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Motto měsíce:
Na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před námi jsou krásné slunečné dny, které nás táhnou na
zahrádku vše upravovat a sázet.
Také my jsme započali s pracemi na výstavbě chodníku
pod železničním přejezdem, kde jsme v úterý 29. 3. předali
staveniště firmě Vacula silniční s. r. o., která zvítězila ve
výběrovém řízení.
Na obecním úřadě jsou připraveny smlouvy o napojení
na kanalizaci v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. Protože
v dubnu budou probíhat odečty vody, bylo by vhodné napojit vaše domky co nejdříve.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy o budoucích kupních smlouvách s právem provést stavbu na výkupy pozemků pod budoucí cyklostezkou Poličná – Branky za cenu
60,- Kč/m 2. Prosím občany, kterých se tato situace týká,
aby se dostavili na OÚ k podpisu smlouvy.
V poslední době se rozmohlo večerní setkávání mladých
lidí v prostoru venkovní posilovny, kde po nich zůstává nepředstavitelný nepořádek (papíry, plasty, rozbité sklo…).
Proto se na vás obracím se žádostí o pomoc a dohled, aby
nám tyto prostory nebyly lhostejné a snažili jsme se zde
udržet pořádek.
Vladimír Místecký
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Obecní úřad informuje
Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém třetím zasedání v tomto roce
(17. března) projednalo a schválilo následující:
• prodej pozemku p. č. 1470/3 v k. ú. Poličná o výměře 59 m2.
• smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky pod cyklostezkou Poličná – Branky.
• koupi pozemků p. č. 1832/7, 1832/9, 1832/16, 1832/17
a 2065/7 v k. ú. Poličná (Juřinka) – zajištění přístupu k obecním
lesům.
• smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1058/1
a 1056 ve věci Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Úlehla.
• ukládá vedení obce jednat o možnosti zřízení přechodu pro
chodce na horním konci obce (nad točnou).
• ukládá vedení obce jednat s developery o možnosti financování
výstavby rodinných domků v lokalitě Poličná – Zahrady.
• bere na vědomí informaci o připravené žádosti o dotaci na
pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku hasičů
obce.
Podrobnější informace naleznete na úřední desce obce.

Obecní zabíjačka
V sobotu 12. března jste se všichni mohli zastavit v hostinci U slunce na 3. zabíjačkových hodech, které jsme pro vás připravili. Váš zájem předčil všechna naše očekávání.
Přestože jsme letos připravili větší množství dobrot než vloni, připadali jsme si ve 14 hodin odpoledne jako „U snědeného krámu“.
Věříme, že vám jelítka, jitrničky, tlačenka, klobásy a další speciality
chutnaly a už se těšíme na příští rok.

Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony
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Ocenění pedagogů Zlínského kraje
S potěšením vám oznamujeme, že na návrh vedení obce (jako
zřizovatele) a Školské rady byl v rámci letošního Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje za významný přínos pro výchovu
a vzdělávání mladé generace a za dlouholetou kvalitní práci ve
školství oceněn také ředitel Základní školy a Mateřské školy Poličná pan Mgr. Jiří Papež.
Jiří Papež v letošním roce dovrší důchodový věk a bude mít odpracováno 40 let
ve školské činnosti. Ocenění vnímáme jako
poděkování za jeho celoživotní pedagogickou práci, kterou vykonával vždy nad rámec
svých pracovních povinností.
Navrhovaný kandidát po ukončení vysokoškolského studia v r. 1977 nastoupil jako učitel
biologie a základů zemědělské výroby na ZŠ
Šafaříkova ve Valašském Meziříčí. V roce 1985 byl jmenován do
funkce zástupce ředitele školy, kterou vykonával do června 1989.
Od září 1989 přešel na ZŠ Poličná, kde nejdříve působil 13 let ve
funkci zástupce ředitele školy a od roku 2002 ji vede jako ředitel.
Za období jeho působení zaznamenala škola spoustu pozitivních změn – např. vybudování nových učeben, výměna šaten, vybudování nových sociálních zařízení, vybavení učeben novým nábytkem splňujícím hygienické normy, zřízení keramické dílny, nové
kotelny, učitelské a žákovské knihovny, nové cvičné kuchyně.
Škole se pod jeho vedením daří zpracovat úspěšné projekty
a tím získávat finanční prostředky využívané pro podporu vzdělávání a rozvoj školy. Projekt „Peníze do škol“ přinesl škole 980
tis. Kč investovaných do vybavení školy moderní didaktickou
technikou a novými pomůckami. Za projektem „S Barvínkem si
hrajeme, učíme a poznáváme přírodu“ se skrývá nově vybudované hřiště pro mateřskou školu v celkové hodnotě 809 tis. Kč,
kterému věnoval značnou část své dovolené v létě 2014.
Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do Výzvy 56, kde získala
354 tis. Kč na vybavení školní knihovny a na pobyt učitelů v zahraničí.
Ředitel školy nejenže podpořil Výzvu 57, ale i sám se na ní podílel, a tím zajistil pro budoucnost školy nové moderní vybavení
školní dílny v hodnotě 204 tis. Kč.
Chloubou jeho i celé školy je vybudované „Školní arboretum“,
které vzniklo pouze ze získaných sponzorských darů v hodnotě
460 tis. Kč. Slouží jako učebna v přírodě, pro školní družinu i pro
poličenskou veřejnost.
Sluší se také připomenout, že v roce 1997 byl za mimořádné úsilí
a osobní obětavost při likvidaci následků povodní na ZŠ Poličná
odměněn „Medailí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
II. stupně“, která mu byla předána ministrem Grůšou v Praze.
Chceme tímto Mgr. Jiřímu Papežovi poděkovat za jeho dlouhodobou příkladnou a obětavou činnost ve prospěch naší školy,
o kterou jsme tolik bojovali a kterou jsme pro další generace
i díky jemu udrželi.
Slavnostní předání ocenění se uskuteční dne 5. dubna v Muzeu
J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Protipovodňová opatření na toku Loučka
Jak jsme vás již informovali v posledním čísle zpravodaje, další
jednání o protipovodňových opatřeních na toku Loučka pokračovala v měsíci březnu. Ve středu 16. 3. jsme se na obecním úřadě
setkali opět s pracovníky Povodí Moravy. V úvodu jednání, kterého se zúčastnili také starostové z obcí Branky a Police, jsme nejprve diskutovali otázky týkající se Poldru Police a v druhé části
již řešili záležitosti realizace projektu individuální ochrany kolem
našeho potoka.
Pracovníci Povodí si odvezli veškeré podklady pro přípravu žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace, kterou
připraví a odevzdají na MZe do konce března.
Věříme, že se nám opět podařilo posunout tuto, pro nás všechny velmi důležitou záležitost o krůček dál.
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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 v uvedené lhůtě své poplatky neuhradí, vystaví jim správce daně (obecní úřad) platební výměr. Jeho vymáhání se řídí daňovým
řádem (z. č. 280/2009 Sb. v platném znění, § 147). Dlužný poplatek je
splatný do 15 dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru.
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.

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si vás upozornit na Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, § 17, odst. 1, písm. h):
(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen:
h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím
osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a tímto zákonem.

Dětské hřiště
Rádi vás informujeme, že jsme u Nadace ČEZ, v rámci programu Oranžové hřiště, uspěli se žádostí o dotaci na projekt „Dětské hřiště Poličná“.
Hodnotící komise ČEZ nám schválila dotaci ve výši 250 tis. Kč
a my se můžeme pustit do výběrového řízení na dodavatele realizace zmíněného hřiště.
				
Děkujeme

Tradice klapotářů pokračuje…
Velikonoce jsou
na Valašsku spojeny se zvyky
a tradicemi, bez
kterých si tyto
svátky mnozí z nás
ani nedovedeme
představit. Ať již je
to výroba kraslic,
barvení vajíček,
šmigrust nebo
klapotání. Jsme
rádi, že naši mladí v této tradici
pokračují.

Velikonoční jarmark
Reprízu velikonočního mini jarmarku zažila obec v sobotu 19. 3.
2016. Organizátoři akce již věděli, do čeho jdou a tak jediné starosti
jim dělalo počasí. Naštěstí i to vyšlo jak k jejich spokojenosti, tak také
ke spokojenosti všech návštěvníků, kterých i letos přišlo hodně. V zahrádce Pod Hruškou mohli nejen vidět, ale také si zakoupit velikonoční dekorace, frgály, mléčné výrobky, řeznické pochoutky a také zboží
zdravé výživy, či podpořit koupí rukodělných výrobků dobrou věc.

Všechny třídy spravedlivě hodnotila porota ve složení: paní H. Kocourková, Z. Fabíková a E. Nováková. Jejich úkolem bylo vyhodnotit
jednotlivé třídy a posoudit, která z nich byla nejlépe připravena. Dále
hodnotily nejlépe oblečené a "zajímavě" učesané žáky individuálně.
A jak vše dopadlo?

Z I. stupně zvítězila 3. třída v hnědé barvě a na II. stupni vyhráli modří sedmáci.
Děkujeme organizátorům za přispění do aktivit uskutečněných v obci.

