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Motto měsíce:
Když červenec pěkně hřeje o vánocích se zima zaskvěje.
lidová pranostika

Akci obohatily svým milým vystoupením děti z mateřské školky,
které byly přítomnými diváky několikrát odměněny zaslouženým
potleskem.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před námi jsou dny prázdnin, dovolených a zaslouženého
odpočinku. Přeji vám příjemné prožití těchto dnů, hodně sluníčka, přiměřeně deště a hlavně hodně pohody í klidu. Pokud
se vám při procházkách obcí zalíbí květinová výzdoba, pošlete
nám na obec fotku, popřípadě kontakt. Soutěž o nejpěknější
parapet je vyhlášena a skromnost některých občanů nám neumožní ocenit ty nejpěknější.
Ve čtvrtek 21. července se uskuteční veřejné jednání zastupitelstva obce, na kterém by měla být schválena konečná podoba Územního plánu naší obce.
Jelikož srpnové číslo zpravodaje nevyjde, tak vás co nejsrdečněji zvu již dnes na „Rozloučení s létem“ (27. srpna
v areálu fotbalového hřiště TJ Poličná), kde svou účastí zajistíte dobrou náladu a pohodové ukončení prázdnin.
		
Vladimír Místecký

Zatěžkávací zkoušku v podobě „řádění“ několika desítek dětí
přestály jednotlivé herní prvky na jedničku. Děti, které přijely na
kole nebo koloběžce, si také mohly ověřit svou rovnováhu a zruč-

Obecní úřad informuje
Dětské hřiště je otevřené…
Na první červnovou sobotu (4. června) jsme připravili slavnostní
otevření nového dětského hřiště spojené s oslavou Mezinárodního dne dětí. Před desátou hodinou už bylo prostranství parčíku
naproti Jednotě téměř zaplněné a úvodním slovem pana starosty
tak mohlo odstartovat příjemné dopoledne, kterého se mj. zúčastnili zástupci regionálního tisku a televize.
Symbolického přestřižení pásky se ujali Mgr. Marie Pásková, zástupce Nadace ČEZ a starosta obce Vladimír Místecký.

nost při zdolávání překážkové dráhy pod dohledem pracovníků
BESIP, kteří odměnili odvážlivce reflexním bezpečnostním prvkem v podobě pásky nebo přívěsku.

O občerstvení se postaraly členky Svazu žen, zástupci dobrovolných hasičů a na dostatečný příjem tekutin dohlédl personál
Hostince u Slunce.
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Doufáme, že hřiště bude sloužit svému účelu a bude přinášet
možnost aktivního a příjemného trávení vašeho času s dětmi.
Aby tomu tak bylo, obracíme se na všechny, abyste dbali dodržování provozního řádu hřiště a už kvůli dětem udržovali čistotu
prostranství (tímto apelujeme především na majitele čtyřnohých
mazlíčků!).
Realizace hřiště se uskutečnila díky významné finanční podpoře
Nadace ČEZ ve výši 250.000,- Kč.

Téma věčné – pořádek v obci

Nadace ČEZ pomáhá městům a obcím po celé České republice
budovat Oranžová hřiště již od svého založení v roce 2002. Za
tuto dobu podpořila výstavbu více než 360 hřišť. „Česká města
a obce si uvědomují velký význam míst vhodných pro aktivní
trávení volného času dětí i dospělých. Zejména menší obce však
často bojují s finanční náročností jejich vybudování, proto v naší
podpoře neustáváme a jsme rádi, že jsme nyní přispěli k radosti poličenských občanů a vzniku dalšího Oranžového hřiště ve
Zlínském kraji,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.
Drobné odměny dětem věnovaly společnosti Bonvergroup,
a. s. a opět také Nadace ČEZ.
			
Děkujeme.

I v tomto případě se člověk nestačí divit, co někteří koumáci dovedou. Nepotřebná okna, stavební suť a další museli pracovníci obce
v pondělí 27. 6. vybrat z kontejnerů na směsný komunální odpad
u Jednoty a odvézt do sběrného dvora. Proč to nemůže udělat občan,
který to „narve“ tam, kam to nepatří, je záhadou…

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v pátek 8. 7. 2016 bude obecní úřad
z technických důvodů UZAVŘEN.

