Poličenské listy
únor 2017 / Ročník V. číslo 2
Motto měsíce:
Uč sa a nečekaj, až zmúdříš zestaráním…
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Před námi jsou snad už jen pohodové jarní teploty a my jsme
zvědaví, co letošní zima udělala s cestami v obci. Pokud bude
ve vašem okolí větší výmrazek, dejte nám vědět, abychom
mohli opravu provést hned v počátku.
Kromě jiného jsme zaslali k připomínkovému řízení DI Policie
ČR a ŘS ZK návrh na umístění přechodu pro chodce u točny
autobusu MHD na horním konci. Dále připomínkujeme chodník směrem na Kotlinu s Českými drahami a vypsali jsme výběrové řízení na prodloužení kanalizace na Úlehlu. Tuto akci
chceme realizovat v 1. pololetí. Souběžně s protipovodňovými
opatřeními na potoku Loučka intenzivně jednáme ohledně PPO
na řece Bečvě a napojení chodců a cyklistů na plánovaný nový
most přes Bečvu v souvislosti s obchvatem Valašského Meziříčí.
Těšíme se na setkání s vámi na 1. Obecním plese 24. února 2017.
Vladimír Místecký

2088/12 o výměře 411 m2, obojí v k. ú. Poličná za kupní cenu
5,- Kč/m2,
• zrušení Směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne
26. 6. 2013 a pověřuje Radu obce Poličná vypracováním a přijetím nové směrnice v této věci,
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35 tis. Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Poličná a společností Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, kdy dotace je určena na spolufinancování sociálních služeb,
• uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Branky a obcí Poličná
ve věci spolupráce na projektu „Cyklostezka Branky – Poličná“.

Konkursní řízení
Rada obce Poličná ve smyslu § 166, odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Základní školy a Mateřské školy Poličná 276, p. o.
Více informací na stránkách obce www.policna.cz
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

Obecní úřad informuje
Ze zasedání ZO
Ve čtvrtek dne 26. 1. 2017 se uskutečnilo 22. zasedání zastupitelstva, první v tomto roce, které projednalo a schválilo následující zásadní body:
• rozpočet Sociálního fondu obce Poličná na rok 2017,
• zrušení předkupního práva vedeného ve prospěch obce Poličná na pozemku p. č. 382/57 k. ú. Poličná,
• koupi pozemků p. č. 1831/13 o výměře 408 m2 a p. č.

Protipovodňová opatřeni na toku Loučka
V minulých číslech zpravodaje jsme vás informovali, že se konečně „pohnuly ledy“ ve věci protipovodňových opatření na
Loučském potoku. Ministerstvo zemědělství tuto akci zahrnulo
do plánu Povodí Moravy a. s. a mimo jiné také schválilo dotaci na
zpracování dokumentace pro stavební povolení.
V pátek také proběhl 1. tzv. Výrobní výbor, na kterém vítěz výběrového řízení, projekční kancelář VH ateliér, spol. s r. o. Brno,
předložil harmonogram prací na zmíněné dokumentaci.
Proto jste již v pátek 27. 1. mohli vidět několik geodetů, kteří se
kolem potoka pohybovali. Jejich terénní práce budou pokračovat
určitě minimálně v průběhu února a března.
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Obecní zabíjačka
Zveme srdečně občany na

ZABÍJAČKOVÉ HODY,

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Začátek nového roku v MŠ
Nový rok jsme přivítali v mateřské škole divadelním představením „Zvířátka ve škole“. Děti zhlédly zajímavou pohádku
o zvířátkách, která chtěla chodit do školy. Na cestě je však čekaly
překážky a překvapení, např. stará čarodějnice.

které proběhnou v sobotu 18. 3. 2017
od 10 hod. v sále a hostinci U Slunce

POPLATKY!!!
Uplynul rok 2016 a s ním také termín splatnosti poplatků
za popelnice a za psy, který byl 30. 6. Přesto je mezi námi
stále několik občanů, kteří si svoji povinnost uhradit výše
uvedené poplatky dosud nesplnili. Vyzýváme tyto poplatníky, aby svůj dluh uhradili neprodleně. V opačném případě se vystavují riziku platebního výměru a následného
exekučního vymáhání.

Největší radost udělala dětem sněhová nadílka. Děti okamžitě
využily sněhovou peřinu k dovádění, k válení koulí a ke stavění
sněhuláků.

