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Motto měsíce:
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem chci poděkovat fotbalistům místní Tělovýchovné
jednoty, kteří obci vytrhli „trn z paty“. V lokalitě Hájky bylo
vytěženo cca 400 m3 dřevní hmoty napadené kůrovcem
a bylo zapotřebí celou plochu co nejdříve vyčistit, abychom
zde mohli nasadit nové stromky. Oslovili jsme TJ a iniciativy se bez váhání chopili fotbalisté, kteří v počtu 15 lidí
v sobotu 27. února naběhli do uvedené lokality a odvedli
kus poctivé práce, za což jim určitě patří poděkování. Podle
dohody budou příští víkend v práci pokračovat a celá vytěžená plocha by tak byla uklizena.
Dokončili jsme opěrnou zeď u Miklů a tím jsme eliminovali
sesuv břehu. Stavba chodníku pod přejezdem je vysoutěže-

Obecní úřad informuje
Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém druhém zasedání v tomto roce
(4. února) projednalo a schválilo následující:
• podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt „Rozšíření sportovního areálu Poličná
v rámci Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu.
• přípravu podkladů pro získání dotace na opravu a obnovu
obecního objektu č. p. 23 Poličná (bývalý drážní domek), která
pomůže zajistit jeho opětovnou využitelnost.
• koupi pozemku p. č. 1836/1 v k. ú. Poličná o výměře 343 m2
(zajištění přístupu k obecním lesům na Juřince).
Podrobnější informace naleznete na úřední desce obce.

Obecní zabíjačka
Zveme srdečně občany na

ZABÍJAČKOVÉ HODY,

na, v minulém týdnu rada obce schválila smlouvu s firmou
VACULA, s.r.o. a nic nebrání v započetí prací.
Počasí si s námi hraje a tak nevíme, jestli se máme pustit do zahradních prací nebo odklízet sníh, ale do zabíjačky
potřebujeme ještě trochu chladnějšího počasí a pak ať už
přijde jaro.
Přeji vám hodně slunečních dní k jarním pracím jak na
zahrádce, tak i v okolí vašeho domu.
		

Vladimír Místecký

které proběhnou v sobotu 12. 3. 2016
od 10 hod. v hostinci U Slunce

DOBRÁ ZPRÁVA k nám přiletěla z Prahy
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony

Rádi bychom vás seznámili s tím, že 15. února nám náměstek
ministra zemědělství pro řízení sekce vodního hospodářství pan
Ing. Kendík sdělil, že Posuzovací komise pro poskytování finančních
prostředků k financování protipovodňových opatření řízených MZe
v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“
projednala náš návrh na „Protipovodňová opatření na toku Loučka v Poličné“ s tímto závěrem: Návrh je možné v rámci uvedeného
programu realizovat s tím, že náklady na realizaci akce budou činit
maximálně 50,797 mil. Kč bez DPH. Výše dotace u této akce může
činit max. 85%. Vedle toho musíme počítat ještě s náklady na dešťovou a splaškovou kanalizaci při této akci ve výši 2,832 mil Kč, které
nebudou uznatelnými náklady, na něž je možné poskytnout dotaci.
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Znamená to, že obec musí ve svých rozpočtových výhledech počítat s tím, že na profinancování těchto PPO bude potřebovat částku
10,452 mil. Kč (případně nižší, pokud se ji podaří „stlačit“ výběrovým
řízením). Akce bude MZe zařazena do hospodářského plánu Povodí
Moravy, a. s., které bude jejím realizátorem.
V této souvislosti jsme neprodleně 23. února absolvovali jednání
na Povodí Moravy, a. s. v Brně, kde jsme diskutovali předpokládaný
harmonogram postupu prací, který by mohl být následující:
• do 31. 3. 2016 – podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v programu 129263,
• květen – červen 2016 – zpracování zadávací dokumentace pro
výběrové řízení,
• červenec 2016 – předběžné oznámení do věstníku zakázek,
• srpen 2016 – otevírání obálek ve VŘ,
• září – říjen 2016 – podpis smlouvy se zpracovatelem projektové
dokumentace,
• listopad 2016 – zahájení prací na projektové dokumentaci,
• srpen 2017 – dokončení PD,
• listopad 2017 – získání stavebního povolení,
• únor 2018 – dokončení PD pro realizaci stavby,
• duben 2018 – zpracování žádosti o dotaci na realizaci stavby,
• červenec – srpen 2018 – výběrové řízení na dodavatele stavby,
• únor – duben 2019 (případně říjen – listopad 2018) – zahájení
stavby.
Projekt počítá s dobou realizace stavby v délce 18 měsíců.
Parametry tohoto „Protipovodňového opatření na toku Loučka
v Poličné“ jsou nastaveny na ochranu občanů před 20-ti letou vodou.
Současně jsme s pracovníky Povodí Moravy projednávali otázku
Poldru Police, který je pro nás velmi významný. Odpovědní pracovníci nám potvrdili to, co jsme od prvopočátku předpokládali, že nejvhodnější bude právě kombinace Povodňové ochrany na toku Loučka a Poldru Police, která výrazně zefektivní dopad PPO.
Do poloviny března připravujeme setkání s pracovníky Povodí
Moravy a zástupci obcí Police, Branky a Poličná, na kterém budou
zodpovězeny všechny důležité otázky a vše potřebné k tomu, aby
i stavba Poldru Police pokročila jako další etapa protipovodňových
opatření – zatím se nám to na několika jednáních, které jsme s vedením obcí Police a Branky v posledních dvou letech vedli, nepodařilo.
Pevně však věříme, že se konečně, v této pro nás velmi významné
záležitosti, ledy pohnuly.

