrovně obce, její
současné hospodářské síly a rezerv, kterých je do budoucna možno využít.
V této oblasti se nám jen velmi obtížně získávala relevantní data. Problematická je
jak ekonomická výkonnost hospodářských jednotek působících v naší obci, tak i
samotná ekonomická síla obce, protože zpracovatel měl k dispozici jen částečné
údaje ze zdrojů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a databáze krajského úřadů,
protože naše obec má minimální historii (vznikla jako samostatná k 1. 1. 2013).
Analýza v této oblasti je založena na podkladech ze sčítání lidí, domů a bytů za
rok 2011, vlastní osobní znalosti ekonomických podmínek v obci, vývoje obecního
rozpočtu za rok 2013 a rodící se komunikaci i spolupráci s místními ekonomickými
subjekty.
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL

4.1.1

obec

Ekonomicky
aktivní

POLIČNÁ

856

Z toho zaměstnaní v
zemědělství,
průmysl,
obchod,
lesnictví
stavebnictví.
služby
48
326
399

Vyjíždějící do
zaměstnání mimo
obec
624

(zdroj ČSŮ SLDB 2011)
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4.1.2

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Počet podnikatelských subjektů celkem:

58

Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství
Ostatní obchodní služby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

2
8
7
2
14
21
1
1
2

Podle právní formy podnikání:
Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Peněžní organizace - počet subjektů
Živnostníci
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy

1
1
18
1
0
34
1
1
1
0

Zdroj: veřejná databáze ČSÚ

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v obci patří společnost s ručením
omezeným AGROTECH, která zaměstnává 38 zaměstnanců a jejím předmětem
činnosti je zemědělská výroba. Za zmínku také stojí dvě pěstitelské pálenice,
privátní čerpací stanice pohonných hmot společnosti CAFRO, stanice technické
kontroly firmy AMG a řada živnostníků podnikajících v dřevovýrobě.
Pozitivní v této oblasti je to, že podnikatelské subjekty působící na území obce
mají v posledních letech stabilní postavení na trhu a vytvořily několik desítek
pracovních míst pro obyvatele obce.
4.1.3

ROZPOČET OBCE

Rozpočet obce pro rok 2014 vychází ze skutečnosti příjmů a výdajů dosažených
v hospodaření obce za rok 2013 a z rozpočtového výhledu obce na léta 2014 –
2017, projednaného na 9. zasedání ZO dne 7. 11. 2013. Pro další rozvoj obce je
důležité, že v průběhu I. čtvrtletí 2014 došlo ke konečnému majetkoprávnímu
vypořádání mezi obcí a městem Valašské Meziříčí a k podpisu smlouvy, která
uzavřela naše odtržení od Valašského Meziříčí.
Pro rok 2014 očekává obec příjmy ve výši Kč 18.850 tis. Rozpočet je sestaven
jako schodkový, přičemž rozdíl mezi plánovanými příjmy a předpokládanými výdaji
je pokryt přebytkem z roku 2013 ve výši Kč 4.074 tis.
V rozpočtu pro letošní rok je v současnosti počítáno s prodejem pozemků na
výstavbu rodinných domků v lokalitě Chřástalov v objemu cca 5 mil. a s výdaji na
inženýrské sítě v této zástavbové lokalitě ve stejné výši. Dále jsou do rozpočtu
7

v plném rozsahu zahrnuty výdaje na vybudování kanalizace v rámci projektu Čistá
řeka Bečva II. ve výši 4,6 mil. (1 mil. Kč byl již uhrazen v minulém roce).
Pokud jde o další směry hospodaření obce je naší snahou získání co největšího
množství dotačních prostředků, které by podpořily rozpočet obce a umožnily
efektivnější a rychlejší rozvoj v některých dílčích oblastech. Proto se hned
v prvním roce svého působení (a letos v tom pokračujeme) zapojila se svými
žádostmi do několika programových opatření jak na úrovni Zlínského kraje, tak na
úrovni národních zdrojů:









4.2.

Žádost o dotaci na zateplení budovy obecního úřadu,
Žádost o dotaci na kompostéry,
Žádost o dotaci na Protipovodňová opatření obce,
Žádost o dotaci na dětské hřiště u MŠ,
Žádost o dotaci na dětské hřiště u ZŠ,
Žádost o dotaci na čistící vůz pro údržbu obce,
Žádost o dotaci na odstranění povodňových škod na lesních cestách,
Žádost o dotaci na opravu drobné sakrální stavby kříže Kalvárie,
Žádost o dotaci na rozhlasovou ústřednu a prvky vyrozumívacího a výstražného systému.
LIDSKÉ ZDROJE

Analýza v této, obsahově nejširší oblasti, se zabývá zejména demografickým
vývojem (počet obyvatel, přirozený přírůstek, migrace obyvatel, sňatečnost, atd.),
dále otázkou bydlení (kvalita, kapacita), zázemí pro bydlení (sportovní a kulturní
vyžití, úroveň občanské vybavenosti a služeb), a v neposlední řadě i otázkou
vzdělání, zdravotních podmínek a péče i sociální problematikou. U složek
vybavenosti obce hodnotíme jejich dostatečnost a to jak po stránce kvantity a
dostupnosti pro všechno obyvatele, tak i po stránce kvality. Kromě nabídky těchto
služeb a všeobecně zázemí pro obyvatele je třeba zkoumat i poptávku místní
komunity po těchto službách, tedy o co je v obci zájem a v jaké kvalitě.
Dostupnost všech potřebných informací pro provedení analýzy byla stejná nebo
obdobná, jako v předchozí kapitole. Proto i zde zpracovatel přistupoval k analýze
lidských zdrojů obce a jejich potřeb z několika úhlů pohledu a z několika zdrojů
(ČSÚ, MV ČR, apod.). Důležitou roli zde sehrála také znalost místních podmínek
v obci a dotazníkové šetření potřeb obyvatel, které proběhlo v I. čtvrtletí t. r., byť
se do tohoto dotazníkového šetření zapojilo velmi málo občanů – respondentů.
V přístupu k tomuto šetření je možno pozorovat určitou pasivitu občanů…
4.2.1