Marnost nad marnost…
Lidský rozum mnohdy zůstává stát nad tím, co někteří lidé dokážou. Naši snahu o to, aby byla naše obec krásnější, abychom
pro lidi udělali něco užitečného a prospěšného, dokáže jeden
nebo více vandalů zničit během chvilky. Je nám z toho smutno…
Jen se ptáme: „Je to normální?“
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Pozor na drogy!!!
S nástupem prázdnin je dobré se zamyslet nad otázkou: „Víme, co
ve volném čase dělají naše děti? Kde jsou a s kým se stýkají?“
Z analýzy předložené na valné hromadě mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko dne 22. června vyjímáme:
Drogová scéna ve Valašském Meziříčí je otevřená a prokazatelně
probíhá prodej drog přímo na ulici, což vyplývá také ze svědectví pracovníků terénních služeb Agarta. Tato skutečnost může být dána jednak tím, že Valašské Meziříčí je dopravním uzlem a putují zde drogy
zejména z Ostravska, jednak tím, že poklesla cena surovin pro výrobu
pervitinu, který je hlavní cenově dostupnou tvrdou drogou nacházející si stále nové uživatele.
Pracovníci Agarty pomáhají cca 100 uživatelům drog ve Valašském
Meziříčí – služba je anonymní. Díky výměnnému programu bylo ve
Valašském Meziříčí v roce 2015 vyměněno celkem 10 600 ks injekčních stříkaček, což je k celkovému počtu obyvatel města velmi vysoké
číslo. V roce 2014 to bylo 5 500 injekčních stříkaček.
Nárůst drogové kriminality potvrzuje také Policie ČR, která zařadila
do výkonu služby na obvodním oddělení dva specialisty pracující v tzv.
toxi týmu. Z okolních měst Vsetín – Rožnov p. R. – Valašské Meziříčí, je
nejvážnější situace ve Valašském Meziříčí.
Tendence k návykovému chování mají 2% populace. Z této skupiny
jsou závislostí nejvíce ohrožení z poloviny lidé s psychiatrickým onemocněním (diagnostikovaní i nediagnostikovaní) a z poloviny lidé ze
sociálně patologického prostředí (např. děti závislých rodičů). Na tuto
cílovou skupinu neúčinkuje primární prevence (např. besedy ve školách o škodlivosti drog), naopak jako účinná se jeví sekundární prevence se včasným záchytem osob na začátku drogové kariéry, tzn. ve
fázi experimentování, která později vede k těžké závislosti.

Psychiatrická diagnóza se poprvé projeví zpravidla v pubertě ve
věku 16-17 let. Tito lidé začnou drogy užívat intuitivně, aby si pomohli. Užívání tvrdých drog je prokazatelně spojeno s legálními drogami
– tabákem a alkoholem. Statistika uvádí, že 11% žáků 9. tříd kouří
a 25% se jedenkrát týdne napije alkoholu. U těchto dětí je 7x vyšší
riziko užívání tvrdých drog. První cigaretu si děti zapálí průměrně ve 12
letech. Téměř polovina mladých lidí mezi 15 a 18 lety kouří pravidelně.
30% klientů tabákové lobby jsou mladí lidé do 24 let. Nejkritičtějším
obdobím pro experimentování s tvrdými drogami je období letních
prázdnin mezi 8. a 9. třídou.
Je třeba si uvědomit, že samotná represe má poměrně nízkou účinnost (8%). Účinnější jsou nástroje primární a sekundární prevence, tj.
včasný záchyt na začátku užívání drog vč. tabáku a alkoholu, komunikace s rodiči ohrožených dětí, odborná pomoc adiktologa. Je důležité,
aby se zlepšila komunikace školy s rodiči. Rodiče často netuší nebo si
nepřipouští, že jejich dítě má problém. Přitom první náznaky rozvíjející se závislosti se mohou projevit ve zhoršeném prospěchu a změnách
chování žáka (agresivita, apatie, únava).
Tato situace se dotýká i Poličné. Při kontrolách nacházejí terénní pracovníci použité injekční stříkačky u „Železňáku“, pod silničním mostem
nebo u Jednoty, ale mohou být i na jiných místech.
Proto nebuďme k této problematice lhostejní.