Upozornění pro včelaře!!!
Vážení chovatelé včelstev,
upozorňujeme na každoroční povinnost - splnění oznámení
umístění stanoviště včelstev v souladu se vyhláškou č. 327/2012
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů.
Oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť
§ 7 (k § 51 odst. 3 zákona)
(1) Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.
(2) Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů
před jejich přemístěním.
(3) Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části
obce, označí chovatel včel umístěním žlutého rovnostranného
trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze.
§ 8 (k § 51 odst. 7 písm. c) zákona)
U trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev oznámení obsahuje:
a) identifikaci chovatele včel
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum
narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která
jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu,
popřípadě jiný způsob kontaktu,
c) identifikaci umístění včelstev
1. pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního
bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských
vztahů, obcí, katastrálním územím, okresem, v případě lesního
pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa,
2. přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště,
d) v případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu
umístění vymezenou datem začátku a konce umístění.
Pro splnění oznamovací povinnosti můžete využít formulář
umístěný v záložce Úřad obce/Formuláře ke stažení.

Omluva Českého statistického úřadu
Český statistický úřad se omlouvá za chybu v upozornění zveřejněném v posledním čísle našeho zpravodaje, které se týká výběrového šetření o životních podmínkách domácností v České
republice – EU-SILC 2016 (Životní podmínky 2016). Ve Zlínském
kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 590 domácností z 50 obcí.
Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do 5. června 2016
(nikoliv 2015, jak bylo mylně uvedeno) prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
I my se k této omluvě připojujeme a děkuje všímavým čtenářům za upozornění.

POSLEDNÍ VÝZVA NEPLATIČŮM!!!
Vyzýváme občany, kteří za roky 2013 – 2015 nezaplatili místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a psy, aby tak učinili
nejpozději do 18. dubna 2016.
Pokud dlužníci, kteří na svoji povinnost byli již několikrát upozor-
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něni, v uvedené lhůtě své poplatky neuhradí, vystaví jim správce
daně (obecní úřad) platební výměr, jehož vymáhání se řídí daňovým
řádem (zákon č. 280/2009 Sb. v platném znění, § 147). V tomto případě bude dlužný poplatek splatný do 15 dnů ode dne nabytí právní
moci platebního výměru (§ 139 téhož zákona).
Po marném uplynutí uvedených lhůt budou všechny nezaplacené
poplatky předány k exekučnímu vymáhání.

UPOZORNĚNÍ!!!
Žádáme občany, kteří se po obci prochází se svými domácími miláčky, aby laskavě uklízeli jejich exkrementy a neznepříjemňovali tak
život ostatním spoluobčanům.
Snažme se udržovat naši obec v čistotě.

