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Motto měsíce:
Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá
zima všady…
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před námi je období vánočních svátků, kdy se setkáváme
s rodinou a užíváme si klidu a pohody. Chci vám popřát klidné
prožití Vánoc v kruhu rodiny a přátel. Do nového roku 2017
vám přeji hodně úspěchů, štěstí a zdraví.
V sobotu 3. 12. nezapomeňte na rozsvěcení vánočního stromečku u hasičské zbrojnice, spolu s živým Betlémem a Mikulášskou nadílkou. V neděli 4. 12. se pak sejdeme se seniory na
pravidelném setkání v hostinci U Slunce, kde vás v krátkosti
seznámíme s tím, co jsme udělali v letošním roce a se záměry,
které máme připraveny pro rok 2017.
Přivítání nového roku jsme tentokrát oproti předchozím létům naplánovali na 1. 1. od 16 hodin v nově zrekonstruovaném sále U Slunce. Doufám, že se zde po silvestrovské noci
sejdeme v hojném počtu, abychom mohli společně sledovat
obecní ohňostroj, který propukne v 18 hodin.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání ZO
Ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 se uskutečnilo 20 zasedání zastupitelstva obce, které projednalo a schválilo tyto zásadní body:
• Dotaci Tělovýchovné jednotě Poličná ve výši 265 tis. Kč (10%
spoluúčast obce na financování investičního projektu Rekonstrukce objektu TJ), za předpokladu, že TJ získá dotaci na realizaci této akce od MŠMT ČR.
• Smlouvu o poskytnutí dlouhodobého úvěru od ČS a. s. ve
výši 10 mil. Kč na financování nových komunikací a chodníků
v obci.
• Podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci sportovního areálu
u ZŠ.
• Účast v projektu Rozšíření systému separace BRO – akce mikroregionu (viz následující článek).
Po skončení oficiální části zastupitelé diskutovali nad Návrhem
rozpočtu obce na rok 2017, který vám v tomto čísle zpravodaje také předkládáme. Jeho definitivní projednání bude na
programu posledního zasedání zastupitelstva obce v tomto
roce – 15. 12.

Kompostéry
V minulých letech jsme v rámci projektu „Zavedení separace
biologicky rozložitelného odpadu“ pro občany obce pořídili 400
kusů kompostérů. Protože se pořád objevují požadavky na další
kompostéry, rozhodli jsme se přistoupit ke společnému projektu
mikroregionu na pořízení dalších kompostérů – 200 ks pro Poličnou a 60 kusů pro Střítež (s předpokládanou dotací 85%). Analýza byla předána Zlínskému kraji, aby nám mohli vydat doporučující stanovisko, které je povinnou přílohou žádosti a nám nezbývá
než věřit, že to vyjde. Ti z vás, kteří budete mít o kompostéry zájem, se předběžně hlaste na obecním úřadě u paní Fialové. Přednost budou mít občané, na které v minulosti kompostéry nevyšly.

Výzva k zaplacení poplatků
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

Dne 30. 6. uplynul termín splatnosti poplatků – poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a poplatku za psa. Vyzýváme tímto poplatníky, kteří dosud
svou povinnost uhradit výše uvedené poplatky nesplnili,
ať tak učiní neprodleně. V opačném případě se vystavujete riziku platebního výměru a následného exekučního
vymáhání.

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.
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Vítání občánků
V sobotu 12. 11. 2016 proběhlo na obecním úřadě tradiční
podzimní vítání občánků.

výši očekáváme v úrovni cca 11 mil. Kč, použijeme k profinancování projektů, se kterými uvažujeme v roce 2017 a 2018.
V příštím roce půjde zejména o kanalizaci na Úlehle a Na Kotlině.

Starosta obce Vladimír Místecký přivítal 7 nových občánků. Dětem popřál šťastné vykročení do života a rodičům, aby jim jejich
ratolesti přinášely jen samou radost.