Informace k platbám poplatků na rok 2016

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Návštěva u hasičů
Dne 6. června se byly děti z mateřské školy podívat do místní hasičské zbrojnice. Přivítali je dva příjemní hasiči – pan David Malúšek
a pan Josef Dorčák. Děti měly možnost vyzkoušet si na vlastní kůži hasičský oblek, pobýt v hasičském autě a na záchranářském člunu. Měly
také možnost si vyzkoušet stříkat z hadice a poslechnout zvuk sirény
hasičských vozů. Děkujeme místním hasičům za vstřícnost a ochotu
se nám věnovat.
děti a učitelky z mateřské školy

Výlet do Všeminy za indiány…
Dne 8. 6. 2016 jsme se vypravili s dětmi z MŠ ze třídy Ježečků
a s dětmi z 1. třídy ZŠ na výlet do Všeminy mezi indiány. Děti se zde
seznamovaly se životem indiánů, s prostředím v jakém žili, v čem bydleli a proč. Děti také viděly, v čem indiáni vařili, co dělaly ženy a co
muži. Děti se např. seznámily s tím, co mají dělat, kdyby potkaly velkého medvěda grizzly nebo menšího medvěda černého atd.

Děti si vyzkoušely i indíánské hry – hokej, hod oštěpem (protože jsou
naše děti ještě malé, házely šípem) a jízdu na koni (kůň a poník).

Na závěr celého programu zhlédly drezúru pejska, při ktré některé
děti asistovaly. Viděly pejsky táhnout „sáně“, které sloužily indiánům
k převozu nákladu. Vyvrcholením této části byla jízda indiána na neosedlaném koni. Děti viděly, jak lze ovládat koně bez držení, jen za pomoci nohou, zdolávání překážek, střelbu z luku na cíl při jízdě na koni
a zacházení s oštěpem. Děti celé vystoupení ocenily velkým potleskem.
Rozloučili jsme se s pocitem krásně prožitého dne. Nejen proto, že
program byl velmi pestrý, zajímavý a různorodý, ale také proto, že nám
přálo počasí a sluníčko svými paprsky opravdu nešetřilo. Všem se nám
mezi indiány líbilo a určitě se tam ještě někdy na výlet vypravíme.
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Rozloučení s předškoláky
Na rozloučení s mateřskou školou jsme pro děti, které po
prázdninách nastoupí do 1. třídy ZŠ, připravili a zorganizovali opravdu velkou a zajímavou akci. Ta začínala v pátek 10. 6.
v 15.30 hod a končila v sobotu v 8.30 hod.

Celou akci jsme plánovali za spoluúčasti rodičů dlouho dopředu. Rodiče mohli zvolit z několika návrhů. Byla vybrána cesta
za pokladem s opékáním špekáčků, zakončena byla spaním dětí
v mateřské škole.
V určený den a hodinu se děti se svými rodiči sešli v mateřské
škole a vybrali si medaili s číslem. V 16. 00 hodin byla odstartována cesta za pokladem. Vždy vedlo dítě v pořadí dle čísla na medaili.
Každé dítě pak mělo možnost předvést své znalosti a schopnosti.
Na každém stanovišti čekala na děti nějaká známá i méně známá pohádka. Bylo jich celkem 13 a děti je znaly z mateřské školy.