UPOZORNĚNÍ!!!
Vážení spoluobčané,
v poslední době se stále častěji množí případy, kdy někteří z
vás dělají pořádek v domcích či bytech poněkud zvláštním způsobem – „Co se mi nehodí, postavím ke kontejnerům, však on
to někdo odveze a ono se to uklidí“. A když ne, tak zavoláme na
obecní úřad a on to přece musí zajistit…
Takové je zřejmě uvažování těch, kteří v lednu a únoru postavili
ke kontejnerům u bytovek za školou vyřazenou válendu, rozbitý
nábytek, židle, křesla, matrace, televizor a další věci, kterých se
potřebovali zbavit. Ani ve snu je asi nenapadlo, že tento odpad
pracovníci Technických služeb nenaloží, ale že ho musí sámi odvézt do sběrného dvora.
Totéž platí i v případě některých podnikatelů (ale také běžných
občanů), kteří stavební suť, sádrokartony, pneumatiky a jiné uloží do nebo ke kontejnerům u Jednoty, případně hodí do potoka
Loučka nebo do lesa, k Bečvě, pod Bražiska či jinde.
Žádáme vás všechny, abyste respektovali zásady slušného soužití a byli šetrní nejen k ostatním spoluobčanům, ale i k přírodě
a životnímu prostředí.
Velkoobjemové kontejnery, které obec pořídila spolu se svozovým vozidlem v rámci projektu „Rozšíření separace biologicky
rozložitelného odpadu v obci Poličná“, budou sloužit pro sběr
trávy a její odvoz do bioplynové stanice. Obec je připravena k
přistavení těchto kontejnerů na vyžádání. Vaše požadavky směřujte na obecní úřad telefonicky nebo mailem.

Informace k platbám poplatků na rok 2016
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM
Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
Splatnost poplatku – do 30. 6. 2016
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:
Pro uplatnění slevy nebo úlevy z poplatku je nutné doložit příslušné dokumenty prokazující tento nárok!
OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.
-

• POPLATEK ZA PSA

- Řídí se OZV vyhláškou obce Poličná č. 1/2013 o místních
poplatcích ze psů
- Při přihlášení – poplatník vyplní formulář (je k dispozici na
OÚ nebo na www.policna.cz v sekci Obecní úřad/Formuláře ke
stažení) odevzdá na úřadě a obdrží evidenční známku psa
- Splatnost poplatku do 30. 6. 2016

• DAŇ Z NEMOVITOSTI

platbu daně z nemovitosti vyřizujte na:
Finanční úřad Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí
Poplatníkům daně z nemovitosti budou zasílány složenky jako
v předchozích letech.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v Poličné
Na základě vyhlášky č. 5/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s. r. o. velkoobjemové kontejnery k provedení jarního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery 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 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. U starších občanů bez možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora je nutná individuální dohoda se
zhotovitelem, který ho zajistí centrálně.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů:
Dne 17. 3. 2016
Poličná: - točna
- hasičská zbrojnice
- bytovky
- Štěpnice
- Pod Kotlinou
- Pod hájenkou - naproti bytovkám
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od
obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální
kontejner takto:
Poličná – hasičská zbrojnice dne 17. 3. 2016 v době
od 09,00 do 16,00 hod.
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Venkovní posilovna je kompletní
Jak jste již možná postřehli, v pondělí 23. 2. byly dodány zbývající 3 cvičící stroje pro naši venkovní posilovnu. Pracovníci
obce provedli jejich instalaci a tím je toto sportoviště kompletní. V nejbližší době zde umístíme provozní řád posilovny,
která je určena osobám ve věkové kategorii 14+ a časem budeme určitě řešit i lepší přístupové cesty k tomuto sportovnímu objektu.
Současně žádáme všechny návštěvníky o dodržování pořádku a čistoty celého sportoviště.
Děkujeme

líbila. Rozhodně jsme se všichni shodli na tom, že si na tuto
zákeřnou nemoc budeme dávat velký pozor.
Děkujeme panu R. Palackému za poučné dopoledne a doufáme, že nás zase brzy navštíví.
Jeho přednášky zkrátka nikdy nezklamou!
Jan Machalský – 9. třída

