Poličenské listy
Březen 2022 / Ročník X. číslo 3
Mo o měsíce:
"Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život
připravoval."
Boris Pasternak

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
silně vnímáme situaci na Ukrajině a vyjadřujeme podporu
ukrajinskému národu. Připojujeme se k akcím, které
koordinujeme s Krajským úřadem a mikroregionem Valašské
Meziříčí, včetně všech obcí. Sledujte, prosím, stránky obce, kde
jsou uvedeny možnos pomoci a kontakty na oﬁciální stránky.
Protože si příš úterý připomeneme MDŽ, chtěl bych poděkovat
ženám za práci, která je někdy méně viditelná, ale o to více
záslužná. Všechny bych vás rád pozval dne 12. 3. 2020 na malou
oslavu viz. pozvánka níže. Věřím, že dny příš nám všem
přinesou klid a my se budeme moci beze strachu naplno věnovat
všemu, co každodenní život přináší.
Vladimír Místecký

12.3.2022

Oslava MDŽ

Sál U Slunce,

zahájení v 15 hod.

vystoupení žáků ZŠ
k poslechu zahraje
cimbálovka z Bystřice " Troják"
občerstvení připraveno,
dobrou náladu si přineste sebou,
volná zábava
Všichni jste srdečně zváni.
Těší se na vás výbor pro kulturu,školství a sport.

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
Ve dnech 31. 1. 2022 a 17. 2. 2022 se uskutečnilo 75. a 76.
zasedání Rady obce, která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu Poličná, jako obdarovaným a
Obcí Poličná, jako dárcem. Předmětem smlouvy je poskytnu
ﬁnančního daru ve výši 15.000,- Kč.
• schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce
lesní cesty U Paléska".
• schvaluje členy výběrové komise jmenované ve věci realizace
veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce lesní cesty U
Paléska".
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu "ZŠ Poličná, stará budova – rekonstrukce otopné
soustavy" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem tohoto
výběrového řízení společnos Jaroslav Lušovský, stavební,
výkopové, instalatérské práce, Dolní Bečva.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnos inženýrské sítě
– vodovodní přípojky a kanalizační přípojky mezi Obcí Poličná a
žadateli, dle předloženého návrhu.
• schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k
podnikání ke dni 31. 1. 2022 a to Dohodou o ukončení nájmu
prostor sloužících k podnikání mezi obcí Poličná a nájemkyní dle
smlouvy.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnos inženýrské sítě
č. POLIČNÁ/2021/1 mezi Sdružením obcí Mikroregionu
Vse nsko, se sídlem Svárov 1080, Vse n, na straně oprávněného
a Obcí Poličná, na straně povinného, dle předloženého návrhu.
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu "Rekonstrukce lesní cesty U Paléska" a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vítězem tohoto výběrového řízení
společnos SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby Morava Valašské Meziříčí.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnos č. IP-12-8022671/002 mezi Obcí Poličná, na straně
jedné a společnos ČEZ Distribuce, a. s., která je na základě plné
moci zastoupena Josefem Fran škem, Branky, na straně druhé,
dle předloženého návrhu.
• schvaluje poskytnu neinves ční dotace ve výši 49.000,- Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnu této dotace mezi
Obcí Poličná, jako poskytovatelem dotace a SH ČMS – Sbor
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dobrovolných hasičů Poličná, jako příjemcem dotace, kdy tato
dotace je určena na činnost sboru.
• schvaluje poskytnu neinves ční dotace ve výši 50.000,- Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnu této dotace mezi
Obcí Poličná, jako poskytovatelem dotace a TJ Poličná, spolek,
jako příjemcem dotace, kdy tato dotace je určena na činnost
oddílu.
• schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Poličná,
jako budoucí povinná a společnost ČEZ Distribuce, a. s., která je
pověřením zastoupena společnos ERMONTA s. r. o., Břest.
Předmětem smlouvy je závazek k uzavření vlastní smlouvy o
zřízení věcného břemene na dotčených pozemcích p. č. 1985/4 a
1476/7 v k. ú. Poličná a udělení souhlasu s provedením stavby
Zařízení distribuční soustavy.
• schvaluje vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého
hmotného majetku dle předloženého Vyřazovacího a
likvidačního protokolu č. 1/2022 a dle Vyřazovacího a
likvidačního protokolu č. 2/2022.
V pondělí 14. 2. 2022 se uskutečnilo 26. zasedání ZO, které
projednalo tyto zásadní body:
• stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Poličná pro volební
období 2022 – 2026 na 15 členů.
• schvaluje uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Poličná, na
straně jedné a druhou stranou dle smlouvy. Předmětem smlouvy
je směna oddělené čás pozemku p. č. 2019, o výměře cca 60 m²
v k. ú. Poličná, ve vlastnictví obce Poličná s oddělenou čás
pozemku p. č. 407 o výměře cca 55 m² v k. ú. Poličná,
ve vlastnictví druhé strany, přesná výměra a určení nově
oddělených pozemků bude dáno Geometrickým plánem.
• schvaluje uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Poličná, na
straně jedné a druhou stranou dle smlouvy. Předmětem smlouvy
je směna oddělené čás pozemku p. č. 2019 o výměře cca 60 m² v
k. ú. Poličná ve vlastnictví obce Poličná s oddělenou čás
pozemku p. č. 450/33 o výměře cca 75 m² v k. ú. Poličná ve
vlastnictví druhé strany, přesná výměra a určení nově
oddělených pozemků bude dáno Geometrickým plánem.
• schvaluje uzavření Kupní smlouvy na část pozemku p. č. 408
mezi prodávajícím a Obcí Poličná, jako kupujícím. Předmětem
smlouvy je koupě oddělené čás pozemku p. č. 408 o výměře cca
20 m² v k. ú. Poličná, ve vlastnictví prodávajícího za cenu 60,- Kč
/1 m². Přesná výměra a určení nově odděleného pozemku bude
dáno Geometrickým plánem.
• schvaluje uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Poličná, na
straně jedné a druhou stranou dle smlouvy. Předmětem směny
jsou oddělené čás pozemku p. č. 2045/2 označeny jako díl "c" o
výměře 39 m² a díl "f" o výměře 62 m² v k. ú. Poličná, ve
vlastnictví obce Poličná, které se směňují s oddělenou čás
pozemku p. č. 1344/3 označenou jako díl "g" o výměře 58 m², s
oddělenou čás pozemku p. č. 1350 označenou jako díl "h" o
výměře 20 m², s oddělenou čás pozemku p. č. 1352/4
označenou jako díl "i" o výměře 5 m², dále s oddělenou čás
pozemku p. č. 1362/7 označenou jako díl "j" o výměře 1 m² a s
oddělenou čás pozemku p. č. 1362/8 označenou jako díl "k" o
výměře 54 m² vše k. ú. Poličná, ve vlastnictví druhé strany.
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• zamítá Žádost o prodej čás pozemku p. č. 1988 v k. ú. Poličná
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Velikonoční jarmark
9.4.2022
Sál U Slunce od 9 do 13 hod.