STAV OBYVATEL PODLE VĚKU

Počet bydlících obyvatel celkem (SLDB 2011)
Z toho muži
ženy
Počet obyvatel 0 – 5 celkem
Počet obyvatel 6 – 14 celkem
Počet obyvatel 15 – 24 celkem
Počet obyvatel 25 – 39 celkem
Počet obyvatel 40 – 54 celkem
Počet obyvatel 55 – 64 celkem
Počet obyvatel 65 – a více celkem
Počet obyvatel – věk nezjištěn

1 705
887
818
99
143
228
351
395
224
258
7

(zdroj ČSÚ SLDB 2011)

8

Z uvedeného přehledu vyplývá, že plných 71,3% (tj. 1216) občanů je mladších 54
let, což je zejména pro budoucnost pro obec velmi dobré. Dobrý demografický
vývoj naznačuje i skutečnost, že jsme v letošním roce naplnili zvýšenou kapacitu
dětí v mateřské škole na 56 a na první vítání občánků v květnu je připraveno 10
nových občánků naší obce.
4.2.2

STAV OBYVATEL PODLE VZDĚLÁNÍ

Počet bydlících obyvatel celkem (SLDB 2011)
Počet obyvatel 15 a více – základní vzdělání
Počet obyvatel 15 a více – střední vč. vyučení bez maturity
Počet obyvatel 15 a více – úplné střední s maturitou
Počet obyvatel 15 a více – nástavbové a vyšší odborné
Počet obyvatel 15 a více – vysokoškolské
Počet obyvatel 15 a více – vzdělání nezjištěno

1 705
227
510
484
64
149
27

(zdroj ČSÚ SLDB 2011)

4.2.3

Obec

BYTOVÁ SITUACE
Domy
celkem

Rodinné
domy

Bytové
domy

Byty

obydlené byty
v domech celkem

486

12

692

588

POLIČNÁ
503
(zdroj ČSÚ SLDB 2011)

Z toho
obydlené
v rodinných
domech
505

obydlené v
bytových
domech
81

Trvale obydlené byty:
Počet budov s číslem popisným (ev. OÚ)
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011):
Počet rodinných domů (SLDB 2011):
Odhad počtu bytů v letech 2014 – 2020:

521
588
486
25

(odborný odhad zhotovitele)

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně:
4.2.4

2,1

VYBAVENOST

Základní škola:
Zdravotní středisko:
Plochy občanského vybavení celkem:
Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem:

ano
ne
… ha
… ha

(Stanoveno na základě územního plánu obce)

4.2.5

ROZVOJ BYDLENÍ

Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Odpad bytů do roku 2020:
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020:
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020:
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch:

3
6
25
25 ha
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Zastavitelné plochy pro bydlení celkem:
odhadované potřeby ploch pro bydlení

50 ha, což je 200 %

(Stanoveno na základě územního plánu obce a porovnáno s odhadem potřeby)

Podpora rozvoje bydlení je pro rozvoj obce velmi důležitá. V současnosti máme
připravenu a do územního plánu zařazenu výstavbu rodinných domků v lokalitě
Chřástalov (Crhov), kde by během velmi krátké doby mohlo vzniknout cca 13 – 15
nových rodinných domků.
Vedle toho je v územním plánu také začleněna výstavba rodinných domků
v lokalitě Horní konec (na privátních pozemcích). Úkolem obce je rozhodně
podpořit tuto výstavbu napojením na vodovodní řád a kanalizační síť tak, aby noví
občané naší obce měli zajištěn vysoký standard bydlení a usadili se zde natrvalo.
Za zmínku stojí také úvaha o zajištění případného sociálního bydlení, kde se jako
nejvýhodnější jeví vybudování bytů ve stávajícím drážním domku. Je však nejprve
zapotřebí získat ho do majetku obce a poté, za případného přispění dotačních
zdrojů, ho rekonstruovat.
4.3.

INFRASTRUKTURA

Oblast infrastruktury je rozdělena na dvě subkapitoly:
4.3.1

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Dopravní infrastruktura představuje dopravní dostupnost (tedy to, jak je obec
dostupná, resp. jak jsou dostupná okolní centra z pohledu socioekonomických
aktivit – existence a kvalita silniční a železniční sítě, dostupnost letecké dopravy,
apod.) a dopravní obslužnost, tzn. jak je daná obec (lokalita) obsluhována
hromadnou osobní dopravou (silniční, železniční). Tyto dvě kategorie a jejich
kvalita mají zejména v odlehlejších oblastech zásadní vliv na rozvoj celého území.
Napojení na silnici I. třídy:
Napojení na silnici II. třídy:
Železniční stanice či zastávka:
Městská hromadná doprava:
Příměstská doprava:
Cyklistická stezka:

ne
ano
ne
ano – zajištěna smluvně s městem
Valašským Meziříčím
ano – zajištěna smluvně se ZK (ČSAD)
ano – cyklochodník částečně