Přestože si za plnění úkolů děti odnesly drobné odměny, hlavní odměnou byl „POKLAD“, který střežil třináctihlavý drak a byl
ukrytý na místním fotbalovém hřišti v dřevěné truhlici.
K odemčení však bylo zapotřebí najít klíček. I to se podařilo a tak
nic nebránilo tomu, aby byl dětem „poklad“ rozdán – vysvědčení
a kniha, potřeby do 1. třídy a hlavně plyšáček (pro děti na spaní v MŠ).
Nechyběly ani rychlé špunty na přípitek. Pak už se opékalo, zpívalo a bavilo.
O perfektní ohniště a stálý oheň se postaral pan Zetek a pan
Stavinoha.
O plyšáčky na spaní a přípitek se postarala paní Vojtková.
Před 20. hodinou se děti rozloučily se svými rodiči a všichni
jsme se vrátili do mateřské školy.
Děti se osprchovaly a převlékly do pyžamek. Následovalo hraní,
sledování pohádky, vyprávění pohádky a spánek.
Nejzajímavější a nejzábavnější bylo sledovat, jak děti opouštějí
svá lehátka a stěhují své matrace a peřinky do blízkosti paních
učitelek. Některé děti se nastěhovaly k paním učitelkám přímo,
bez matrace. Spinkalo se sladce celou noc.
Dobroty na večer a ranní snídani nám ochotně a v dostatečném množství připravily maminky dětí. Po 8. hodině si rodiče děti vyzvedávali.
Všem rodičům děkujeme za velmi dobrou spolupráci při přípravě a konání celé náročné akce.
S mateřskou školou se loučily tyto děti: Kunetek Adam, Ešler
Matyáš, Heřmanský Matěj, Tománek Pavel, Stavihoha Václav,
Hrubá Karolína, Kovařčíková Lucie, Stodůlková Alena a Eva, Vojtková Eliška, Surovčáková Tereza, Šotková Dorota a Zetková Nela.
Na závěr chceme vyjádřit přesvědčení, že šlo o opravdu netradiční loučení s mateřskou školou a proto na něj budou všichni
určitě dlouho a rádi vzpomínat.
Olga Putová a Ludmila Chriašteľová

Od 1. září 2016 budu školákem…

Děti hledaly jednotlivá stanoviště podle indicií, které vymyslela
a zveršovala paní Kovařčíková a vždy je důmyslně ukryla. Ostatně
naplánovala a připravila celou trasu cesty. Vědomostní otázky,
pohádky a odměny (poklad) připravily paní učitelky.

Adam, Pavel, Matěj, Matyáš, Václav,
Tereza, Lucie, Eliška, Karolína, Eva, Alena, Nela, Dorota
„Zavřela se vrátka školky,
odcházejí kluci, holky.
Teď aktovky na záda,
jdeme do školy, paráda!
Budeme si zpívat, hrát,
z učení se radovat.“

Indiánské odpoledne v MŠ
Ve čtvrtek 23. června proběhlo na zahradě mateřské školy rozloučení se školním rokem 2015/2016. Letos ve stylu indiánském.
Děti se na toto „Indiánské odpoledne“ připravovaly už dlouho dopředu, v mateřské škole jsme si hráli na indiány a s indiány asi 14
dní. Dětské výtvory, ať to byly totemy, indiánské postavy či týpí,
ozdobily celou zahradu.
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Olympiáda v lehké atletice 2016

Po úvodním přivítání vystoupily děti ze třídy Ježečků s krátkým
programem. Zazpívaly indiánskou písničku, přednesly o indiánech
básničku a zatancovaly indiánský taneček.

Následovalo divadelní představení, které notně vyzývalo děti ke
spolupráci.
No a pak už následovala cesta za sběrem peříček na indiánskou
čelenku. Děti musely splnit připravené úkoly. Chytaly koníka do
lasa, proplouvaly na kánoi divokou řekou, zdolávaly překážky,
rýžovaly zlato a střílely z luku. Po splnění úkolů si mohly vyrobit
dýmku míru, vybarvit a vystřihnout hada nebo si mohly z těstovin
zhotovit náhrdelník či náramek. Za splnění úkolů dostaly děti malou odměnu a zákusek – indiánka.