Základní škola informuje
Okrskové kolo recitační soutěže
Naše ZŠ se i letos zúčastnila okrskového kola „Přehlídky dětských
recitátorů“, jež se konalo 3. března 2016 v KZ Valašské Meziříčí a které pořádalo SVČ Domeček. Účastnické listy získali recitátoři všech základních škol.
Naši školu reprezentovali: Tomáš Kubáček, Adéla Šulerová, Helena
Večeřová, Mikuláš Langer, Michaela Halaštová, Zuzana Bocková, Patrik Pernický, Adéla Šefraná, Kateřina Konvičná a Jan Machalský.
Celá soutěž byla rozdělena do pěti kategorií, takže konkurence byla
veliká. Atmosféru napětí, nervozity a trémy nakonec vystřídala radost, úleva a příjemný zážitek.
V této velké konkurenci se dokázali prosadit i naši recitátoři. Žák
1. třídy Tomáš Kubáček si svým přesvědčivým výkonem vybojoval
1. místo s postupem do okresního kola a Jan Machalský z 9. třídy získal za svůj přednes Čestné uznání.
Všem recitátorům děkujeme!
Jan Machalský – 9. třída

Vítání jara – DEN BAREV
Dne 23. 3.2016 na naší škole již tradičně proběhla akce vítání jara
"Den barev". Každá třída si vylosovala barvu, ve které zvolili žáci své
oblečení.
Losování dopadlo takto:
1. třída - červená, 		
6. třída - Hawai,
2. třída - oranžová,		
7. třída - modrá,
3. třída - hnědá,			
8. třída - žlutá,
4. třída - proužky,			
9. třída - zelená.
5. třída - růžovofialová,
Žáci si také připravili krátkou písničku nebo básničku týkající se jejich
barvy.
A nakonec přišlo na řadu to nejočekávanější – vyhlášení výsledků.

V kategorii "Módní masky" se mezi nejlepšími umístili z I. stupně
Martin Papež, Lukáš Vilém, David Hruška, Jakub Bednář, vítězkou se
stala Adriana Klapková , na II.
stupni byli úspěšní Jan Blaha,
Vojtěch Novák, Adéla Šefraná a zvítězila Beáta Janíčková.
V kategorii "Účesy" porota
rozhodla, že nejlépe reprezentovaly I. stupeň Helena
Večeřová, Nikol Foltová, Tereza Kovarčíková, Klára Lažová,
Zuzana Bocková a II. stupeň
Nela Capilová, Alice Strnadelová, Klára Vágnerová.
Letos však porota do svého
hodnocení zařadila i speciální ocenění "Top Velikonoc",
v němž jednoznačně zvítězila
Kateřina Konvičná z 8. třídy.
Všichni jsme měli pěkný pocit z příjemně prožitého středečního dopoledne.
Hurá, jaro je tady! My, žáci
ze Základní školy v Poličné, jsme ho dnes právě přivítali.
Jan Machalský – 9. třída

3

XIII. školní karneval
V pátek 11. března 2016 proběhl na naší škole další ročník již
tradičního dětského karnevalu.
Děti v maskách přivítali Klauni na volné noze. Celé odpoledne zněl z jídelny, kde se karneval konal, smích dětí. Klauni to
pěkně rozparádili. Byla legrace, scénky, hry a soutěže.

kybergrooming? My ano. Je to označení pro jednání osoby,
která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji
k osobní schůzce.
Co napsat na závěr? Velice stručně – přednáška nás nejen
poučila, ale uvědomili jsme si, že se nenecháme zastrašovat,
obtěžovat a ztrapňovat!
Děkujeme paní Aleně Malúškové za poutavou a zajímavou
besedu.
K. Šimíčková, K. Zdráhalová – 8. třída
Samozřejmě se zúčastnili i rodiče. Taky se tancovalo a zpívalo. Oblíbenou písničku Jede, jede mašinka si „ střihli“ princezny, kouzelníci, kočička, pejsek, víly, pirát, upír, čarodějnice,…

Hrajeme si na školu…
V úterý 16. února 2016 jsme na naší škole zahájili první lekci
přípravného kurzu pro předškoláky „Hrajeme si na školu.“
Úvodní část byla zaměřena na bližší seznámení se školou, sociálními dovednostmi a prostorovou orientaci. Při dalším setkání,
které proběhlo za čtrnáct dnů, jsme se zaměřili na smyslové vnímání. Děti si zahrály i na některé hudební nástroje. Nejvíce se
jim líbily bobotubes. Při třetím setkání vyzkoušela paní učitelka
paměť, pozornost a postřeh budoucích prvňáčků. A co je čekalo
na poslední schůzce, která byla hned po Velikonocích? Hádejte!
Hledali jsme poklad po škole. Poté co budoucí žáčci splnili úkoly,
které pro ně byly na stezce připraveny, došli do tělocvičny. Tam
je čekala opičí dráha s trampolínou, spousta barevných balónků
za odměnu a slíbený sladký poklad.