Obec protíná silnice II/150 z Valašského Meziříčí směr Bystřice pod Hostýnem,
která je v majetku Zlínského kraje. Ostatní místní komunikace jsou v majetku
obce. Celková délka cest je 18,6 km. Dopravní dostupnost obce lze hodnotit jako
velmi dobrou. Obec leží v těsném sousedství s městem Valašské Meziříčí, kam
dojíždí většina občanů za prací, ale také za zdravotnickými službami, většími
nákupy, do škol, za kulturou či jinými službami. Po stejné komunikaci se dostane
jak na silnici č. I/57 směr Vsetín a na opačnou stranu směr Hranice. Necelých15
km je také vzdálena rychlostní komunikace č. I/35 kterou se dostaneme na dálnici
D1.
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Obcí prochází železniční trať Valašské Meziříčí – Kojetín, která však zde nemá
železniční zastávku. Nejbližší železniční stanice je ve Valašském Meziříčí necelý
1 km vzdálená od obce, která je snadno dostupná jak autobusy MHD, tak i
příměstskou dopravou ze směru Branky – Valašské Meziříčí nebo Kelč –
Valašské Meziříčí.
Letiště v Mošnově je pak vzdáleno necelých 35 km. Na katastru obce se nachází
privátní heliport – jak pro modely letadel, tak i pro letadla vyhlídková, případně
zemědělská (práškování).
4.3.2

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

V této oblasti se hodnotí veškerá síťová vedení (energovody, vodovody,
kanalizace), dále čistírny odpadních vod, veřejné osvětlení, atd. Kvalita těchto
složek je jedním ze základních měřítek hodnoty úrovně zázemí pro život obyvatel
obce.
Vodovod:
Kanalizace:
Plynofikace:

ano – částečně (70%)
ano – částečně (60%)
ano – částečně (75%)

Obec má vybudovanou z větší části kanalizační síť v rámci projektu Čistá řeka
Bečva I. a v současné době se začíná s realizací navazujícího projektu Čistá řeka
Bečva II., který by měl být v obci dokončen v roce 2015.
Poličná je napojena na vodovodní řád vybudovaný v 90. letech minulého století.
Obdobné je to s připojením na plyn, který využívá 75% domácností.
4.4.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdravé životní prostředí a obecně soulad všech aktivit v území s principy
udržitelného rozvoje musí být základním cílem realizace každého koncepčněrozvojového materiálu a uvedené zásady se musí promítat do všech
popisovaných kapitol. V problémovém okruhu „Životní prostředí“ se zkoumá a
analyzuje stav a vývoj všech základních složek přírody, tj. vody, ovzduší, půdy,
rostlinstva a živočišstva na popisovaném území. Provádí se rozbor případného
znečištění/ohrožení těchto složek a hledají se jeho příčiny. Lokalizují se též
možné budoucí zdroje znečištění/ohrožení a následně se v návrhové části
dokumentu přijímají preventivní opatření proti zjištěným potenciálním
znečišťovatelům. V kapitole „Životní prostředí“ se také věnuje velká pozornost
otázce krajiny a to jak z pohledu rozvojového potenciálu, tak, a to zejména,
z pohledu životního prostoru, tedy území, které nás obklopuje, ve kterém žijeme a
které si musíme chránit.
Jak již bylo uvedeno výše, obec Poličná leží na okraji Podbeskydské pahorkatiny,
z jihu ji lemují Hostýnské vrchy. Od města Valašského Meziříčí ji odděluje řeka
Vsetínská Bečva, jež se v těchto místech slévá s Rožnovskou Bečvou a Loučkou
v řeku Bečvu. Dá se říci, že Poličná je typickou valašskou obcí, která je rozložena
jak kolem potoka Loučka, který protéká obcí, tak také na úbočích jednotlivých
částí Úlehla, Štěpnice, Junákov, Kotlina apod. Pro naši obec jsou typické velké
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plochy zemědělské půdy (53,7%) a lesní půdy (36,4%), přičemž samotný lesní
porost představuje 77 ha (tj. 7%).
Z tohoto přehledu je zřejmé, že příroda a klidné prostředí je pro život našich
občanů velmi důležité, což ostatně vyjádřili i ve zmíněném dotazníku. Přímo
v obci je minimální průmysl a tak jedním ze znečišťovatelů ovzduší je provoz
vepřína společnosti Agrotech a druhým nevhodné lokální topné systémy
produkující množství zplodin zejména v podzimním a zimním období.
Vzhledem k tomu, že koryto vsetínské Bečvy působí jako přirozený „tunel“, kterým
proudí silnější větrné poryvy, nepostihují naši obec ani zplodiny chemického
závodu DEZA, který je na opačné straně Valašského Meziříčí.
Dá se tedy s jistotou konstatovat, že životní prostředí v naší obci je velmi dobré a
příjemné. Ale i přesto chceme, společně s firmou Agrotech, spol. s r. o., řešit
zápach vepřína regulací větrání stájí a výsadbou rychle rostoucích dřevin, které
by změnily proudění vzduchu a tím směrovaly zápach mimo nejblíže umístěné
rodinné domky či bytové domy.
Životní prostředí také významnou měrou ovlivňuje hospodaření s komunálním
odpadem, ale též recyklovaným odpadem, nebezpečným odpadem, bioodpadem
apod. Přestože jsme již v roce 2013 realizovali některé drobné úpravy, které
zlepšily sběrné místo u hasičské zbrojnice a zvelebily obec, čeká nás v systému
sběru, shromažďování a svozu domovního odpadu spousta práce. Je třeba dále
rozvíjet spolupráci se společností EKOCOM, která nám za separování odpadu
vyplácí nemalé finanční prostředky, které se pozitivně promítají do rozpočtu obce,
ale musíme především působit na podvědomí občanů a vést je k co největší
separaci odpadů. Za tímto účelem jsme zajistili v I. čtvrtletí letošního roku
kontejnery na textil a nepotřebné oděvy. Odměna za toto třídění není
astronomická, ale toto třídění nám pomůže snížit objem komunálního odpadu,
který nás stojí hodně peněz. Budeme i nadále podporovat aktivity třídění odpadu,
jako jsme to již učinili letos při sběru papíru dětmi základní školy. Rozhodli jsme
se nejlepší sběrače odměnit 5 tablety a při prvním sběrovém dnu děti donesly
celých 40 q (pro srovnání s loňským rokem to byly necelé 3 q). Pro obec to bude
mít opět významný pozitivní dopad do rozpočtu.
Do této oblasti také spadá pravidelná obnova funkce lesa podle připraveného
lesního hospodářského plánu a obnova zeleně v obci. Za odstraněné stromy
v roce 2013 jsme již bezprostředně letos zahájili výsadbu nových dřevit.
Uvažujeme také o připravě revitalizace území na soutoku potoka Loučka
s Bečvou a vytvoření klidové zóny v prostředí pěkného lesoparku.
4.5.