Školní slavík 2016

Základní škola informuje
Anorexie – preventivní přednáška
V úterý, dne 9. 2. 2016, si žáci 8. a 9. třídy vyslechli přednášku o anorexii. Beseda byla zahájena 2. vyučovací hodinu
panem lektorem Radomírem Palackým.
Nejprve jsme se dozvěděli, co se skrývá pod pojmem anorexie. Poté nám pan lektor vyprávěl několik příběhů o lidech,
kteří si touto nemocí prošli, a to nejen v zahraničí, ale i u nás
v České republice.
Dále jsme se dozvěděli plno zajímavých informací, které se
týkají tohoto onemocnění. Většina z nás byla překvapena, že
touto nemocí netrpí jen ženy, ale i muži.
Celá přednáška trvala 2 vyučovací hodiny a všem se velice
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Dne 28. 1. 2016 se již tradičně
na naší škole uskutečnila pěvecká
soutěž "Školní slavík". Soutěžící
z jednotlivých tříd byli rozděleni
do dvou kategorií: 1. – 4. třída,
5. – 8. třída. Bohužel se nezúčastnili žáci všech tříd, přesto jsme slyšeli hodně pěkných písní.
Celý program moderoval Matouš
Janečka z 9. třídy.
O výsledcích rozhodovala tříčlenná porota, kterou tvořily paní
asistentky Alena Bohůnková, Hana
Kocourková a Eliška Nováková.
V 1. kategorii se:
• na 3. místě umístila Michaela
Halaštová ze 4. třídy s písní "Touch the sun".
• na 2. místě skončila Helena Večeřová z 2. třídy s písní "Když
se zamiluje kůň".
• Zaslouženou vítězkou se stala Klea Kunetková ze 3. třídy
s písní "Vadí, nevadí".
Ve 2. kategorii se:
• na 3. místě umístila Marcela Halaštová ze 7. třídy s písní
"A thousand years".
• 2. místo získala Aneta Klanicová z 5. třídy s písní "Přísahám".
• Jasnou favoritkou a vítězkou se stala Hana Smiešková ze
6. třídy, která zazpívala píseň "Ty a já".
Cenou pro vítěze byla sladká odměna.
Děkujeme všem za krásné čtvrteční dopoledne. I ti, kteří se
neumístili, nemusí být smutní, protože oceňujeme odvahu, že
nejen předstoupili před publikum, ale také nám hezky zazpívali.
A kdo ví? Možná se nám právě tady zrodila nová hvězda...		
Jan Machalský – 9. třída

Recitační soutěž 2016
Ve středu 10. 2. 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo
recitační soutěže.
Soutěžilo se ve třech kategoriích. První se týkala 1. – 3. třídy,
druhá 4. – 6. třídy, třetí 7. – 9. třídy. Porota spravedlivě hodnotila
celý průběh soutěže. Po krátké přestávce bylo vyhlášeno umístění jednotlivých soutěžících.
V 1. kategorii zvítězil Tomáš Kubáček, 2. místo získala Helena
Večeřová a 3. se umístil Lukáš Langer.
Ve 2. kategorii zvítězila Zuzana Bocková, Patrik Pernický skončil
druhý a o třetí místo se podělila dvě děvčata – Michaela Halaštová a Veronika Tomášková.

Navštívili jsme Muzeum řeznictví

Nesmíme zapomenout na výsledky 3. kategorie. Zvítězila Adéla
Šefraná, se stejným počtem bodů skončili druzí Kateřina Konvičná a Jan Machalský, třetí se umístila Kristýna Zdráhalová.
Všem recitátorům děkujeme, všichni byli výborní. Těm, kteří
postupují do okrskového kola, přejeme hodně úspěchů!
Co napsat na závěr?
Prožili jsme příjemné středeční odpoledne díky všem chlapcům a děvčatům, kteří procítěně a s radostí recitovali.		
		
K. Konvičná, K. Zdráhalová – 8. třída

Dne 24. února 2016 se 8. a 9. třída vypravila do Muzea řeznictví ve Valašském Meziříčí.
Po příjezdu jsme se usadili v hlavním sále a pan průvodce nás
seznámil s historií rodinné firmy MP Krásno, a.s. Poté jsme navštívili jedinečnou expozici vývoje řeznického řemesla a výstavu
řeznických strojů na zpracování masa. Měli jsme také možnost
podívat se i na rodokmen rodu Pilčíků.
Součástí prohlídky bylo i zhlédnutí originálního filmu z historie
a současnosti řeznického řemesla na Valašsku. Následně nás pohostili svými uzenářskými výrobky.
Po krátké svačině jsme se mohli ještě jednou podívat na celé
muzeum, případně se ptát na různé zajímavé a záludné otázky.
Po prohlídce jsme se vrátili zpátky do školy.		
žáci 8. ročníku