Nechybělo ani sladké občerstvení, o které se postaraly paní
učitelky.
Vyvrcholením pohádkového odpoledne byla bohatá tombola, kde všichni mohli vyhrát spoustu krásných cen.
Velice děkujeme všem rodičům i sponzorům za dary, které
nám na tuto akci věnovali.

Kyberšikana – skryté nebezpečí
Ve čtvrtek 3. 3. 2016 nás na naší škole navštívila paní Mgr.
Alena Malúšková, která si pro nás, žáky a žákyně 8. a 9. třídy,
připravila přednášku týkající se nejen kyberšikany.
V úvodu jsme si povídali o kyberšikaně, jejích projevech, ale
hlavně o tom, jak se jí bránit. Také jsme se dozvěděli o kybergroomingu a hoaxu. Paní lektorka nezapomněla ani na největší a nejrozšířenější sociální síť světa – Facebook.
Poté jsme byli rozděleni do čtyř skupin a na různých stanovištích jsme plnili úkoly související s touto problematikou.
Vyslechli jsme konkrétní osudy lidí, kteří měli osobní zkušenosti s kyberšikanou.
V závěru přednášky jsme zhlédli velmi emotivní film o dívce
Amandě Todd, která se setkala se šikanou.
Z této besedy jsme si odnesli mnohé. Již víme, co to je hoax
– poplašná zpráva, mystifikace, výmysl, podvod. Dozvěděli jsme se, čím škodí a co pomáhá jeho šíření. A víte, co je
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Předškoláčci se projevili jako nadané a šikovné děti, na které se
jejich budoucí paní učitelka už těší.

Den učitelů
V úterý 22. března i učitelé naší školy oslavili svůj svátek. Do
Muzea řeznictví, kde se kantoři sešli, jim přišli poděkovat za jejich zodpovědnou práci zástupci obce Poličná pan starosta Vladimír Místecký a pan místostarosta Ing. Stanislav Pernický. S milými slovy vystoupil také ředitel školy Mgr. Jiří Papež, který rovněž
ocenil náročnou práci všech pedagogů.

pokladem. Cestou také plnily úkoly, např. poznávaly rozdíly mezi
zimou a jarem, hledaly a poznávaly domácí zvířata apod.
Na konci cesty, po nalezení pokladu, se děti občerstvily – Nelinka rozdala všem dětem sušenky a lentilky a stala se druhým
„pokladem“.
Děti si potom poklad odnášely domů i s první fotografií s pocitem báječně prožité středy.

Po seznámení s historií řeznictví a promítnutí krátkého filmu
o tradiční zabíjačce na Valašsku se učitelé zúčastnili i „koštu“
uzenářských výrobků.

Týden radovánek v MŠ
V období od 29. 2. do 4. 3. 2016 jsme uspořádali v naší mateřské škole „Týden radovánek“.
Začali jsme v pondělí 29. 2. soutěží „O zlatého slavíka či poetu“.

Děti předváděly svým kamarádům naučenou písničku nebo
básničku. Jejich výkon vyzvedl i nově zakoupený mikrofon, který
byl velkým lákadlem i pro méně odvážné děti. Za odvahu a přednes obdržely přednášející děti diplom a slavíčka z papíru.

Ve čtvrtek 3. 3. obohatilo náš program divadlo „Maringotka“
s pohádkou „O veselé notičce“.

V pátek 4. 3. jsme završili celý „Týden radovánek“ pohádkovou
veselicí v maskách.
Děti přicházely do třídy v masce již od rána, fotily se, hrály si,
povídaly si a vzájemně se předváděly.
Po svačince nastala pravá veselice, s tancem, promenádou
a soutěžemi, jak má být. Děti si také zahrály na pohádku a zazpívaly karnevalovou písničku. V závěru veselice byly masky odměněny medailí a pohádkovým bonbónovým dráčkem.

Další akcí tohoto týdne byla „Cesta za pokladem“. Počasí nám
vykouzlilo překrásné sluníčkové dopoledne, proto jsme mohli
cestu uskutečnit venku. Děti hledaly fáborky, které je dovedly za

Doufáme, že se celý týden dětem líbil a že na něj budou dlouho
vzpomínat. Malým mráčkem nad celým týdnem byl fakt, že bylo
dost dětí nemocných a nemohly se akcí, na které se tolik těšily,
účastnit. Protože se týden líbil i nám, učitelkám, určitě ještě podobný týden v tomto školním roce připravíme.
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Velikonoční tvoření
Ve čtvrtek 17. března 2016 odpoledne proběhlo v mateřské škole
již tradiční VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ.