CESTOVNÍ RUCH

Tento problémový okruh, který od roku 1990 nabývá stále většího významu
z mnoha pohledu ve své analytické části, hodnotí dvě základní nezbytné složky
tohoto odvětví:
 atraktivity cestovního ruchu, tj. zejména přírodní a kulturně-historické bohatství,
které je spolu s možností kulturního a sportovního vyžití hlavním lákadlem pro
turisty
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 vybavenost pro cestovní ruch, tzv. materiálně-technická základna, tzn.
kvalitní a v dostatečné míře vybudovaná síť ubytovacích, stravovacích a
dalších doplňkových zařízení. Bez tohoto obslužného zázemí není možný
rozvoj ekonomicky zajímavého cestovního ruchu ani v sebeatraktivnějších
lokalitách.
V obou těchto oblastech má obec spoustu práce před sebou a máme co dohánět.
V části obce zvané Kotlina, kde býval kdysi obrázek Panny Marie, byla v roce
1892 postavena kaple Panny Marie. Časem ji poškodilo počasí a vzlínavá vlhkost,
proto byla v roce 1940 zbořena a občané na jejím místě postavili novou kapli
podle návrhu arch. Josefa Místeckého.
Vedle této jediné nemovité kulturní památky má obec tato významná místa a
pamětihodnosti:
 kamenný kříž naproti Jednotě z r. 1775, který stával původně naproti
fojtství,
 uprostřed obce sloup se sochou Panny Marie, který dříve stával při
západním okraji Poličné,
 uprostřed obce před obecním úřadem (dřívější školou) kamenný kříž se
sochou Anděla strážce, postavený v roce 1888 na památku 40. výročí
korunovace císaře Františka Josefa I.,
 při okraji obce se nachází pomník obou světových válek.
 další pomník při vjezdu do obce od Valašského Meziříčí, který je dílem
arch. Josefa Místeckého, byl postaven na památku tří vlastenců
popravených u mostu přes Bečvu,
 a rodinná vila arch. Místeckého, která stojí nedaleko hájovny „Na revíru“.
Ubytovací kapacity:
Počet objektů druhého bydlení:
1
Intenzita individuální rekreace:
0
(Poměr počtu objektů druhého bydlení a počtu trvale obydlených bytů)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor:
Historicky významná stavba nebo soubor:
Významná stavební dominanta:
Urbanistická hodnota:
Významný vyhlídkový bod:
Místo významné události:
Index rekreačního a turistického potenciálu:

ne
ne
ne
ne
ano
ano
1

Obec Poličná má velmi málo kulturně historických památek, za kterými by k nám
jezdilo množství návštěvníků. Na druhé straně je zde krásná příroda a množství
příjemných turistických tras a naučných stezek, které mohou návštěvníky oslovit.
Vedle toho je pro nás obrovskou příležitostí např. vybudování sportovního areálu
s tenisovými a volejbalovými kurty, doplněné případně hřištěm na minigolf,
klidovou zónou a potřebným zázemím, který zcela jistě může přilákat zájemce o
aktivní trávení volného času. Další příležitostí je vybudování cyklostezky, která by
propojila již existující cyklostezku z Branek a z Valašského Meziříčí.
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Rovněž tak vybudování venkovního travnatého hřiště pro veřejnost u školy a
klidové zóny s přírodním volejbalovým hřištěm mezi silničním a železničním
mostem bude jistě lákadlem pro sportovní nadšence, kteří do obce zavítají.
4.6.