- velikonoční vajíčka
zdobená, malovaná,
obháčkovaná, voskovaná
- proutěné výrobky, tatary
- velikonoční beránci
- mléčné výrobky, perníčky
- sladkosti, zákusky, frgály
- pískování pro děti, trdelník
- květiny a velikonoční dekorace
- zdravá výživa
Všichni jste srdečně zváni.
Těší se na vás výbor pro kulturu,školství a sport.

Přistavení velkoobjem. kontejnerů v obci
Na základě vyhlášky obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské
Meziříčí s. r. o. velkoobjemové kontejnery k provedení jarního
úklidu.
VOK jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze
odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich
neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové
baterie, vytvrzené barvy, staré televizory, pneuma ky apod.),
železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Poličné
předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském Meziříčí s. r. o.,
ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty,
vždy od 7 do 17 hodin. Pneuma ky odevzdávejte na zpětný
odběr v pneuservisech.
1. Přistavení velkoobjemových kontejnerů:
Dne 29. 3. 2022
Poličná: - točna
- Hasičská zbrojnice
- bytovky
- Štěpnice
- Pod Kotlinou
- Pod hájenkou - napro bytovkám

Odvoz kontejnerů: 30. 3. 2022
2. K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel
Poličné přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Poličná – Hasičská zbrojnice dne 29. 3. 2022
do 16.00 hod.

historkami strýca Tarahúna, který je skutečnou žijící osobou a byl
to on, kdo na můj popud sepsal na papír příběhy, které jsem
vyslechl po večerech u lahvinky dobré slivovice. S jeho laskavým
svolením a pomocí je Vám předkládáme.
Petr Smékal a strýc Tarahún

v době od 09.00

Informace k poplatkům na rok 2022
POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

• Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
• Splatnost poplatku – do 30. 6. 2022
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 zapla t a je to škoda. Utrácíme tak zbytečně peníze z
rozpočtu obce, když bychom za to nemuseli nic pla t.
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

V nově vznikající publikaci o naší obci nemůže chybět zmínka o
zajímavos , kterou nemá žádná z okolních obcí a tou je
Tarahúnský pohár ve fotbale. Pokusili jsme se pátrat v historii a
našli jsme mimo jiné toto:
Při toulkách Valašským krajem se i Vám může stát, že zaslechnete
slovo Tarahún, nebo Tarahúnsko. „Už samotný název „Tarahúni“
vypovídá neco o místní letoře. Co vznikne, když zkřížíš tatara s
húnem? No přeca Tarahún!!! O tom kdo sů to Tarahúni sa vedů
různé debaty. Převládá ale názor, že Tarahúnsko, nebo Spojené
národy Tarahúnské sa nachodíja na území Nedašovskéj farnos a
zahrnujů území dědin: Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota
nedaleko Valašských Klobouk na Zlínsku. Šak slušně sa tomto
kraju praví aj Závrší“ říká strýc Tarahún.
Pokud vás zajímá, o co jde, tak věřte, že jste právě otevřeli ty
pravé stránky. Veškeré příběhy napsal sám život a v ústním
podání kolují krajem Tarahúnským. Jména jednotlivých lidí už
dávno odvál čas, ale humor a poučení zůstaly. Můžete se pobavit

Tarahůni, je označení obyvatel na východní Moravě přesněji
řečeno ve vesničkách Nedašov, Nedašova Lhota a Návojná.
Původ tohoto označení sahá do roku kolem 420, kdy Tataři a
Hunové (tara huni) táhli těmito vesničkami a podmaňovali si je.
Je zde i předpoklad, že si ve vesničce Nedašova Lhota zřídili
výměnnou stanici koní, které sloužily jako spojka vojska a
centrály. Tyto stanice byly v celé Evropě. Občané daných vesnic
toto oslovení nemají rádi a používá se jen v nadávkách. Je možné,
že několik tatarů nebo Hunů zde opravdu zůstalo po pádu jejich
velitele A ly.
Wikipedie
Tolik tedy z historie, ale jak to bylo s Tarahúny v Poličné?
Ani nejstarší pamětníci si přesně nepamatují, jak se tento název k
nám dostal – prý snad s přiženěním nebo přivdáním někoho
právě z okolí Nedašova v minulých letech do naší obce.
Fakt je ten, že Tarahúnské fotbalové společenstvo rozděluje naši
obec na pět čás , které se každoročně, vždy první srpnovou
sobotu, utkají v litém boji na obecním fotbalovém hřiš .
I jejich názvy jsou zajímavé:
Za potokem
Střed obce
Pod Kotlinou
Horní konec
Bytovky za školou

- TARAHÚN
- LOS ANGELES
- KLONDIKE
- HORNÍ KAROLÍNA
- BUBBLE MAT BOY´S

Rádi bychom tuto naši raritu uchovali i pro generace příš a
připravili malé album z historie fotbalového Tarahúnu.
Proto bychom byli rádi, kdybyste našli ve svých sbírkách
fotograﬁe a mohli nám je zapůjčit k oskenování pro toto album.
Prosíme, abyste fotograﬁe v obálce s vašim jménem a adresou
doručili na obecní úřad. Po zdokumentování vám budou
fotograﬁe vráceny.
Stanislav Pernický
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Prosba
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že nám stále nosíte vážní lístky z odevzdaného papíru
nebo železa a věříme, že v této činnos budete pokračovat i
nadále. Je však nutné, abyste nám vážní lístky doručili ve
čtvrtle , ve kterém uvedený odpad odevzdáte. Později
odevzdané lístky nám nejsou uznány!!!
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 pozi vní dopad do rozpočtu obce.
Děkujeme.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Mateřská školka
Karneval v MŠ
Ve středu 23. února dopoledne jsme si v mateřské škole
uspořádali pohádkový karneval. Letos bylo velkým překvapením
to, že opravdu všechny dě přišly do třídy v masce. Ve třídě
Krtečků se to to ž ještě nikdy nestalo. Vždy se našly dě , které se
bály do masky převléci.