V pátek 3. 6. 2016 se zúčastnili žáci 1. stupně naší základní školy olympiády v lehké atletice, na kterou nás pozvala ZŠ Krhová.
Družstva nastoupila pod hlavičkami jednotlivých států světa, náš
tým byl v barvách Německa. Po nástupu byl zapálen olympijský
oheň a poslechli jsme si českou i olympijskou hymnu.
Po tréninku začaly boje v pěti disciplínách: běh na 100 metrů,
překážkový běh, skok do dálky, hod pěnovým oštěpem a hod kriketovým míčkem. Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích
1. – 2. třída a 3. – 5. třída. Viděli jsme velmi pěkné výkony, nejvíce si však ceníme vítězství štafety páťáků na 4 x 100m, za kterou
jsme si dovezli velký pohár. Mladší děti obsadily v tomto závodě
krásné druhé místo.

Přestože jsme se vraceli hodně unaveni a až v pozdějších odpoledních hodinách, spokojenost s výsledky byla v týmu znát a k dobré náladě přispěly nejen velmi pěkné ceny, ale i nádherné počasí.
Děkujeme tímto vedení ZŠ Krhová za pozvání na tuto vydařenou sportovní akci.

Nezapomenutelný den v Rakousku
Ve středu 22. 6. 2016 se naše třída zúčastnila exkurze do zahraničí.
Vyjeli jsme do rakouské metropole Vídně.

Zvláštní poděkování patří panu Hlavicovi, který nám věnoval
na toto „Indiánské odpoledne“ peněžní dar (zaplaceno divadelní
představení, odměny pro děti atd.). Také děkujeme obecnímu úřadu za ochotné zapůjčení přístroje s mikrofony.
Ludmila Chriašteľová
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Navštívili jsme řadu historických památek tohoto hlavního města
Rakouska. První cesta vedla k zámku Schönbrunn, který byl od 2. poloviny 18. století letní rezidencí rakouských císařů. Rovněž jsme viděli
Neptunovu fontánu, prošli jsme zámeckým parkem a dostali se až na
kolonádu Gloriette. Kromě těchto pamětihodností jsme si prohlédli
například památník Marie Terezie, Dóm sv. Štěpána, Parlament, památník Alžběty Bavorské atd.
Nejenže jsme získali spoustu dějepisných poznatků, ale také jsme
se pobavili, a to v nejzábavnějším parku Rakouska – Prátru.
Počasí nám přálo, exkurze splnila svůj účel a my jsme se vraceli
domů plni dojmů a nádherné předprázdninové nálady, kterou jsme
načerpali u našich jižních sousedů.		
žáci 8. třídy

Složky informují …
Perla Moravského krasu – Macocha – výlet ČSŽ
Ani se nechce věřit, že to je už rok od výletu na Jesenicko. Tentokrát jsme se vydali docela blízko.
Našim cílem byly Punkevní jeskyně spolu s propastí Macochou.
Ani v sobotu jsme se nezpronevěřili tradici přesnosti a ve stanovenou dobu vyrazili na dlouho plánovanou a netrpělivě očekávanou cestu. S obavami jsme sledovali z autobusu podmračenou
oblohu i nějakou tu spadlou kapku a věřili, že nám to zase vyjde.
Hlavně ty lodičky, na které jsme se všichni těšili.
K hotelu Skalní mlýn jsme dorazili s předstihem. Někteří se ke
vstupu do jeskyní nechali dovézt místním vláčkem. Většina se
však vydala pěšky po cestě vinoucí se půvabným údolím proti
toku říčky Punkvy. V doprovodu průvodkyně jsme opustili teplo
na povrchu a ponořili se do chladu podzemí, abychom si prohlédli všechnu tu krásu vytvářenou miliony let. Naše představivost byla ještě podporována zajímavým a vtipným výkladem
průvodkyně.
Po chůzi ve stísněných chodbách a jeskyních se před námi najednou otevřel obrovský zelený prostor s dvěma jezírky. Byli jsme
na dně propasti. Jméno Macocha dostala, jak jinak, podle pověsti. „Když se druhé ženě chalupníka narodil vlastní syn, nevlastního svrhla do propasti. Naštěstí se zachytil o strom a posléze
byl dřevorubci zachráněn. Ti tam naopak hodili zrádnou ženu
a dohlédli, aby dopadla až na dno.“ Bohužel toto místo má ještě
jedno jméno – propast sebevrahů.
Tady končila pozemní část prohlídky a následovala plavba na
lodičkách. Do přístavu jsme dorazili všichni bez odřených ramen
nebo otlučených hlav s poznáním, že příroda je jedním z největších umělců.
Příjemnou zastávkou na cestě do Muzea letectví ve Vyškově byl
oběd v restauraci Lažánky.
Z dálky vypadají letadla normálně. Po vstupu do areálu má člověk pocit, jako by se dostal na velké vrakoviště. Hlavně v hangáru, kde je expozice letecké archeologie. Za každým exponátem
se ale skrývá obrovský kus nadšení a práce dobrovolníků, kterým
učarovala historie a hlavně vůně leteckého benzínu. A pak také
snaha najít v zemi ukryté stroje z 2. světové války a jejich posádky. Identifikovat je, dát jim jméno a ostatky (často přes zahraniční ambasády) vrátit jejich potomkům.