ZEMĚDĚLSVÍ A ROZVOJ VENKOVA

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k dosažení cílů
stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji
venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje,
zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního
zemědělského hospodaření. Program podporuje rozšiřování a diverzifikaci
ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet
nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit
sounáležitost obyvatel na venkově.
Tato základní pravidla platí v plném rozsahu i pro naši obec. Cílem Programu
rozvoje obce Poličná je zajistit kvalitní a plnohodnotný život pro občany obce a
vytvoření podmínek pro její rozšiřování (příchod nových mladých rodin), růst
výstavby rodinných domků, další naplňování základní školy novými žáky, rozvoj
podnikání v obci apod.
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra:
Zemědělská půda celkem:
Orná půda:
Chmelnice:
Vinice:
Zahrady:
Ovocné sady:
Trvalé travní porosty:
Lesní půda:
Vodní plochy:
Zastavěné plochy:
Ostatní plochy:

1.106,5 ha
595,2 ha, což je 53,7 % z celkové výměry obce
383,3 ha, což je 34,6 % z celkové výměry zemědělské
půdy
0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy
0 ha, což je 0,0 % z celkové výměry zemědělské půdy
55,8 ha, což je 5,0 % z celkové výměry zemědělské
půdy
17,9 ha, což je 1,6 % z celkové výměry zemědělské
půdy
138,2 ha, což je 12,5 % z celkové výměry zemědělské
půdy
402,3 ha, což je 36,4 % z celkové výměry obce
10,0 ha, což je 0,9 % z celkové výměry obce
18,0 ha, což je 1,6 % z celkové výměry obce
81,0 ha, což je 7,3 % z celkové výměry obce

(Zdroj: ČSÚ, mapové podklady – MISYS)

Zemědělství a údržbu krajiny zajišťuje v rámci obce společnost Agrotech, s r. o.,
která obhospodařuje větší část zemědělské půdy v obci. Vedle toho působí v obci
několik drobných zemědělců, ale jejich vliv na krajinotvorbu a přírodu je
zanedbatelný.
5. S.W.O.T. ANALÝZA
SWOT analýza představuje standardní metodu používanou ke shrnutí a
prezentaci závěrů sociálně-ekonomické analýzy. Původně byla tato metoda
využívaná zejména v marketingových analýzách soukromé sféry. Postupně se,
díky své čitelnosti a přehlednosti, stala součástí metodik pro zpracování analýz i
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v oblasti veřejné správy. V této sféře se však, oproti soukromému
sektoru, vyskytuje řada odlišností, které pak v konečném důsledku způsobují jisté
metodické nepřesnosti.
Tato globální SWOT analýza je odrazovým můstkem ke zpracování návrhové
části programu rozvoje územního obvodu obce. Ukazuje totiž, které silné stránky
a příležitosti je možno využít pro nastartování hospodářské a sociální konjunktury
v obci a naopak jaké problémy a ohrožení mohou zamýšlený růst oslabit,
případně znemožnit.
Analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb představuje jeden
ze základních nástrojů, z něhož vychází cíle a úkoly Programu rozvoje obce
Poličná ve všech sledovaných pilířích.
5.1.

SILNÉ STRÁNKY - STRENGHTS

 Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu
zdraví
 Blízkost přírody
 Klidné místo k bydlení
 Kvalitní dopravní napojení (silnice II. třídy, příměstská doprava, napojení na MHD
s městem VM)
 Blízkost centra města VM (dostupnost služeb)
 Většinové pokrytí obce inženýrskými sítěmi (voda, kanalizace, plyn)
 Relativně stabilní počet obyvatel
 Dobře vybavená základní škola
 Rozšířená mateřská škola
 Vysoká intenzita zástavby RD
 Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení (jak pozemky obce, tak i privátní)
 Nově postavená hasičská zbrojnice
 Vcelku uspokojivý stav rozhodujících komunikací a chodníků
 Propagace obce prostřednictvím webových stránek
 Vlastní periodikum – Poličenské listy
5.2.

SLABÉ STRÁNKY - WEAKNESS








Absence napojení na železnici – v obci není železniční zastávka
Neexistence zdravotního střediska
Nedostatek vhodných zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost
Absence vhodného objektu, který by sloužil společenským, kulturním, spolkovým a
sportovním akcím
Postupně mizející tradice a zvyky
Absence typické valašské architektury
Málo pracovních příležitostí přímo v obci
Absence dalších služeb – řemesla, pošta, apod.
Omezený počet lidí – organizátorů akcí
V minulosti neřešené majetkové záležitosti – vlastnictví a užívání pozemků, apod.

5.3.

PŘÍLEŽITOSTI – OPORTUNITES modifikovaně také OPTIONS (MOŽNOSTI)






 Rozvoj služeb zaměřených na seniory
 Vybudování sportovního areálu u fotbalového hřiště
 Nová bytová výstavba v lokalitě Chřástalov
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 Dobudování sportovišť v areálu školy
 Vybudování dětských hřišť u mateřské a základní školy
 Iniciování možného rozvoje podnikatelských aktivit v areálu společnosti Agrotech
(býv. Zemědělské družstvo)
 Využití dotačních titulů v rámci vhodných programů
 Zaměření se na využití volnočasových aktivit dětí (zřízení komunitního centra pro
mládež, klubovny)
 Zkvalitňování a udržování úrovně pořádaných akcí
 Hledání a pořádání dalších akcí směřujících k pospolitosti občanů
 Oživení lidových tradic
 Účast v soutěži Vesnice roku
 Intenzivnější spolupráce s organizacemi typu MAS, apod.
 Výstavba víceúčelového (kulturního, společenského a sportovního) objektu
5.4.