Složky informují …
Český svaz žen
Měsíc březen není, co se týká počasí, zatím moc laskavý. Přesto
se už objevily sněženky i krokusy – první poslové jara.
Připomněli nám, že jsou také symbolem svátku žen, který se
stále slaví na celém světě.
Také poličenské ženy se sešly na své každoroční výroční schůzi,
aby tento svátek oslavily a zároveň zrekapitulovaly svou činnost
v loňském roce.
Program byl opravdu bohatý. Na úvod předvedly děti z Mateřské školy pásmo písniček a básniček.
Jejich milé vystoupení pohladilo po duši, vykouzlilo úsměvy na
tvářích a bylo odměněno upřímným potleskem.

V příjemné atmosféře si zde děti se svými rodiči i prarodiči vyráběly velikonoční ozdoby.
Např: Malovala se vajíčka, barvila se škrobová zvířátka, vytvářela
se květinková koule, zajíček z vlny, ovečka, zdobily se svíčky. Dále
se zdobily květináče pomocí ubrouskové techniky, do kterých se
zaselo osení a dělala se také vazba z proutí. Nechyběl ani zajíček
z papíru na stůl a zajíček z kornoutu na bonbóny.
Celkovou pohodovou atmosféru ještě vylepšilo sladké pohoštění.
Myslíme si, že to bylo pro všechny přítomné příjemně strávené odpoledne, a vzhledem k množství nabízených ozdob jsme se
všichni rozcházeli domů opravdu až docela pozdě.

Divadlo v mateřské škole
Ve středu 30. 3. dopoledne jsme měli v naší MŠ krásné divadelní představení divadélka Leonka.

Při pohádce „Jak se brouček ztratil“ jsme se všichni báječně bavili, také jsme si zacvičili a zatancovali.

Tichá vzpomínka…
V úterý 5. dubna uplyne 5 let, kdy nás ve
věku 65 let opustil Ing. Miroslav Kubín.
Rozloučili jsme se s člověkem, který byl ctěn
a vážen pro svou pracovitost, smysl pro rodinu, přátelství, laskavost. Přes dlouholeté
těžké zdravotní problémy nikdy neodmítl,
podle svých sil, pomoci nebo poradit.
Děkujeme všem, kteří na něj vzpomínají.
			
Rodina a přátelé
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Předsedkyně Pavla Horáková zahájila schůzi přivítáním hostů
– pana Vladimíra Místeckého, starosty obce a pana Rostislava
Šťastného, předsedy TJ Poličná a seznámila přítomné s programem schůze.

Celoroční činnost organizace byla opravdu bohatá. Pokusím se
krátce vyjmenovat uskutečněné akce: členské a výborové schůze, přednášky, zájezd, okresní konference, oslavy MDD, Rozloučení s létem, Drakiáda, dětský bazárek ….
Velmi dobře byla hodnocena spolupráce s hasiči, sportovci,
školou a především obcí, které děkujeme za velkou podporu.
Po zprávě o hospodaření se rozproudila živá diskuze. Jako první
popřál pan starosta všem ženám k našemu svátku a symbolickou kytici předal předsedkyni ZO. K němu se poté připojil i pan
Šťastný. Přítomné ženy byly seznámeny s novým plánem práce
a několika návrhy, kam bychom se mohly zajet podívat při příštím zájezdu. Vyhrála to prohlídka Punkevních jeskyní s Macochou
s projížďkou na lodičkách.
Bližší informace o zájezdu vyjdou v příštím zpravodaji, objeví se
i na webových stránkách obce a ve vývěsních skřínkách.
Schůzi zakončilo tradičně chutné občerstvení, po kterém pak
následovala družná zábava všech přítomných.
Rok jsme začaly dobře a v duchu našich tradic se ho budeme
snažit společně s ostatními občany Poličné i stejně dobře prožít.
Liba Dopiráková

Poličenský svaz žen v Bruselu
Začátkem března, na pozvání paní europoslankyně Olgy Sehnalové, navštívilo 20 žen Zlínského kraje Brusel.
Členky okresních rad a krajské rady Českého svazu žen ve Zlíně si prohlédly Evropský parlament, jeho vzdělávací středisko Parlamentarium
a zúčastnily se zasedání SD frakce společně s paní europoslankyní.
Svůj čas strávený v Belgii využily ženy k prohlídce architektonických památek města i působivého a zajímavého Atomia. Do programu byly také zahrnuty návštěvy nádherných historických měst
Gentu, Brugg a Lovaně.
Nikdo neodolal pověstné belgické čokoládě a vaflím s ovocem
a šlehačkou.
Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování paní europoslankyni Olze Sehnalové za skvěle prožité dny.