Počasí nám, přes drobné spršky, docela přálo a při návratu
domů nás dokonce doprovázelo i sluníčko. Poděkování patří
panu řidiči za bezpečnou jízdu a účastníkům za dochvilnost. Letošní zájezd je za námi a my už se teď těšíme na ten další.
Liba Dopiráková
PS: fotografie budou k vidění na webu poličenských žen - http://
www.zenypolicna.websnadno.cz/

Cvičení s Olgou
Zdá se, že to bylo opravdu nedávno, kdy se na výzvu ZO ČSŽ rozhodlo pár nadšených žen potrápit svá těla pravidelným pohybem.
A tak místo sledování televizních seriálů se od ledna tohoto roku vždy
v úterý od 19.30 hod. začaly scházet v tělocvičně ZŠ, aby pod vedením zkušené cvičitelky Mgr. Olgy Pernické zapracovaly na své kondici,
poznamenané vánočním hodováním.
Samozřejmě, že ne všechny ve svém předsevzetí vytrvaly, ale zdravé jádro vydrželo. Potěšující také bylo, že se této akce zúčastnily ženy
všech věkových kategorií. Odměnou za jejich snahu pak bylo závěrečné setkání „Pod lipou“, kde jsme alespoň na chvíli zapomněly na diety
a báječně jsme se pobavily.

Tímto bych chtěla jménem organizátorů poděkovat za vstřícné jednání vedení ZŠ a hlavně za ochotu a trpělivost naší paní cvičitelce,
která nám slíbila, že od října na stejném místě a ve stejnou dobu společně zahájíme druhý ročník. Přidat se můžete i vy…