Asi díky tomu, že jsme se na karneval připravovali dva týdny
předem, dě pochopily jeho smysl a moc se na něj těšily. Dnes
přišly do školky téměř všechny dě . Ve třídě Krtečků dovádělo,
tancovalo a soutěžilo 26 různých nádherných masek a ve třídě
Ježečků 24. V obou třídách vládla příjemná veselá atmosféra.
Všichni se okukovali, poznávali a také hodno li. V obou třídách
tak byla často slyšet věta „Jé, ty jsi krásná maska!“ A byla to
pravda, protože všechny masky byly překrásné a některé hodně
nápadité. Nechybělo ani malé občerstvení, o které se postaraly
některé maminky a zaslouží si naše poděkování.
To nejdůležitější jsme si pro dě nechaly na konec – patřičnou
odměnu. Tu si dě zasloužily za svou masku. S rozzářenýma
očima si odnášely domů pohádkovou knížku a malé lego.
Ludmila Chriašteľová
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Základní škola
Zimní olympijské hry v družině
V II. oddělení družiny jsme se zaměřili na ZOH, které letos
probíhaly v Pekingu. Na začátku akce jsme si pověděli něco o
netradičních sportech, které se pomalu dostávají do podvědomí
lidí. Dě měly vymyslet svůj vlastní netradiční sport a občas jim
vycházely opravdu zajímavé kombinace.

Olympiáda v českém jazyce – 48. ročník
Letošní školní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo v
posledním lednovém týdnu a bylo výjimečné m, že se ho z 8. a
9. tříd zúčastnilo celkem 26 žáků.
Mluvnická část obsahovala celkem 7 úkolů, z nichž nejob žnější
byly asi otázky zaměřující se na zvukovou stránku jazyka. Slohová
práce pak měla téma „U nás na náměs /návsi“. Mělo jít o volný
slohový útvar zpracovaný formou prózy, jehož doporučená délka
byla 200 – 300 slov. Kdo by si myslel, že žáci nejčastěji psali
obyčejný popis prostředí, ten by se mýlil. Převažovaly příběhy s
detek vní zápletkou odehrávající se na náměs /návsi mnohdy i s
prvky sci-ﬁ.
Na stupních vítězů se umís ly:
1. místo
Adriana Klapková,
2. místo
Natálie Klimentová a
3. místo
Lucie Segradová.

Všem účastníkům patří pochvala za zapojení do soutěže a
Adrianě, která nás bude 28. 3. reprezentovat v okresním kole na
Gymnáziu Fran ška Palackého ve Valašském Meziříčí, přejeme
hodně úspěchů.
Mgr. Marcela Oravová
Téma ZOH jsme začali shrnu m historie, hlavními znaky
olympiády (kruhy, oheň, maskot). Žáci si kreslili vlastního
maskota pro Českou republiku, kterého pak okomentovali před
třídou a popsali, jaký je a proč si zrovna vybrali toto zvíře. Během
olympijských her jsme chodili cvičit i do tělocvičny, kde se malí
sportovci vyřádili a užili si odpoledne v družině. Věřím, že se
dětem tento projekt líbil a měly z něj radost.
Bc. Marie Rachůnková II. oddělení družiny

Úspěch M. Papeže v Národní soutěži ČR
v kyberne cké bezpečnos 2021/22
Cílem Národní soutěže v kyberne cké bezpečnos je mimo jiné
zvyšovat povědomí mladé generace o rizicích a hrozbách
kyberne ckého světa a zábavnou formou přispět k zapojení
nejen středoškolských studentů do tohoto procesu. Dalším z cílů
je iden ﬁkovat mladé talenty v oblas kyberne cké bezpečnos
a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a
spoluprací se špičkovými experty a pracoviš v České republice v
oblas kyberne cké bezpečnos a obrany.
Výkonným garantem letošního 6. ročníku kyberne cké soutěže
je Pracovní skupina kyberne cké bezpečnos AFCEA, hlavními
odbornými garanty jsou Národní úřad pro kyberne ckou a
informační bezpečnost (NÚKIB) a Centrum Kyberne cké
bezpečnos , z. ú. Soutěže se může zúčastnit každý student ve
věku 9 – 24 let studující na základní, střední nebo vysoké škole v
České republice.
Naši školu v krajském kole této soutěže, které bylo zaměřeno na
programy kyberne cké bezpečnos , v kategorii junior (9 – 15 let)
výborně reprezentoval Mar n Papež ze 7. třídy, který ve
Zlínském kraji zvítězil a zajis l si postup do 2. kola mezi 30
nejlepších soutěžících České republiky. Tématem 2. kola byly
šifry, kódování, zabezpečení hesel. Přestože naprostá většina
účastníků celorepublikového kola patřila mezi žáky víceletých
gymnázií, Mar n se v této silné konkurenci neztra l a vybojoval
úžasné 11. místo.
Mar novi k jeho skvělému výsledku gratulujeme a doufáme, že
nás v této soutěži bude stejně úspěšně reprezentovat i v příš m
školním roce.
Mgr. Božena Fajtová
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Adaptační kurz Fryšták
Téma:
Datum:
Instruktoři:

Moje třída moje parta
14. – 16. 2. 2022
Franta Horsák, Kačka Kuběnová,
Verča Kozubíková

V pondělí 14. února jsme se, skoro celá třída, sešli ve škole,
abychom počkali na autobus, který nás odvezl do Fryštáku, kde
měl probíhat kurz zaměřený na stmelení kolek vu.
Ráno v 11 hodin jsme dojeli na náměs do Fryštáku a čekali tam
na nás hodně „divní lidé“ a odvedli nás na místo pobytu – do
Domu Ignáce Stuchlého. Celé tři dny jsme hráli různé ak vity a
hry např.: jezdění v lese v kárkách, házení vajíčka z okna nebo hra
na život. Ak vity se hodně zaměřovaly na spolupráci v týmech.
Týmy jsme si však neurčovali my, ale losovali jsme si kar čky a
dělili se podle symbolů.

Přehlídka dětských recitátorů
Po dvouleté přestávce jsme se opět mohli zúčastnit recitační
soutěže. Na čtvrtek 24. února 2022 ji uspořádalo Středisko
volného času Domeček v zámku Žero nů ve Valašském Meziříčí.
Ve dvou kategoriích nejmladších žáků naši školu reprezentovali
Jirka Janko, Natálka Stolářová a Viktorka Veverková. Zazněla
spousta krásných básní a textů, dě se na scénu těšily a moc jim
slušela! O tom, že si s texty výborně poradili, svědčí i první místo v
kategorii nejmenších pro Jirku Janka z první třídy. Gratulujeme a
přejeme štěs i v okresním kole!
Mgr. Alena Hurychová

Po obědě jsme mívali volný čas: hráli jsme fotbal, ping pong nebo
biliard. Večer jsme si vždy v kruhu (potmě se svíčkami) shrnuli
celý den. Bylo fajn, že jsme každý dostali prostor vyjádřit se k
ak vitám.
Ve středu po obědě jsme jeli zpátky do Poličné. Myslím si, že si
všichni kurz užili.
Štěpán Macíček, Jakub Bednář – 8. třída

Složky informují
ČSŽ - základní organizace Poličná
Tak jako se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, tak se
rozbíhá i činnost naší organizace. Díky vládním opatřením
souvisejících s covidem 19 a také Omikronem jsme přišli o řadu
akcí, které jsme společně s vedením obecního úřadu a ostatními
složkami měli v plánu v průběhu minulého a začátkem letošního
roku pořádat. Nyní se postupně situace stabilizuje, takže snad už
můžeme začít dohnat trochu čas a pokusit se normálně žít...
Naše organizace začátkem letošního roku obnovila cvičení žen,
které probíhá vždy v úterý od 18.30 hodin v tělocvičně ZŠ,
návštěvy našich jubilantek a dlouhodobě nemocných a 10.
března se sejdeme na výroční členské schůzi, kterou máme
tradičně spojenou s oslavou MDŽ.
Dále máme v plánu nejen pro naše členky uspořádat každoroční

zájezd po krásách naší vlas , oslavy MDD, Rozloučení s létem,
Drakiádu, soutěž o nejlepší buchtu, zkrátka vše, na co jsme v
minulos byli zvyklí.
Za ZO ČSŽ Pavla Horáková

Aktuální zprávy z volejbalu
Již v lednovém čísle jsem psala o tom, jak se naše řady najednou
rozrostly. Upřímně se přiznám, že jsem nový rok očekávala
trochu s obavami, že to nadšení brzy opadne, ale byla jsem mile
překvapena. Nejen že neopadlo, ale střídavě si přicházejí zahrát
další noví lidé. A co je hlavní, tak mladí.