Sdílené dílny – únor 2016
Ve čtvrtek 10. 2. 2016 jsme my, žáci osmé a deváté třídy, navštívili ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí za účelem seznámit se
s učebními obory, které tato škola nabízí.
Na „integrovce“ jsme byli rozděleni do tří skupin, které se střídaly v dílnách učebních oborů. V listopadu naše skupina pracovala v kovodílně a tentokrát jsme byli v chemické laboratoři.
Ostatní se seznámili s elektrotechnikou a kovoobráběním.
Pan učitel nás seznámil s bezpečnostními předpisy, které musíme dodržovat v chemické laboratoři. Řekl nám, že se v chemii nemá spěchat, protože se může něco stát. Tuto radu si vzali
všichni k srdci, pouze jeden náš spolužák neposlechl a při pokusu
kápl vodu do směsi, která zreagovala s vodou a začala hořet. Naštěstí se nic nestalo a pokus opakoval znovu. Dále jsme se naučili
něco nového o chemických prvcích. Poté jsme prováděli různé
zajímavé pokusy.
Tyto sdílené dílny na ISŠ – COP jsou pro nás velmi poučné, již
nyní se těšíme na další.
Jakub Smieško – 8. třída

Hledáme vedoucí technických kroužků
ZŠ Poličná hledá vedoucí kroužků pro technické zájmové
oblasti (modeláře letadel, železnice, autodráhy, stavebnice
a podobně). Využijme nově vybavené školní dílny, které byly
v rámci Výzvy 57 modernizovány a čekají na budoucí modeláře.
Chceme podporovat a rozvíjet u dětí, zručnost, tvořivost a zájem
o techniku.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese
reditel@zspolicna.cz.

Školení pro pedagogy k používání interaktivní
tabule
V úterý 23. 2. 2016 se v ZŠ konala přednáška pro zdejší pedagogy, která se týkala interaktivního programu QWrite. Tomuto
školení pod vedením
Mgr. Schovancové
předcházelo nainstalování dalšího dataprojektoru, tentokrát
do učebny 9. třídy.
Všestranný interaktivní program Qwrite
dovoluje uživateli základní funkce – například měnit barvu pozadí (včetně načtení pozadí s rastry – linky, notová osnova,…), také
barvu a styl čáry, ale nabízí i funkce jako nahrávání anotací, které
je pak možno uložit ve video formátu a sdílet. Program rovněž nabízí tvorbu poznámek a vkládání vlastních obrázků a klipartů, což
učitelé jistě ocení při práci se svými již hotovými prezentacemi. To
vše je možné provádět bez jediného kontaktu s počítačem – pouze prostřednictvím dotykového pera.
Věříme, že nový program bude ve vzdělávacím procesu velkým
přínosem pro žáky i vyučující.

Divadlo zavítalo do MŠ
Ve čtvrtek 18. února navštívilo naši mateřskou školu divadlo
Maringotka s představením "Malovaná pohádka". Princezna
Pastelka nás bavila malováním, písničkami, básničkami a humorem. Všichni jsme byli moc spokojení.
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Pozvánka na KARNEVAL v MŠ

ný stav korigoval ke konci utkání průnikem středem hřiště Petr
Bártek. Nutno podotknout, že mužstvo Kelče nám dalo 3 ze svých
branek po standardních situacích, kterými trápí již několik sezon
všechny soupeře v okrese i kraji. Zápas splnil, co jsme od něj očekávali. Ukázal nám, co je třeba zlepšit a v čem dále pokračovat.

Konec února byl ve znamení společně stráveného víkendu. Na
sobotu 27. 2. jsme přijali nabídku vedení obce na vyčištění lesa
a vydali se tedy pomoci sobě, přírodě a naší vesnici. Za pomoci
manželů Čepicových, Rosti Tvrdého i pár přátel a snad budoucích
hráčů týmu (všem mnohokráte díky) nám šla práce poměrně od
ruky a celý den jsme pak zakončili U Valounů, kde jsme měli na-

Složky informují …
TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 2/2016
Skončil únor a tím i ty největší galeje, které nás v zimě čekaly.
Zkoušení větrem, deštěm, sněhem a mrazem jsme se jím proběhali a proposilovali až k tomuto měsíci, měsíci březnu, na jehož
konci začne to, na co všichni téměř 5 měsíců čekáme, mistrovská
utkání. Z pohledu trenéra musím říct, že jak se to zdálo daleko,
teď bych potřeboval pár týdnů navíc, abych mohl s klukama přece jen ještě věci doladit, inu tak už to chodí. Ale hezky postupně.
První polovina měsíce února proběhla velmi podobně jako měsíc leden. Kluci dál a dál nabíhali kilometry a vše kombinovali
s kruhovými tréninky na hřišti nebo v tělocvičně u trenéra Rigy.