HROZBY - THREATS

Stárnutí populace
Odchod mladých lidí z obce
Stěhování občanů za pracovními příležitostmi mimo území obce
Pokles žáků v základní škole
Ohrožení občanů dalšími povodněmi a jejich možné odstěhování do jiných obcí a
měst
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci dostatečné kulturní a
sportovní vybavenosti – v obci chybí víceúčelové kulturní a sportovní zařízení
Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných
ploch pro výrobu
Dopravní nebezpečnost v úsecích bez chodníků
Zhoršující se ekonomická situace a růst nezaměstnanosti ve státě
Malý počet výzev pro dotační období

6. ZAPOJENÍ OBCE DO REGIONÁLNÍCH FOREM SPOLUPRÁCE
Obec je zapojena v následujících regionálních či jiných institucích a formách
spolupráce:







Svaz města a obcí ČR

Sdružení Mikroregion Valašskomeziříčško – Kelečsko

Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko
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MAS – Místní akční skupina Kelečsko – Lešensko – Starojicko

Zapojení do těchto aktivit přináší obci jednak výhody např. právního servisu, ale
také nové poznatky, zkušenosti, inspiraci a v neposlední řadě také zapojení do
projektů, možnost získání dotací, spojení s okolními obcemi ve společných
projektech a obecně sounáležitost s Valašskem a jeho tradicemi.

7. NÁVRH PROGRAMU ROZVOJE OBCE POLIČNÁ
Návrh programu rozvoje obce vychází ze zpracovaných analýz a údajů
zmíněných v předchozích částech tohoto materiálu. Má 4 základní části, jejich
vzájemná provázanost a dodržení stanovených cílů je pro vlastní realizaci
programu rozvoje velmi důležité.
7.1.

7.1.1

STANOVENÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ

HLAVNÍ DLOUHODOBÉ ROZVOJOVÉ CÍLE OBCE

Jsou cíle s časovým horizontem realizace 15 – 20 let. Pro další bezproblémové
zpracování a hodnocení programu a jeho následnou realizaci se doporučuje
stanovit si pouze jeden zásadní cíl i za cenu větší míry obecnosti. Tento hlavní,
tzv. strategický cíl, by měl plně vycházet z provedené analýzy. Pro naši obec je
tímto cílem v podstatě základní impuls, který vedl k odtržení od města Valašského
Meziříčí – udržení základní školy v obci.
Proto dlouhodobým rozvojovým cílem obce Poličná je: ZVÝŠIT POČET ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA 24 ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ.
Stanovení tohoto strategického cíle se mimo jiné opírá například o studii britských
vědců z Univerzity z Londýnského institutu pro vzdělávání (University of London
Institute of Education), která nedávno potvrdila, na co britští učitelé upozorňují již
dávno, že optimální počet žáků ve třídě, pokud se mají ve škole skutečně něco
naučit, je maximálně 20 (studie probíhala na 27 základních a 22 středních
školách a týkala se 686 žáků). Se zvyšujícím se počtem žáků ve třídě klesá jejich
pozornost, klesá vzájemná interakce žák – učitel a rovněž roste míra frontálního
vyučování. V našich podmínkách je tímto magickým číslem počet 24 žáků.
Tento počet současně přináší minimální zatížení obecního rozpočtu.
7.1.2

DÍLČÍ DLOUHODOBÉ ROZVOJOVÉ CÍLE

Jsou cíle s časovým horizontem realizace shodným se strategickým cílem. Tyto
dílčí cíle se stanoví pro každý problémový okruh a jejich splnění představuje i
splnění strategického cíle. Opět je doporučeno minimalizovat počet dílčích cílů
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v rámci jednoho problémového okruhu. Optimální je počet 2 – 4 podle rozsahu
problematiky jednotlivých kapitol.
Při stanovování cílů, kdy cílem v předmětné oblasti rozumíme změnu, kterou
požadujeme a které chceme v této oblasti dosáhnout v určitém stanoveném
termínu, musíme respektovat základní vlastnosti požadované změny:
 pozorovatelnost změny (v průběhu realizace kroků k dosažení cíle musí být
zřejmé, že se stanovený cíl skutečně naplňuje)
 měřitelnost, příp. hodnotitelnost změny (v průběhu naplňování cíle musíme mít
možnost změřit či zhodnotit dosavadní výsledky a porovnat je s výsledky
požadovanými, plánovanými)
Přehled cílů podle jednotlivých oblastí:
Ekonomika
 Podpora rozvoje malého a středního podnikání s cílem zvýšení
zaměstnanosti přímo v obci (2014 – 2020).
 Orientace na maximální využití možností získání dotačních podpor
k posílení rozpočtu obce (2014 – 2020).
 Důraz na maximální efektivitu a účelovost vynakládání veřejných
prostředků z rozpočtu obce (2014 – 2020).
 Grantová podpora spolků (2014 – 2020).
Lidské zdroje
 Podpora rozvoje bydlení, podpora výstavby rodinných domů pro mladé
rodiny (Chřástalov, Horní konec – 2014 – 2020).
 Vybudování sociálního bydlení (2015 – 2016).
 Vybudování zdravotního střediska s praktickým lékařem a zubařem
v budově stávajícího obecního úřadu v případě jeho přestěhování
(2020).
Infrastruktura
 Budování nové (Chřástalov, Horní konec) a opravy stávající technické
infrastruktury v obci – komunikace, chodníky, kanalizace, energetické
sítě (2014 – 2020).
 Vybudování parkoviště u základní školy (2014 – 2015).
 Vybudování parkoviště u obecního úřadu (2014).
 Vybudování chodníku od železničního přejezdu po hájenku Na revíru.
 Vybudování kamerového systému v obci (2014 – 2015).
Životní prostředí
 Revitalizace území u soutoku potoka Loučka s řekou Bečvou (2016 –
2017).
 Vybudování prvků protipovodňové ochrany obce na potoku Loučka a
kolem vsetínské Bečvy (2014 – 2020).
 Péče o obecní zeleň – údržba, výsadba, obnova (2014 – 2020).
 Krajinotvorba, údržba lesního bohatství, obnova lesa (2014 – 2020).
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Cestovní ruch, školství, kultura, sport
 Vybudování dětského hřiště u MŠ (2014 – 2015).
 Vybudování dětského hříště u ZŠ (2014 – 2015).
 Vytváření klidových zón vhodných pro mladé matky s dětmi, ale také
seniory (mezi silničním a železničním mostem – 2014 – 2015).
 Vybudování sportovního areálu pro veřejnost – tenisové kurty,
volejbalová a nohejbalová hřiště u stávajícího areálu TJ (2019 – 2020).
 Vybudování víceúčelového objektu s možností kulturně společenského
a sportovního vyžití občanů a případně sídlem obecního úřadu (2018 –
2020).
 Péče o kulturní památky – kříže, pomníky, Boží muka, Kaplička (2014 –
2020).