Rozpočet na rok 2017
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o tom, že
v současné době intenzivně pracujeme jak na přípravě Rozpočtového výhledu obce na roky 2018 – 2020, tak také na rozpočtu pro rok 2017. Protože jsme letos dokončili financování všech
dotačních projektů, chceme rozpočet na příští rok schválit na
jednání Zastupitelstva obce 15. prosince. Na straně příjmů počítáme s daňovými výnosy v úrovni roku 2016. Na druhé straně
již dnes víme, že hlavní výdajovou položkou bude profinancování
výstavby komunikace a chodníku v nové lokalitě na Chřástalově
a chodníků k podjezdu Na Kotlině, k líhni a od drážního domku
k Revíru. Tyto investiční akce budou financovány z úvěru, který má obec předjednaný s naším peněžním ústavem za velmi
výhodných podmínek ve výši 10 mil. Kč na 8 let. Volné zdroje
(z přebytků letošního rozpočtu i rozpočtů minulých let), jejichž
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ZŠ a MŠ Poličná informuje
Uspávání broučků v mateřské škole
Ve středu 2. listopadu proběhlo v mateřské škole od 17. hodin
již tradiční uspávání broučků.
Děti šly se svými lampionky různých tvarů a barev posvítit na
cestu broučkům, kteří se chystají k zimnímu spánku. Po příchodu
na rozzářenou školní zahradu děti zatancovaly pro broučky podle
písně Mravenčí ukolébavka. Poté děti dostaly malý zákusek, čaj
a spoustu bonbónků.

Lampionovému průvodu předcházelo od 15.30 do 17. 00 hod.
„Podzimní tvoření“. Letos bylo zvláštní tím, že byla vyhlášena
soutěž „O nejhezčího skřítka Podzimníčka“.

Proto kromě připravených námětů pro tvoření učitelkami, přinesli si také rodiče materiál vlastní – různé přírodniny a ozdoby.
Vzduchem se vznášela bohatá fantazie a vznikaly unikátní výtvory, které nyní zdobí prostory mateřské školy. Nejúžasnější byli
tatínci, kteří se s velkým zápalem pustili do vytváření opravdu
nádherných postaviček. Tvoření se účastnily i starší děti, které
MŠ navštěvovaly dříve a nyní jsou již školáci. Také ony s velkým
zájmem vyráběly různé podzimní bytosti a skřítky. Protože bylo
velmi těžké vybrat toho nejhezčího skřítka, obdržely cenu všechny děti a ty nejmenší dostaly ještě diplom.
Děkujeme všem přítomným tvůrcům za příjemnou atmosféru,
kterou dotvořilo občerstvení (dobroty). O ty se postaraly maminky a babičky.

***

Nutno ještě dodat, že také lampionového průvodu se zúčastnilo mnoho dalších dětí, které již mateřskou školu opustily nebo
děti, které teprve do MŠ nastoupí. Myslím, že jsme si to všichni
báječně užili.
Kolektiv uč. mateřské školy
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Kouzelné nocování v ZŠ
Před podzimními prázdninami strávili druháčci z pondělí na úterý
noc ve škole. Nebyl to trest za zlobení, ale spíše odměna za nebojácnost. Šlo totiž o „Kouzelné nocování“, na které byl dovolen vstup
pouze strašidelným maskám. Ty měly za úkol sehnat si veliký kus jídla,
aby celou noc přežily. Stoly se prohýbaly pod bábovkami plněnými
ropuším slizem, krvavou pizzou, dortem s mušíma nožičkama a ostatními dobrotami.

Všechna strašidla si nejprve ustlala ve školní družině, vydováděla se
v tělocvičně školy a zasoutěžila v různých disciplínách. Mezi tím hojně
pila a hodovala, jako na pravém upířím plese. Pak prokazovala svou
odvahu na stezce, která vedla přes celou školu. Po pohádce děti bez
odmlouvání rády zalehly do svých spacáků. Ráno už je čekalo probuzení do reálného školního dne.
Ráda bych poděkovala všem rodičům, bez jejichž dobrot bychom
noc nepřežili, kolegyním za ochotu a také dívkám z 6. a 7. třídy za
strašidelnou pomoc.
Tak na shledanou zase za rok!
Mgr. Ivana Kantorová

Kurz drátkování ve školní jídelně
Ve středu 2. 11. 2016 proběhl pro děti ve ŠD „Kurz drátkování“.
Nejdříve se chlapci a děvčata seznámili s historií drátkování a také
s jeho dnešní podobou. Poté si každé z dětí vybralo motiv svícnu, jablka, nebo srdíčka. S postupem práce byli žáci patřičně seznámeni a
z korálků různých barev i velikostí si každý dokázal udělat svůj vlastní
výrobek.
Dětem se jejich výtvory moc líbily a odnesly si je s radostí domů.		
vychovatelky ŠD

Sdílené dílny na ISŠ COP
Dne 2. 11. 2016 se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili projektu Sdílené
dílny na ISŠ- COP ve Valašském Meziříčí.