Poděkování patří také CK Bohemian-tour za komfortní služby, díky
kterým jsme za ty tři dny stačily zvládnout celý program a náročnou
cestu tam i zpět.
Ale vzhledem k tomu, že tento článek píšu až v době, kdy se Brusel stal terčem teroristických útoků, dostávají i moje vzpomínky na
tento výlet trochu hořkou příchuť….
Horáková Pavla – „účastník zájezdu“

TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 3/2016
Jen jsem minule dopsal a odeslal svůj článek, všechno bylo jinak.
Z rozhodnutí Okresního fotbalového svazu Vsetín bylo přeloženo
první jarní kolo na poslední víkend v červnu. Omlouvám se tímto
tedy za mystifikaci v předchozím čísle. Věřím však, že o to víc se na
fotbal již těšíte a uvidíme se v neděli 3. 4. v 15:30 v co největším
počtu ve Lhotce nad Bečvou, kde už to opravdu letos začne (pokud
počasí nebude proti).
Co se týká uplynulého března, musím říct, že mi spíš přibylo pár
vrásek a bezesných nocí. Zdravotní stav, pracovní vytíženost a některé povahové rysy hráčů vedly k tomu, že místo širokého kádru
z podzimu jsme v poměrně okleštěném stavu na jaro. Do 6. 4. trvá
přestupní období a nezbývá než doufat, že se nám povede ještě kádr
nějak doplnit – snažíme se na tom makat. A vy co máte doma fotbalisty, podpořte je prosím, řekněte jim, ať se na ty 3 měsíce ještě
časově kousnou a pomůžou nám to na jaře uhrát. Hrajeme přece jen
o „2. flek v Okrese“, což se už nepovedlo hodně dlouho. Díky odhlášení Janové ze soutěže jsme se po podzimu o bod posunuli, tzn. že
jsme na 4. místě a na druhý Halenkov ztrácíme pouze 2 body. Porvat
se o to, je obrovská motivace a kdo ví, když se sejde vše okolo – my
to zvládneme na hřišti, vydrží zdraví a bude při nás i štěstěna, může
se stát, že z Okresu postoupí 2 mančafty a I. B třída, to už je pořádná
motivace.

Během března jsme si vyzkoušeli, že na tuto soutěž i máme, když
jsme si k poslednímu přípravnému zápasu pozvali celek Zašové. Po
60 minutách jsme vedli 3:1 a zápas jasně kontrolovali. Dvě branky
vstřelil Aďko Babala a jednu Aleš Žniva. Pak jsem to prostřídal, dal
šanci všem hráčům, kteří na zápas přišli, a nesehranost sehrála své.
Zašová to v závěru otočila na 4:3, ale o výsledek v zápase až tak nešlo. Výkon, který jsme především v první půli předvedli, nám ukázal,
že zimní příprava nejspíš nese své ovoce.
Závěrem bych rád ještě informoval o dokončení prací v obecním lese.
Po několika víkendových brigádách jsme konečně mohli zahlásit „hotovo“. Peníze, které tímto pro TJ vyděláme, budou rozděleny na dvě části.
Jedna půjde na mládež, z druhé bychom si rádi pořídili týmové soupravy, ve kterých budeme nastupovat k soutěžním zápasům.

A tady je příležitost i pro vás, vážení čtenáři. Nepíše se mi to lehce,
protože jsem nebyl nikdy zvyklý o peníze takto žádat, ale obcházet
dům po domu určitě nebudu☺. Pokud by někdo měl zájem o poskytnutí sponzorského příspěvku s tím, že jako poděkování bude na
našich soupravách uvedeno jeho jméno či jméno jeho firmy, bránit
mu nebudeme a naopak to uvítáme. Rád bych zdůraznil, že peníze
nebudou využity na bujaré večírky, jak si spousta lidí může myslet,
ale na nákup nových tréninkových pomůcek, případně dresů nebo
se ušetří na zimní soustředění, na které se po několika letech chystáme. V případě zájmu mě, prosím, kontaktujte osobně nebo na
telefonu 725 280 932.
A to je vše za březen a na duben. Vlastně ještě ne, ještě Vám dlužím rozpis našich zápasů na další měsíc, takže:
3. 4. – 15:30 – zápas ve Lhotce nad Bečvou
9. 4. – 15:30 – doma Velké Karlovice+Karolínka „B“
17. 4. – 16:00 – zápas na Horní Bečvě
23. 4. – volný víkend kvůli odhlášení týmu Janové
30. 4. – 16:30 – doma Nový Hrozenkov
Těšíme se na vás – já, hráči a věřte, že i všichni známí, se kterými
se na fotbale potkáte. Jak už jsem psal úplně v prvním díle. Využijme
fotbalu jako místa, kde se všichni můžeme v klidu potkat a prohodit
pár slov. Ať už to bude u žlutého zábradlí, na lavičkách nebo u pultu
u Šakala, hlavně že se tam potkáme. Na viděnou, přátelé, čtenáři,
spoluobčané.			
Marek Vala