Přesné datum upřesníme v Poličenských listech v září.
za ZO ČSŽ Pavla Horáková

TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 6/2016
A je to za námi. Ročník 2015/2016 je v tuto chvíli již minulostí
a my můžeme krátce rekapitulovat, vzpomínat, řešit příčiny úspěchů
i neúspěchů. Ale jen na okamžik. Za krátkou chvíli totiž začíná nová
sezona, kde všechno z loňské je zapomenuté. Všechny ty radosti
a zklamání už jsou minulostí a nikoho nezajímají, především tedy
nebudou zajímat naše budoucí soupeře a tabulku, která startuje od
samých nul. Před závěrečným hodnocením nejprve rekapitulace
měsíce června.
Začalo to ve Stříteži, v sobotu 4. 6. Tým, který v zimě posílili hráči
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z Ostravska, předváděl celé jaro velmi povedené výkony a nejinak
tomu bylo v zápase s námi. Hned po 70 vteřinách se jim povedlo
využít chyby našich hráčů a dotlačit na dvakrát míč do brány. My
jsme se nepoložili, do půle srovnali a z kraje druhé půlky utkání otočili – oba góly vstřelil po nahrávkách Matěje Šedého navrátilec do
sestavy Aleš Žniva. Bohužel po druhé brance se opět probudila Střítež a jelikož se nám vedení nepovedlo pojistit a soupeř tam nakonec
branku dotlačil, dospělo utkání do penaltového rozstřelu, ve kterém
se nám tradičně nedaří. Takže ze Stříteže jsme si odvezli 1 bod, který
bychom před utkáním určitě brali, po jeho průběhu však byla škoda
ztracených 2.
Další týden jsme doma přivítali celek Lužné. Všichni, kteří jste na
utkání nedorazili, můžete litovat, jelikož první poločas nabídl nebývalou kanonádu. Soupeř se jedinkrát dokázal vymanit z našeho tlaku, vybojoval a proměnil pokutový kop na 0 : 1, ale to bylo vše. Poté
jsme totiž vstřelili 6 branek, když mezi pětigólového Petra Libosvára se vklínil proměněnou penaltu náš gólman Radek Včelný. Na
4 branky Libosvárovi přihrál perfektně Matěj Šedý a i penalta byla
po faulu na něj. Ve druhé půli již utkání ztratilo tempo a my přidali
i přes množství šancí pouze 2 branky zásluhou Radka Capila a Zbyni
Žilinského. Tzn. s Lužnou 8 : 1.
Na závěr sezony nás čekalo to nejtěžší. Nejprve již jistý vítěz soutěže Semetín a poté tým z nejlepší formou v jarní části, zároveň druhý celek tabulky, Choryně. Do Semetína jsme jeli s touhou zahrát si
kvalitní fotbal a pokusit se jim narušit oslavy. Domácí sice v utkání
dvakrát vedli po brankách Jakuba Šroma, který tak zakončil svůj účet
v okresním přeboru na neuvěřitelných 46 brankách za 24 kol, ale
nám se povedlo utkání zvrátit ve druhé půli na svou stranu a zvítězit
na jejich půdě 3 : 2, když se mezi střelce zapsali Jakub Orság, Radek
Capil a Matěj Šedý.
Poslední zápas jsme stejně jako v minulé sezoně odehráli doma
proti Choryni. Tradičně napínavé a vyhecované utkání se od začátku odehrávalo pod naší taktovkou a nebýt nesmyslného vyloučení
našeho gólmana Včelného, věřím, že bychom i přes početné absence a marodku utkání zvládli již v základní hrací době. Bohužel
se nám nepovedlo za celý zápas proměnit naše šance, a tak jsme
museli urvat vítězství až v penaltách, které jsme tentokrát všechny
proměnili, zatímco soupeře hned v první sérii vychytal Štěpán Šedý.
U té rozhodující prokázal pevné nervy Radim Bártek a stal se tak
posledním hráčem, který kopl do balonu v letošním ročníku okresního přeboru.
Sečteno a podtrženo je z toho 4. místo, které nelze považovat
za neúspěch. S vesměs odchovanci našeho oddílu, bez výrazných
investic do kádru a přes zdravotní problémy, které nás provázely
především v jarní části sezony, jsme skončili do 5. místa, což byl
cíl, který jsme si před sezonou dali. Samozřejmě to chvíli vypadalo,
že budeme bojovat dokonce o 2. flek, ale to už se tak stává, že ne
všechno vychází podle představ a snů. Za mě jako trenéra musím
kluky pochválit. Cíle, které jsme si před sezonou dali, jsme vesměs
splnili. Především však musím říct, že jsem hrdý na mančaft z jiného hlediska, toho lidského. Ten kus práce, co kluci dokázali obzvlášť
sami se sebou za poslední rok udělat, je pro mě největší motivací
trénovat je dál a sledovat, jak skvělá parta lidí nejen na hřišti, ale
hlavně mimo něj, z nich vyroste.
Děláme to pro radost a ta tam po většinu sezony byla. Děkuji, pánové a děkuji také Vám, milí čtenáři této rubriky a snad i brzy aktivní
fanoušci fotbalu v TJ Poličná.
Marek Vala

Poličenský kros
V neděli 12. června proběhl, a to doslova, již třetí ročník běžeckého závodu Poličenský kros. Jednalo se o závod v běhu na zhruba dva
a půl kilometrové trati pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Poličná
a Školním sportovním klubem při ZŠ Žerotínova. Samotnou dva a půl
kilometrovou trať museli všichni dospělí účastníci zdolat čtyři krát, na
děti čekalo kolo jedno. S tratí se, za daleko příznivějšího počasí, než
v loňském roce, v dětské kategorii nejlépe "porval" a s časem 14:20 min.
zvítězil Stanislav Večeřa ze Lhoty. Mezi dospělými závodníky 4 kola tratě nejrychleji proběhl Martin Holiš s vynikajícím časem 40:11 min., jako
nejrychlejší mezi ženami byla Adéla Esentiérová s časem 48:25 min.