Žáci se rozdělili do 3 skupin, ve kterých během dne pracovali. První skupina prováděla v chemické laboratoři pokusy, druhá si vyrobila
stojánek na mobil a třetí pracovala v elektrotechnickém oboru.
Sdílené dílny se nám moc líbily a těšíme se, že si příště prohlédneme celý areál školy.
		
Marcela Halaštová – 8. třída

Šikana – beseda pro 8. třídu
Ve čtvrtek 3. 11. 3016 jsme měli dvouhodinovou zajímavou besedu
o šikaně s paní Vanetou Zvoníčkovou z klubu Most.
Nejprve jsme si vyslechli její příběh a poté jsme hráli hry, při kterých
šlo hlavně o týmovou spolupráci. Poté jsme si o tématu šikana dále
povídali a paní lektorka nám odpovídala na naše otázky. Na konci programu jsme byli pozváni do klubu Most.
Beseda byla poučná a všem žákům naší třídy se líbila.
Beáta Janíčková a Patricie Škarková – 8. třída

Zlínský vorvaň 2016
Dne 10. 11. 2016 se 6. a 8. třída vydaly do Zlína na soutěž Zlínský
vorvaň v roli fandícího publika sladěného do červené barvy.

Stihli jsme se i náležitě pomalovat a nezapomněli jsme ani na transparent. Naším úkolem bylo držet pěsti našim reprezentantům z 3. – 8.
třídy, kterými byli: Jakub Woloczij, Natálie Klimentová, Lucie Čechová,
Klára Lažová, Adam Vrtal a Michal Woloczij.
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Složky informují …
Svaz žen hodnotil…

Ve velké sportovní hale s úžasnou atmosférou jsme pozorovali výkony našich zástupců ve 4 disciplínách – kutálení pneumatiky, skákání
v pytli, hod na koš a běh s pistolí. Povzbuzovali jsme výborně, což odnesly naše hlasivky a naši soutěžící se snažili ještě víc. Uznejte sami, že
7. místo z 27 zúčastněných škol je úžasné.
Beáta Janíčková a Patricie Škarková – 8. třída

Pohodoví Pohodáři
Žáci 2. stupně naší školy se v úterý 15. 11. 2016 zúčastnili vzdělávacího programu Pohodářů v kině Svět. Přednáška byla o skupině Čechů,
kteří podnikli výpravu na Borneo a Papuu Novou Guineu. Součástí odborného výkladu byly i vtipné historky, záběry z potápění a prohlídka
dovezených předmětů, které byly vystaveny na pódiu sálu kina.
Program se nám moc líbil a doufáme, že budeme mít možnost dostavit se na další přednášku Pohodářů.
Hana Zbořilová a Hana Smiešková – 7. třída

Zdravá výživa
Zdravé stravování dětí má přispívat k potlačení dětské obezity, ale i k tomu, aby se děti naučily jíst i méně známá a možná
i méně oblíbená jídla.

Jak jíst, kdy jíst a hlavně co jíst? To jsou důležité otázky, na které
jsme hledali správné odpovědi. Všichni víme, že bychom měli jíst pravidelně menší porce. Ale co jíst a v jakém množství, to nám občas dělá
problémy. Když ono to je tak dobré! Brambůrky, sladkosti, cola,… jsou
skutečně velká lákadla.
A právě na toto téma jsme se ve středu 23. 11. 2016 zaměřili s paní
MUDr. Šárkou Novákovou z Národní sítě podpory zdraví.
žáci 5. ročníku