7.2.

URČENÍ ROZVOJOVÝCH AKTIVIT včetně STANOVENÍ PRIORIT

Aktivita je konkrétní činnost, jejíž realizace vede k naplnění programového úkolu.
Je tedy zřejmé, že každý programový úkol v sobě obsahuje aktivity, realizační
kroky, k jeho splnění. Vlastní aktivita je ve většině případů plánována na časové
období jednoho roku. Rozbor každé jednotlivé aktivity by měl obsahovat:
 podrobný popis
 zhodnocení přínosů realizace aktivity (ekonomických, společenských)
 výpočet nákladů na realizaci aktivity
 určení nositele aktivity (tj. osoby, organizace či instituce, která bude garantovat,
že skutečně dojde k realizaci aktivity – nositelem může být obec, určitý
podnikatel, nezisková organizace, apod.)
 určení konkrétní zodpovědnosti za realizaci aktivity (nositel aktivity určí
konkrétní osobu zodpovědnou za realizaci aktivity – např. obec určí starostu,
místostarostu, atd.)
 vytipování možných zdrojů potřebných k realizaci aktivity
 zhodnocení multiplikačních efektů realizace aktivity (vytipování možných
dopadů realizace konkrétní aktivity na výsledky jiných aktivit, zhodnocení vlivu
výsledků realizace aktivity na míru naplnění konkrétních programových úkolů a
následně rozvojových cílů, multiplikační efekt může působit oběma směry, tedy
pozitivně i negativně)
Samotným zakončením návrhové části a tím i celého programu rozvoje územního
obvodu obce je určení priorit pro realizaci jednotlivých vytipovaných aktivit. Tyto
priority stanoví zpracovatel programu v součinnosti se zástupci obce a pracovní
skupinou podle několika zásad:
 větší prioritu má aktivita, s větším pozitivním multiplikačním efektem a nižšími
předpokládanými finančními náklady
 větší prioritu má i přes předpokládané vyšší finanční náklady aktivita, která má
větší pozitivní multiplikační efekt, kdy by stejného efektu bylo dosaženo
realizací více aktivit jednotlivě levnějších avšak v součtu finančně
nákladnějších
 v případě stejného multiplikačního efektu má větší prioritu aktivita finančně
méně nákladná a realizačně méně náročná
 priorizovaná aktivita musí být v plánovaném období realizovatelná.
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1. PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Popis projektu

Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování
Předpokládaný termín realizace
Nositel aktivity
Kontaktní osoba – garant akce

Cílem projektu je realizace výstavby nového pavilonu
MŠ, který zajistí umístění celkového počtu 56 dětí dle
požadavku KHS
Současný stav:
Stávající prostory nevyhovovaly normám.
Konečný stav:
V současné době již realizováno a MŠ je naplněna.

4.253.363,68 Kč
Dotace OPŽP: 0
Úvěr: 3.868.161,97 Kč
Vlastní zdroje rozpočtu obce: 385.201,71 Kč
2014
Základní a mateřská škola Poličná, p.o.
ředitel ZŠ p. Mgr. Jiří Papež

2. ČISTÁ ŘEKA BEČVA II. – DRUHÁ ETAPA KANALIZACE OBCE
Popis projektu
Cílem akce je vybudování nové splaškové kanalizace
v částech obce Štěpnice, Nad ulicí a Kouty
Současný stav: V měsíci dubnu byla zahájena vlastní
realizace akce.
Konečný stav:

Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování

19.665.530,- Kč
Dotace: 13.992.218,- Kč

Předpokládaný termín realizace
Nositel projektu
Kontaktní osoba – garant akce

Vlastní zdroje obecního rozpočtu: 5.673.312,- Kč
2014 – 2015
Obec Poličná
starosta obce p. Vladimír Místecký

3. OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ OÚ
Popis projektu
Cílem projektu je oprava stávajících, naprosto
nevyhovujících, prostor sociálního zařízení v budově
obecního úřadu Poličná č.p. 144
Současný stav: V měsíci březnu byla zahájena
realizace opravy
Konečný stav: Do konce května 2014 budou prostory
sociálního zařízení opraveny se zajištěním využití i pro
handicapované občany
Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování

249.470,- Kč
Dotace OPŽP: 0

Předpokládaný termín realizace
Nositel projektu
Kontaktní osoba – garant akce

Vlastní zdroje rozpočtu obce: 249.470,- Kč
2014
Obec Poličná
starosta obce p. Vladimír Místecký
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4. PREVENTIVNÍ POVODŇOVÁ OCHRANA OBCE, vč. BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU
Popis projektu
Cílem projektu je zabezpečení komplexní preventivní
povodňové ochrany obce vč. hlásičů a rozhlasu
Současný stav: Zpracován projekt a podána žádost o
dotaci
Konečný stav:

Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování

2.624.971,- Kč
Dotace OPŽP: 2.362.473,- Kč

Předpokládaný termín realizace
Kontaktní osoba – garant akce

Vlastní zdroje rozpočtu obce: 262.498,- Kč
2014 – 2015
místostarosta obce p. Ing. Stanislav Pernický

5. ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Popis projektu

Cílem projektu je zateplení objektu obecního úřadu a
oprava fasády včetně výměny oken.
Současný stav: Zpracován projekt a podána žádost o
dotaci
Konečný stav:

Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování

1.720.042,76 Kč
Dotace OPŽP: 1.548.038,- Kč

Předpokládaný termín realizace
Kontaktní osoba – garant akce

Vlastní zdroje rozpočtu obce: 172.004,76 Kč
2014 – 2015
místostarosta obce p. Ing. Stanislav Pernický

6. VYBUDOVÁNÍ VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ v MŠ
Popis projektu
Cílem projektu Hrajeme si s Barvínkem je vybudovat
dětské hřiště u MŠ pro venkovní výuku dětí.
Současný stav: Zpracován projekt a podána žádost o
dotaci
Konečný stav:

Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování

Dotace OPŽP:

Předpokládaný termín realizace
Kontaktní osoba – garant akce

Vlastní zdroje rozpočtu obce:
2014 – 2015
ředitel ZŠ p. Mgr. Jiří Papež
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7. VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ v ZŠ
Popis projektu
Cílem projektu je vybudování dětského hřiště v areálu
základní školy jak pro žáky školy tak i pro veřejnost.
Současný stav: Zpracován projekt a podána žádost o
dotaci
Konečný stav:

Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování

401.526,- Kč
Dotace OPŽP:

Předpokládaný termín realizace
Kontaktní osoba – garant akce

Vlastní zdroje rozpočtu obce:
2014 – 2015
ředitel ZŠ p. Mgr. Jiří Papež

8. VYBUDOVÁNÍ VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ U ZŠ
Popis projektu
Cílem je vybudovat s minimálními náklady venkovní
hřiště na minifotbal a další sporty jak pro žáky ZŠ, tak i
pro veřejnost.
Současný stav: Provedeny základní terénní úpravy
Konečný stav:
Do konce června bude hřiště srovnáno, oseto travou a
nainstalovány branky – zabetonované.

Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování

60.000,- Kč
Dotace OPŽP: -

Předpokládaný termín realizace
Kontaktní osoba – garant akce

Vlastní zdroje rozpočtu obce: 60.000,- Kč
2014
místostarosta obce p. Ing. Stanislav Pernický

9. DOPLNĚNÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU – VÝSTAVBA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DRDOVI
Popis projektu
Cílem je napojit uvedenou lokalitu (Drdovi,
Závadovi…) na dodávku pitné vody
Současný stav: Zásobování z vlastní studny
Konečný stav: Napojení na obecní vodovod

Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování

750.000,- Kč
Dotace OPŽP: 0

Předpokládaný termín realizace
Kontaktní osoba – garant akce

Vlastní zdroje rozpočtu obce: 750.000,- Kč
2015
starosta obce p. Vladimír Místecký
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10. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ CHŘÁSTALOV
Popis projektu

Cílem projektu je zasíťování stavebních pozemků
v dané lokalitě.
Současný stav: Bez jakýchkoliv sítí, chodníků, cest.
Konečný stav: Plná občanská vybavenost.

Předpokládané náklady
Předpokládané zdroje financování

9.801.652,66 Kč
Dotace OPŽP: 0

Předpokládaný termín realizace
Kontaktní osoba – garant akce

Vlastní zdroje rozpočtu obce: 9.801.652,66 Kč
2014 – 2015
starosta obce p. Vladimír Místecký

7.3.

PŘEHLED HLAVNÍCH KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2014

1. Dětský karneval
2. Zabíjačka
3. Vítání jara – den země
4. Vítání občánků
5. Kácení májky
6. Dětský den
7. Tarahúnský pohár – turnaj ve fotbalu
8. Rozloučení s létem
9. Volejbalový tarahúnský pohár
10. Drakiáda
11. Poličenský krpál – běh do kopce
12. Uspávání broučků – lampionový průvod
13. Košt slivovice
14. Mikulášská nadílka
15. Oslava konce roku – SILVESTR 2014

8. ZÁVĚR
Venkovské osídlení a celý venkovský prostor mají nezastupitelný společenský,
kulturní, ekologický a hospodářský význam. Program rozvoje Zlínského kraje
v letech 2013 – 2016 věcně navazuje na Program obnovy vesnice projednaný
vládou České republiky dne 29. května 1991 a usnesením vlády České republiky
ze dne 11. listopadu 1998 č. 730.
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Program rozvoje obce Poličná respektuje tyto uvedené dokumenty a současně
představuje „živou“ knihu, která by měla být každoročně zpřesňována, případně
doplňována podle potřeb občanů obce, kterým by měla hlavně sloužit.
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