9. maškarní bál
Jako už tradičně po zimě
i tento rok se
v Poličné 5. března pořádal 9.
Maškarní
bál.
Pořadatelé tentokrát zvolili vhodné téma „FILM“.
Nejen dobře
zvolené
téma
přilákalo mladší
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i starší generaci k pobavení, k rozesmátí se nad nápaditými maskami a k přátelskému posezení mezi občany.

Velice příjemné prostředí v Restauraci u Valouna, nadstandardní pohostinnost obsluhy a dobré jídlo nás přimělo k debatám nejen
o vyhraném tenisovém zápase „našeho“ Tomáše Berdycha v německém Hannoveru proti Zverevovi, ale i o obyčejných věcech, kterými
zde žijeme.
Atmosféra byla opravdu dobrá, mladší i starší občané se bavili, tancovali a alespoň na chvíli zapomněli na své starosti a neduhy. Taky nás
potěšilo, že mezi nás přišel v doprovodu své opatrovnice náš kamarád,
kterého postihla vážná choroba, která ho upoutala na vozík, kde jsme
ho mohli povzbudit k dalšímu uzdravování.
To vše vyvrcholilo vyhlášením nejlepší masky a bohatou vtipně zvolenou tombolou, nad kterou se všichni dobře pobavili. Ještě jednou
děkujeme Valounům za pohostinnost a milý přístup k nám všem.
Utužování dobrých sousedských vztahů se povedlo a tak pořadatelům Tarahunů vzkazujeme, že se těšíme i na příští rok na 10. ročník
maškarního bálu.		
Poličenští účastníci bálu 2016

SDH pořádal charitativní prodej
Dne 19. 3. 2016 se v Poličné uskutečnil Velikonoční jarmark. Prodeje se mimo jiné účastnil také Sbor dobrovolných hasičů, a jak je
o nich široko daleko známo, jelikož je to parta šikovná, Velikonoční jarmark obohatili vlastními výrobky. Soňa Ondrejková s Verčou Karlíkovou zasely osivo, květináčky vylepšily bavlnkovou metodou a dodaly
k tomu papírové velikonoční dekorace – zajíčky či kuřátka. Květináče
plné barev od Barči Ševečkové měly připomenout, že jaro už je tu!
Ani na velikonoční věnce se u tohoto stánku nezapomnělo, ty krásně
nazdobila Alena Malúšková. Nicméně trhákem stánku se stal krásný
velikonoční strom z dílny „mistra“ Josefa Karlíka, který se těšil velkému

obdivu, a to jak kolemjdoucích, tak tamních prodávajících. Asi se ptáte, co bylo důvodem, že se naši hasiči vrhli na řemeslné práce? Byla
to snaha pomoci. Jednalo se o charitativní prodej, a každý z Vás, který
u tohoto stánku něco nakoupil, přispěl dobré věci. Velikonoční svátky
jsou mimo jiné symbolem zrození a oslavou života. Bohužel ne všichni
mají to štěstí prožít život naplno, jelikož jim to jejich zdraví neumožní.
Ještě víc to naše srdce zasáhne, jedná-li se o děti. Rodiče se pro své
děti snaží dělat možné i nemožné, aby měly den bez bolestí a prožily
ho ,,normálně“. Je to náročné, a to jak fyzicky, tak psychicky, ale i finančně. Hasiče proto napadlo, že by mohli zkusit pomoci i některým
lidem, kteří se s takovou situací potýkají. Spojili se proto s lidmi v naší
obci, kteří dnes a denně pracují s dětmi a rodinami v Poličné. Nebylo
lehké vybrat, komu více pomůže finanční příspěvek, a proto vybrali
více dětí, mezi které poputuje, vážení občané, jen díky Vám, obnos
ve výši 3 266 Kč. Mnohokrát všem děkujeme za podporu a nákup.
Děkujeme také Ireně Hrabovské, která nám umožnila prodej. Budeme
se těšit zase příští rok!