S blížícím se koncem roku začíná i čas bilancování toho, co se
povedlo, co ne a co se z nějakého důvodu nestihlo…
Také členky místní organizace Českého svazu žen se v pondělí
21. listopadu sešly na své členské schůzi, aby zhodnotily svou
činnost a zároveň se aktivně zapojily do plánování akcí na rok
příští. Ocenily také dobrou spolupráci s vedením obce, kulturním
výborem a ostatními složkami, které v naší obci působí.
Kromě pravidelných akcí, jako je cvičení s Olgou, oslavy dne
dětí, rozloučení s létem a drakiády bychom v příštím roce rády
zorganizovaly zájezdy na muzikál, do divadla a na Flóru do Kroměříže a to nejen pro členky svazu žen, ale i pro občany obce.
A také počítáme s tím, že se aktivně zapojíme do organizace akcí,
které se budou pořádat v nově zrekonstruovaném sálu v hostinci
„U slunce“.
Našeho setkání jsme využily i k tomu, abychom se připojily ke
sbírce na dětskou onkologii v Brně. Do pokladničky na dobrovolné příspěvky, která je až do 10. prosince umístěna v kanceláři
obecního úřadu, jsme přispěly částkou 700 Kč. A byly bychom
rády, kdyby se k nám přidali i další…
Jednou z posledních akcí naší organizace bylo klání v bowlingu
v Abácii, které se tradičně neslo v duchu „není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se a pobavit se“.
Teď už se můžeme jen těšit na to, co nám nadělí hasičský Mikuláš, na setkání seniorů se zastupiteli obce, Ježíška v kruhu rodinném a na společné uvítání Nového roku 2017.
Tímto bych závěrem za naše členky chtěla popřát všem spoluobčanům pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku
hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Za ZO ČSŽ Pavla Horáková

TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 10/2016
A máme to za sebou – přesně to můžeme říct o první polovině
sezony 2016/2017. Rozjížděli jsme se jako starší dieselový motor, ale když už jsme se rozjeli, stálo to za to. I na přelomu října
a listopadu kluci předváděli, že se do druhé poloviny podzimu
náramně vyspali a dělali svými výkony radost všem fotbalovým
divákům. A že jich na oba závěrečné zápasy doma přišlo poměrně dost, za což moc děkujeme.

Obě utkání – jak s rezervou Velkých Karlovic a Karolínky, tak
s Jarcovou – měla mnoho společného: hrála se u nás doma, soupeř měl v sestavě spoustu mladých nadějných hráčů a Poličná
v nich musela potvrdit roli favorita, což není nikdy jednoduché.
V obou zápasech to bylo také z počátku znát a nebyl to z naší
strany nijak přesvědčivý výkon. Nicméně soupeři toho nevyužili a klukům se naštěstí vždy povedlo dát branku tzv. do šatny
a přidat druhou brzy po příchodu zpět na hřiště. Obě utkání gólově otevřel nejzkušenější hráč týmu Tomáš Marek a vždy se jako
„žolík“ ukázal Štěpán Šedý, který dokázal skvěle zastoupit zraněného bráchu Matěje a v obou zápasech vstřelil po dvou brankách. Když k tomu přidáme v prvním utkání ještě branky Zbyňka
Žilinského a Kuby Orsága a v tom druhém gól Marka Vaculína,
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vyjdou nám výsledky 5:0 a 4:0, zisk 6 bodů do tabulky a posun
na příčky, kde jsme před sezonou chtěli přibližně být.
Celkově se mi tak hodnotí podzimní část sezony poměrně
příjemně. Nejsem zrovna z těch trenérů, kteří by svůj mančaft vychvalovali, ale kluci už si na to zvykli nebo jim nic jiného nezbylo… Zároveň si však uvědomuji, že jsme všichni jen
amatéři a občasným výpadkům se prostě nevyhneme a tak se
snažím je také přehnaně nekritizovat. Stává se to všem v této
soutěži a proto ji všichni hrajeme a nejsme někde výše. Ona
cesta nahoru je většinou mnohem delší a složitější než ta dolů.
Já si uvědomuji, kolik práce se za ty více jak 2 roky, co jsem
u mančaftu, udělalo, ale taky si uvědomuji, že jí je ještě hodně
před námi. Jsem rád, že kluky stále baví hrát a že diváci začínají oceňovat tu práci, kterou všichni v klubu dělají. Odměnou
Vám všem snad jsou alespoň výsledky na domácím hřišti, které Poličná naposledy opouštěla bez získaného bodu před více
jak rokem – konkrétně 30. 8. 2015.