Vzhledem k brzké tmě a nepřízni počasí se k balonu dostali pouze 1 víkendový trénink, jinak to bylo vše o vytrvalosti
a síle. Tato část přípravy, která trvala 6 týdnů, byla zakončena
2. přátelským utkáním, tentokráte proti lídrovi I. A třídy, tedy
o 2 soutěže výš.
Po velmi dobrém úvodu utkání, kdy se nám povedlo mj. soupeře zaskočit střelou Tomáše Marka zpoza šestnáctky, se ukázal přece jen rozdíl v kvalitě obou týmů a po poločase 1:3
a celkovém skóre 2:4 se radoval z vítězství náš soupeř. Na koneč-
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chystán buřtguláš a dezert po něm (mami, tati, děkujeme. ☺)
V neděli 28. 2. se proti nám na umělé trávě ve Valmezu postavilo družstvo Jarcové. Soupeř přijel sice v dostatečném počtu
hráčů, ale kvalitou se nám nevyrovnal a po bleskovém úvodu,
kdy náš tým vedl v 18. minutě 5:0, skončil zápas naši výhrou
12:4 (poločas 7:1). Branky soupeře pramenili spíše z polevení
naší koncentrace ke konci zápasu. Střelecky se blýskl přede-

vším Petr „Ringo“ Libosvár, který vstřelil 4 branky. Po dvou se
k němu přidali Radek Capil a Matěj Šedý. Zbylé pak vstřelili Patrik
Hruška, Kuba Kapusta, Aďko Babala a Martin Kloboučník.
Až budete příště číst tyto řádky, budou za námi nejspíš první 2 ostré zápasy jarní části (pokud to samozřejmě počasí dovolí). Nebude to nic lehkého – v 1. zápase doma (asi 26. 3.)
nás čeká velmi silné mužstvo Choryně a týden na to vyjíždíme
k utkání do sestupem ohrožené Lhotky nad Bečvou. Věřím, že se
setkáme už na prvním „mistráku“. My v dresech na hřišti, vy s
dobrou náladou u Šakala. Sportu zdar a fotbalu zvlášť ☺
Marek Vala

6. poličenský „miniples“ volejbalistů
Věřte nebo nevěřte, ale je to již po šesté, co jsme se sešli na
plese volejbalistů.
Když jsme ho pořádali poprvé, byla to spíše recese, abychom
se nescházeli jen při "hopsání" v tělocvičně oblečeni do sportovního, ale "zahopsali" si i společensky odění. A z počáteční
recese se stala docela slušná tradice. Potvrzuje to účast stálých
hostů, ke kterým se pokaždé přidá někdo nový, kdo chce zkusit
atmosféru tohoto večera.
K tanci i poslechu nám opět hrálo Duo Dekolt a hosty čekalo chutné občerstvení. Program plesu byl letos zpestřen vystoupením taneční skupiny Oileán z Valašského Meziříčí. Tato
skupina sdružuje vyznavače irského tance různého stáří. Předvedli nám pásmo šesti tanců, jako by chtěli připomenout naše
šestileté výročí a sklidili zasloužený úspěch a ovace. Také letos
byl program a zábava plesu ve sportovním duchu. Zápolilo se
v běhu na 60 metrů, vrhu koulí a běhu přes překážky. Pokud
se divíte, jak se to dá zvládnout ve společenských šatech, pak
vězte, že hlavní postavou byl pavouk a šikovnost závodníků.