Celkem se na start postavilo 36 běžkyň a běžců. I přes výborné časy
všech vítězů je závod převážně určen pro všechny poličenské sportovce, kteří tak mají možnost si zazávodit na "domácí" trati.
Poděkování patří všem zúčastněným, hasičům a hasičkám za pomoc
při organizaci závodu, TJ Poličná za poskytnutí zázemí, paní Ludmile Janouškové a paní Haně Novotné za odborný zdravotní dohled a hlavně
manželům Ivě a Zdeňku Stromšíkovým za odbornou organizaci.
SDH Poličná

Okresní kolo v požárním sportu Horní Lideč
Opět po roce jsme zavítali na Okresní závody v požárním sportu do
Horního Lidče, kde se soutěžilo
o postup do Krajského kola
v požárním sportu. Tato soutěž se
konala v neděli 19. června. Náš
sbor reprezentovalo, jak družstvo
mužů, tak družstvo žen, kteří si
vybojovali postup na Obvodovém kole, o kterém jsme Vás už
informovali. Závodilo se ve třech
disciplínách a to ve štafetě 4x 100 metrů, dále v běhu 100 metrů s překážkami a vrcholem soutěže byla disciplína požární útok. Mužskému
družstvu se po celý závodní den vůbec nedařilo, po velikém natěšení
přišlo zklamání v podobě zranění závodníků. Ať už šlo o lehčí, či bolavější, dokonce i na zlomeniny došlo. Naše „ogary“ to, ale od chuti
závody dokončit nepřešlo, a tak přes veškeré zranění dokončili i poslední disciplínu. Trochu radosti přibylo, když se na konečných výsledcích družstvo nenašlo na posledním místě. I přes letošní smůlu se naši
kluci umístili na 7. místě. Družstvo žen si vedlo velice pěkně, v týmu
byli nováčci, kteří Okresní kolo běželi poprvé. Opět se potvrdilo, že tvrdá práce přináší ovoce. Nutno zmínit, že mezi nejlepších 15 závodnic
v běhu na 100 metrů s překážkami byla i naše Hanka Švajdová, která si
zaběhla „osobák“, celé družstvo na ni bylo náležitě hrdé. V konečných
výsledních se děvčata umístila na 6. místě. Jako vedoucí bych chtěla
všem závodníkům poděkovat za pěkné výsledky a některým popřát
brzké uzdravení.
		
Bc. Barbora Ševečková
Pozn.: redakčně neupraveno

KNIHOVNA INFORMUJE
– PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
O prázdninách je knihovna otevřena každé pondělí od 13.30 do
17.30 hod.
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Bleskovky…
Dokončili jsme chodník pod přejezdem – zbývá jen upravit opěrnou zídku.
V nejbližších týdnech se pustíme do opravy místní komunikace Chaloupky (od letiště po Juřinku).
Připravujeme žádost o dotaci na opravu půdních sesuvův lokalitě Úlehla.
Neuspěli jsme se žádostí o dotaci na Rekonstrukci sportovního areálu v ZŠ.
Ani TJ neuspěla se žádostí o dotaci na Dokončení opravy budovy v areálu fotbalového hřiště.
Připravujeme vybudování chodníku na Horním konci – od točny autobusu po podjezd pod železniční tratí.

Pozvánka
do „Letního kina“ Poličná
Knihovna vás zve na prázdninové promítání filmu na nádvoří
obecního úřadu, které se uskuteční dne 22. července 2016
v 20.30 hodin.

Švédsko, Velká Británie 2012 • 86 minut • anglická verze • české titulky •
žánr hudební dokument
Za nepříznivého počasí proběhne projekce v prostorách OÚ

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.
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