Na závěr nezbývá než poděkovat. Za sebe děkuji své rodině
– nejen za tu obrovskou podporu, kterou mě a klukům celoročně dává, dělá nám tak správné týmové zázemí a nic za to
od nás nechce, ale také za skvělé pohoštění při naší závěrečné
(viz. přiložené foto).
Děkuji vedení ať už TJ Poličná anebo celé obce, jelikož Vaše
práce sice není tak vidět, ale bez Vás by tady ten fotbal již nebyl. Děkuji fanouškům, že se učíte víc a víc chodit znovu na
fotbal a věřím, že nás budete i nadále podporovat. A musím
poděkovat i svému týmu – sice bych je někdy nejraději vyměnil, ale nakonec jsem zatím rád, že mohu v počátcích své trenérské kariéry vést zrovna je. Zároveň děkuji jejich rodinám a
nejbližším za to, že jim nebrání trávit volný čas, který by mohli
být právě s nimi, na tom travnatém obdélníku a honit se za tím
kulatým nesmyslem.
Přeji pohodové a bezproblémové prožití svátků vánočních,
úžasný konec roku 2016 a neméně skvělý začátek roku 2017.
Věřím, že i v něm si budeme moct upřímně potřást, nejen na
fotbale, rukou a poděkovat si navzájem. O tom by to přece
mělo všechno v životě být.
Děkuji Marek Vala.
Přikládám tabulku po polovině sezony, v textu zmíněnou fotografii rautu a týmové foto ze zápasu s Jarcovou:

Raftaři bojovali o medaile v poušti
Na začátku listopadu proběhlo ve Spojených arabských emirátech mistrovství světa v raftingu. Uprostřed vyprahlé pouště
u města Al Ain je postaven kanál s divokou vodou, čeští vodáci
z něj vylovili úctyhodných 24 medailí a stali se nejúspěšnější
výpravou šampionátu.
V kategorii žen do 23 let startovala i poličenská rodačka Lenka Sováková společně s Blankou Martinkovou, Klárou Smetánkovou a Klárou Horovou. Češky se v úvodní disciplíně sprintu
nezvládly prosadit na medailové pozice a skončily na čtvrtém
místě. Ještě ten den nastoupily do závodu Head to Head, kde
startují dvě lodě současně, kdy postupuje rychlejší. Holky si
hravě poradily se soupeřkami z Indonésie a Japonska, ve finále
však nestačily na soupeřky z Brazílie a bylo z toho stříbro pro
české barvy.

Nejoblíbenější disciplínou Češek je slalom. Děvčata chtěla
navázat na vynikající výkony z předchozích šampionátů z Brazílie a Indonésie, odkud si odvážela zlaté medaile. Po první jízdě vedla s poměrně velkým náskokem. V druhé jízdě se ještě
zlepšila, avšak brazilský team předvedl bezchybnou rychlou
jízdu, kterou odsunul Češky na druhou pozici.

Poslední den mistrovství se jel dlouhý sjezd, který byl netypický. Po sjetí kanálu musely posádky i s raftem část trasy
běžet zpět na start. V kombinaci s pětatřiceti stupni však děvčata závod nedokončila, protože jedna ze závodnic v průběhu
zkolabovala. To odsunulo českou posádku z průběžně druhé
pozice na celkově šestou příčku.
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ na prosinec 2016:
Čtvrtek 1. prosince 		
15.00 hod.
Jubilanti – připraveno malé občerstvení a vystoupí soubor
Pohoda se svým pásmem. Jen pro pozvané.
Čtvrtek 8. prosince		
14.00 hod.
Vystoupení dětí z mateřské školky na Seifertově ulici s pásmem „Čertovský rej.
Čtvrtek 15. prosince		
15.00 hod.
Vystoupení souboru POHODA – vánoční posezení při svíčkách
Středa 28. prosince		
15.00 hod.
Silvestr s POHODOU, hudba pan Holec.
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.
Příjemné prožitky a spokojenost s programy
přeje výbor KLUBU SENIORŮ

KNIHOVNA
Ve čtvrtek 10. 11. jsme si mohli vyslechnout přednášku MUDr.
Zdislavy Tělupilové. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z
oblasti RAW stravy, jak může pomoci našemu zdraví, jak lze
na toto stravování úplně nebo částečně přejít a jaké s ní má
přednášející osobní zkušenosti. Na přednášku navázala beseda,
téma přítomné velmi zaujalo.