Hasiči upozorňují na nebezpečí požárů
Hasiči varují před nebezpečím vzniku požárů v jarním období.
Současně s tím, jak se příroda probouzí po zimním spánku, začíná
období zvýšeného počtu požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
V prvé řadě je nutné říci, že plošné vypalování trávy je zákonem
o požární ochraně striktně zakázáno. Oproti plošnému vypalování
trávy, není spalování hořlavých látek (dřevního odpadu, listí apod.)
zákonem striktně zakázáno. Při spalování je nutno dodržovat základní
bezpečnostní pravidla. Spalování je možno provádět pouze na ohništi
v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Ohniště musí být bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod
kontrolou. Spalování se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí
tak rozšíření ohně do okolí, a to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Vždy je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení např. hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit.
V žádném případě nesmíme odcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno (zdroj: www.hzscr.cz)

Úspěchy našich rodáků na sportovním poli
Ve dnech 4. – 6. března 2016 proběhlo v Rýmařově Mistrovství
České republiky ve sportovní střelbě za účasti našeho rodáka Davida
Malúška, který momentálně hájí barvy SKP Rapid Plzeň. V disciplíně
sportovní vzduchová pistole vybojoval titul Mistr České republiky,
když zvítězil v novém českém rekordu 580 bodů. Na druhém a třetím místě skončili Pavel Kužvart z Prahy a Jakub Petřek z Rožnova pod
Radhoštěm.

Jedná se o poměrně novou střeleckou disciplínu, kdy se prvních
30 ran střílí na pevný terč a střelec má dost času na střelbu. Druhá
polovina závodu je napínavější, kdy se terče ukazují střelci pouze na
3 sekundy, během kterých musí zamířit a vystřelit. Tato disciplína je
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atraktivní nejen pro samotné střelce, ale i pro diváky, protože se
pořadí neustále mění. Vyburcován tímto úspěchem přidal Malúšek
ještě bronzovou medaili z disciplíny standardní vzduchová pistole,
kde nestačil na vítěze Petera Mlynarčíka z Rožnova a stříbrného Pavla Kužvarta, který porazil Davida o jeden bod.

Přednáška

Zásluhu na skvělých výsledcích a hladkém průběhu nesou i pořadatelé tohoto Mistrovství – členové klubů SSK Rožnov, SSK Břidličná
a žáci a personál Rýmařovského Gymnázia a SOŠ a sbor rozhodčích,
kterým se podařilo uspořádat atraktivní závody na velmi vysoké
úrovni.

Knihovna informuje…
Přijďte si vybrat z nového cirkulačního souboru, který obsahuje
105 knih různých žánrů:
Romány:
• Klub nenapravitelných optimistů – J. M. Guenassia,
• Porodní bába - K. Kettu,
• Nejtemnější hodina - B. Erskinová,
Skandinávská detektivka:
Mezi touhou léta a chladem zimy,
Spisovatel B. Tureček nás provede Labyrintem Íránu,
A naši nejmenší čtenáři u nás nově najdou knížky:
• Krtek a hodiny od Z. Milera,
• Pohádky bratří Grimmů,
• Uprchlík na ptačím stromě O. Sekory a další.
Kompletní seznam titulů v nabídce najdete na www.policna.
knihovna.info v sekci Služby – Výměnné soubory
Vypůjčit si můžete také časopisy Téma, 21. století, Xantypa, Flóra,
Revue Valašsko.

Autorské čtení
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ na duben 2016
Středa 6. dubna 		
17.00 hod.
„Za dechovkou“ – program v zámku Žerotínů.
Čtvrtek 7. dubna		
14.00 hod.
Návštěva výstavy našeho člena pana Ivana Jakeše – Keramika
a obrazy. Sraz před zámkem Žerotínů.
Pondělí 11. dubna		
14.00 hod.
Zápis na Májovou veselici – pohoštění s hudbou a vínem v ceně.
(150.- Kč)
Čtvrtek 14. dubna		
15.00 hod.
Mužský sbor Beseda zpívá seniorům.
Čtvrtek 21. dubna		
15.00 hod.
Beseda s otcem Josefem Svobodou z Rožnovské farnosti.
Čtvrtek 28. dubna		
14.30 hod.
Bezpečnost seniorů v dopravě. Přednáší Zdeněk Patík a Vladislav Malcharczík.
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…
Dokončují se plánované úpravy nádvoří obecního domu.
V pátek 1. 4. proběhne výběrové řízení na dodavatele
Dětského hřiště Poličná.
Na zápisu do MŠ bylo letos 19 dětí – HURÁ!!!

„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 květen do 28. 4. 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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