Hasičský ples – Zpátky do školních let
V sobotu 20. února se v 19.00 opět
konal, dá se říci už
tradiční
hasičský
ples. Jako každý rok
i letos bylo zvolené velmi povedené
a všem známé téma
– vrátili jsme se
všichni do školních
let. Ples navštívilo
hodně mládežníků,
učitelek, školníků, tělocvikářů, kuchařek, maturantů, dvě pastelky Kohinoor a paní
ředitelka školy. Musíme poděkovat všem účastníkům, že se
opět tak krásně převlékli do kostýmů a navodili příjemnou atmosféru večera. Pro návštěvníky si pořadatelé nachystali velice
zábavný program, kde si „mladí“ hasiči připravili taneční vystoupení s názvem – Jak šel čas. Dále bylo pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení, fotokoutek, taneční vystoupení TS- LINIE
a taneční vystoupení skupiny OILEAN. I letos proběhla během večera soutěž o nejlepší masku. Porota to letos neměla vůbec lehké, tolik povedených převleků v jedné hasičárně nikdo nečekal.
Po dlouhé debatě vyhráli soutěž o nejlepší masku manželé Čepicovi, které v převleku za pastelky Kohinoor nikdo nepoznal. Ale
proto, že masek bylo opravdu hodně, tak se vyhlásilo ještě druhé
místo o nejlepší masku večera a tu vyhrála Maruška Štefánková,
která byla za tu nejculíkatější holčičku na tanečním parketu.
Věříme, že si všichni užili náš ples jako my. Nyní už se těšíme
na další ročník a na další zajímavé téma plesu.

Knihovna informuje…
Další fotografie připravujeme pro naše webové stránky. Děkujeme všem, bez kterých by se naše akce nemohla tak vydařit
– taneční skupině Oileán, Martě a jejím pomocníkům a samozřejmě
hostům, kteří se přišli pobavit a podpořit nás.
Přijďte si s námi i zahrát, každý čtvrtek od 18.30 hod. do tělocvičny v ZŠ.
Bez ohledu na věk a pohlaví jste srdečně zváni.
Liba Dopiráková

Velikonoční jarmark

Čteme dětem
Přijměte pozvání na štafetové čtení dětem z jejich oblíbených knih.
Pokud Vás akce oslovila, přijďte 24. 3. 2016 v době 14:30
– 17:30 do knihovny v Poličné s dětmi, vnoučaty nebo sourozenci a přineste s sebou jejich oblíbenou knihu.
Na setkání se těší
knihovnice obce Poličná

Bezpečné bydlení z hlediska požární
prevence
V měsíci únoru proběhla přednáška na téma požární prevence.
Zazněla na ní následující doporučení:
• Instalujte si detektory kouře a plynů a poraďte
se, jak je účinně rozmístit v domech a bytech.
• I do starších domů a bytů si pořiďte práškový
hasicí přístroj, sledujte průběžně jeho natlakování.
• Neváhejte s hlášením požáru nebo nehody na
centrálu záchranného systému, vícenásobná hlášení
jsou často prospěšná.
• Nezapomeňte na povinnou každoroční kontrolu
a čištění komína, objednejte si sami návštěvu kominíka a vyžadujte od něj písemnou zprávu, kterou
budete potřebovat v případě jednání s pojišťovnou
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KLUB SENIORŮ
Program KLUBU SENIORŮ na březen 2016
Čtvrtek 3. března 		
14.00 hod.
Návštěva Městské knihovny – sraz před knihovnou
Pondělí 7. března		
14.00 hod.
Zápis na operu „Roberto Devereux“ – Gaetano Donizetti (290.-)
Čtvrtek 10. března		
14.00 hod.
MDŽ – posezení s harmonikou – Duo Maruška a Olina
Čtvrtek 17. března		
15.00 hod.
Tajemství ve stínu Kavkazu – Mgr. Jan Husák
Středa 23. března		
17.00 hod.
Odjezd od ČSAD do divadla na operu
Čtvrtek 24. března		
14.30 hod.
Film Medžugorie – promítání v malém sálu
Čtvrtek 31. března
15.00 hod.
Zpívání pro radost – skupina pana Vladislava Červeného.
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.

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.

Bleskovky…
V úterý 1. a 8. března vyjdou v Jalovci třetí a čtvrtý článek
o naší obci (první dva vyšly v předchozích číslech) – nezapomeňte si ho koupit.

„Obohaťte váš jídelníček o maso vychované na
Valašsku! Podporujte české zemědělce.“

Prodej vykrmených prasat
v Poličné – živá váha 110 - 130 kg
od 10. 2. 2016, cena 37 Kč/ kg živé
váhy,
nutno objednat předem telefonicky.
Více informací a objednávky na tel: 775 257 273

Periodický tisk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu duben do 29. 3. 2016. Vychází 1x měsíčně v počtu 650 ks, neprodejné.
Zpracování příspěvků: 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.
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