Pocitová mapa
V měsíci listopadu nás oslovil pan Martin Ján, student
3. ročníku Katedry rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, se zajímavým tématem
své bakalářské práce, kterým je Tvorba pocitové mapy. Původně zamýšlel vytvořit pocitovou mapu pouze pro Valašské
Meziříčí, ale po třech týdnech sběru dat, kdy zjistil, že se lidé
vyjadřují i k Poličné, se rozhodl, že by byla škoda toho nevyužít
a napomoci tak k rozvoji naší obce. Jeho nabídka spočívá v bezplatném vytvoření pocitové mapy a výstupů z ní.
Pocitová mapa je mapový nástroj, který umožňuje aktivně
zapojit občany dané obce do sběru co největšího množství informací a názorů na lokality, v nichž žijí. Jedná se o prostředek
participativního plánování veřejných prostor. Vedení obce takto získá přehlednou mapu o tom, kde a jak se obyvatelé cítí.
Možnost vytvoření pocitové mapy využilo již přes 40 obcí po
celé České republice.
Samotná tvorba mapy je velice jednoduchá. Stačí kliknout na
uvedený odkaz (http://www.pocitovemapy.cz/valmez-2016/)
a věnovat vyplnění trochu času. K dispozici máme 6 pocitů.
Kde se vám to líbí nebo naopak nelíbí. Označte místa, kde rádi
trávíte volný čas nebo kde se nachází lokalita vhodná k bydlení.
Zanést do mapy můžete i místa, která ve vás vyvolávají pocit
nebezpečí. V poslední řadě se můžete vyjádřit k místům, která
by podle vás chtěla změnu. Samotných bodů do mapy můžete
zanést tolik, kolik chcete. Ke každému bodu můžete přidat i komentář a specifikovat tak svůj názor. Zúčastnit se nemusí pouze
obyvatelé dané obce, ale i ti, kteří danou obec znají. Například
lidé, kteří do obce dojíždí za prací. Nasbíraná data se následně
zpracují v GIS (geografický informační systém), vyhodnotí se
a vytvoří se souhrnné mapy pro jednotlivé otázky, respektive
pocity. Výstupem budou analytické mapy společně se zprávou
s výsledky. Sběr dat probíhá do 15. prosince a výstup bude
k dispozici odhadem v polovině ledna následujícího roku.

Poznámka redakce – převzato z www.rawmarket.cz:
Pojem RAW food či také RAW strava byl převzat z anglických výrazu
raw [ró] v překladu syrový a food [fúd] s doslovným překladem jídlo,
volně také strava. V češtině se tomuto způsobu stravování také říká
živá strava. Nicméně se anglické označení RAW se jako název pro celý
směr stravování docela ujalo. O co vlastně jde?
RAW food vychází z myšlenky, že tepelně upravená strava výrazně
ztrácí své výživové hodnoty. Při překročení teploty cca 42° dochází
v potravinách ke zničení živin a důležitých enzymů. Navíc při dlouhém
vaření potraviny rapidně ztrácí živiny a enzymy jsou kompletně zničeny. Vařená strava se v RAW světě nazývá "mrtvá strava". Vařená, pečená, smažená jídla navíc kromě nízkých zbylých živin vykazují v těle
vedlejší účinky. Vařením se pro naše tělo z potraviny stává neznámá
látka. Vyvolá v těle reakci a náš imunitní systém se začne neznámé
látce bránit bílými krvinkami. Pokud jsou tyto plané poplachy vyvolávány příliš často - velké množství vařeného jídla vs. minimum syrového
- tělo nemůže stíhat bojovat s opravdovým nebezpečím. Především
s viry, bakteriemi a cizopasníky.
Základní myšlenka RAW je konzumovat přirozené potraviny, v kombinacích vhodných pro naše tělo a nejlépe tepelně neupravené.

KNIHOVNA INFORMUJE
V prosinci si můžete přijít vybrat knihu z nového cirkulačního
souboru, který obsahuje zhruba 200 ks knih beletrie pro dospělé a děti, naučné literatury a zvukových CD.
Určitě si vyberete to pravé čtení pro vánoční pohodu.
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BLAHOPŘEJEME
90 Capilová Anežka
65 Pobořil Josef

Kulturní, sportovní a společenské akce – 2017

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!

Periodický tisk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu leden do 28. 12. 2016. Vychází 1x měsíčně v počtu 700 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.
Příspěvky jednotlivých respondentů nejsou nijak upravovány!!!

8