TJ - Okénko trenéra 10/2021
Zdravíme všechny fanoušky kopané v Poličné.
Dnes se v okénku trenéra ohlédneme za
dosavadní přípravou mužstva a plány na nejbližší
období. Zimní příprava je v plném proudu. K
dnešnímu dni máme za sebou 19 tréninkových
jednotek, z toho 5 již proběhlo v herním prostředí
s míčem na umělé trávě v Rožnově pod
Radhoštěm. S tréninkovou docházkou a morálkou jsem rela vně
spokojen, trénuje nás v průměru 12-14 lidí (5 hráčů je ze
zdravotních důvodu mimo) a účast na herních trénincích je pro
mě jako pro trenéra potěšující. Někteří lídři týmu neklesli s
tréninkovou docházkou pod 90 %. V době, kdy čtete tento
článek, máme za sebou již první přátelské utkaní. Ve dnech 4. 3. –
6. 3. máme naplánováno herní soustředění ve Frýdlantu nad
Ostravicí, jehož součás bude i přípravné utkání pro celku SK
Zašová.

Starší, mladší, všichni hrajem, u toho se taky smějem.
Mladým čest a všechna sláva, už jen Ivan pokulhává.
Každou středu to on perlí, ještě že jsme všichni věrní.
Vždyť hýbat se je potřeba a čeká nás odměna.
Pro některé voda živá, od Bublíka náruživá.
I Honza prý ji pije rád, když nemá boles zad.
Už je ale asi ﬁt, když chce Lysou navš vit.

Bohužel vám musíme oznámit i smutnou zprávu, která nás
všechny v týmu velice zasáhla. S hlubokým zármutkem v srdci
vám musíme oznámit, že nás navždy opus l, ve věku nedožitých
58 let, náš věrný fanoušek Ivan Oszelda. Ivan byl a bude navždy v
našich srdcích. Doufáme, že mu budeme dělat radost svými
výkony i tam nahoře a budeme se snažit vykouzlit mu jeho
nezapomenutelný úsměv na rtech. Byl jsi srdce fanoušků, vždy jsi
nás podporoval a za to moc děkujeme, Ivane.
Za TJ Poličná trenér Tomáš Vaněk
Honza, Milan, Svaťa, Vlasta zírají, kdo se tam chvástá.
Michal s Ali nedočkaví až si Ivan trenky spraví.
Zas je ve hře. To je sláva!
Broňa body přičítává.
Krásná sestava to věru je, kapitán družstva pózuje,
v modrém dresu, zkrátka borec.
No a to je za m konec.
Sportu zdar a volejbalu zvlášť.

Liba Dopiráková

Knihovna
Knihovna je otevřena v obvyklých termínech:
PO
13:30 - 17:30
ČT
13:30 - 16:30
Kompletní seznam nových knih je přístupný na
www.policna.knihovna.cz
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Klub seniorů VM

Pozvánka

Program KLUBU SENIORŮ
Březen 2022
Čtvrtek
3. března
15.00 hod.
Taneční zábava ke dni MDŽ – pohoštění.
Čtvrtek
10. března
14.30 hod.
Představení „Dědictví“ – předvede DIVADLO NAD BEĆVOU.
Čtvrtek
17. března
15.00 hod.
Přednáška a beseda s vedením České spořitelny o zvýšení
ﬁnanční gramotnos seniorů.
Čtvrtek
24. března
14.30 hod.
Velikonoce na Valašsku – přednáší paní Vanda Vrlová.
Čtvrtek
31. března
14.30 hod.
Komunitní centrum – novinky v knihovně (bývalé kino).
Najdete nás na www.kzvalmez.cz
nebo můžete jít na stránky VM, otevřít KZ a dále Klub
seniorů.
Naleznete zde vše, co potřebujete o činnos klubu a kontakty na
jednotlivé členy výboru.
V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy, v
pořadu ženy-ženám, v anglič ně pro pokročilé, v pěveckém
souboru Pohoda a na měsíčních burzách sběratelů první neděli v
měsíci, kromě prázdnin.
Příjemné prožitky a spokojenost s programy

SDH
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Inzerce

KOTLÍKOVÁ DOTACE
na výměnu starých kotlů na pevná paliva
Dotace až 130 s. Kč
Vyřízení a administrace žádos
VIP Oﬃce s.r.o., Valašské Meziříčí
kontakt: 777 009 251, info@vipoﬃce.cz
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Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!
Periodický sk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu každý 25. den v měsíci Datum vydání: 2. 3. 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: Rea M Design Poličná. 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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