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

Kam s použitými pneumatikami…
Víte, že:
• zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte i za její
recyklaci?
• pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro
další využití?
• z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště,
sportoviště a další užitečné výrobky?
• sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá
místa pro odevzdání použitých pneumatik!!!
Proto vás žádáme, abyste využili tzv. „místa zpětného odběru“. Pro nás nejbližšími takovými místy jsou běžné pneuservisy:
• Večeřa Pneu, s. r. o., Poličná 464
• Pneuservis U Kopeckých, M. Alše 229, VM
• Jaroslav Kopecký – pneuservis, Hemy 809, VM
• Jiří Stodůlka, Kouty 1422, VM
a dále také firmy:
• Autocentrum Lukáš s. r. o., Masarykova 752, VM
• POLÁČEK P+M s. r. o., Nádražní 105, VM
• UNI HOBBY Market, Masarykova 878, VM
• Provozovna SITA CZ (SUEZ), Hemy 12, VM
Zpětný odběr se provádí:
• bez vazby na nákup zboží či služeb,
• bez ohledu na značku pneumatik a
• bezplatně
Pomozte i vy šetřit obecní rozpočet. Více na: www.eltma.cz
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V mžiku strážilo naši školní zahradu hned několik sněhových
postaviček a postav. Škoda jen, že letošní zima zatím tolik šetří
dalšími sněhovými vločkami.

Závěrem chceme popřát všem dětem, rodičům a ostatním spoluobčanům do nového roku 2017 pevné zdraví, spokojenost,
hodně radosti, kopec štěstí a uzlíček lásky.
Kolektiv mateřské školy

Zápis do 1. třídy ZŠ
Upozorňujeme rodiče, že zápisy žáků do první třídy Základní školy a Mateřské školy Poličná 276, p. o. na školní rok
2017/2018 se v souladu s novelou školského zákona uskuteční
v těchto termínech:
• v úterý 18. dubna 2017 od 12.30 do 17.00 hodin a
• ve středu 19. dubna 2017 od 12.30 do 16.00 hodin.
Podrobnosti k zápisu naleznete na webových stránkách Základní školy Poličná.
Zápis dětí do Mateřské školy v Poličné se bude konat v prvních 14 dnech měsíce května. O přesném termínu vás budeme
včas informovat.

Lyžařský výcvik 16. – 20. 1. 2017
Konečně nám letos počasí přálo, napadla spousta sněhu, a tak
se Základní škola Poličná vydala společně se ZŠ Žerotínova na
lyžařský výcvik k Bambuchům do Velkých Karlovic.
Vše začalo v pondělí 16. 1. v 7:35 hod. před naší školou, kde
jsme si dali sraz, pan učitel si zapsal, kdo jede a kdo je nemocný
a vyrazili jsme. Cestou jsme museli přibrat kamarády ze ZŠ Žerotínova. Pan řidič před jejich školní budovou zkušeně zaparkoval
a nabral další vášnivé lyžaře. Poté jsme už konečně mířili na svahy
Velkých Karlovic. Cesta trvala přibližně hodinu a vedla nás přes
půvabné vesničky až do cíle. Po příjezdu jsme si všichni vynosili
lyže a batohy z kufru autobusu, šli se přezout a hurá na svah.
Každé ráno jsme museli dělat s našimi učiteli super povinné
rozcvičky. Byli jsme rozděleni na dvě výkonnostní skupiny. První
skupinu tvořili pokročilí lyžaři, kteří se pod dozorem pana učitele
Pavlíka ve svém stylu a jízdě na lyžích či na snowboardu ještě více
zdokonalovali. Do druhé patřili spolužáci, kteří teprve začínali lyžovat a vedli je paní učitelka Urdová a pan učitel Hrabovský.

Bezpečné chování
Ve čtvrtek 26. 1. 2017 navštívil 5. třídu pan poručík Vladislav
Malcharczik – tiskový mluvčí Policie ČR ve Vsetíně, který nás poučil, jak se chovat bezpečně na internetu, zejména na Facebooku. V letáčku, který jsme od něj spolu s policejními vystřihovánkami dostali, jsme si mohli připomenout tyto rady, které zazněly
i na přednášce:
1. Na internetu nikdy přesně nevíš, kdo je ten, s kým mluvíš!
(Přezdívku Evička může používat padesátiletý tlustý úchylný
chlap.)
2. Nedávej nikomu plné jméno, telefon ani adresu.
3. Svou fotografii nebo video neposílej nikomu, koho osobně
neznáš. (Někdo ji může zneužít k tvému vydírání.)
4. Nikdy neodpovídej na sprosté zprávy.
5. Nedomlouvej si schůzku s někým, koho znáš jen z internetu.
6. Narazíš-li na někoho divného, řekni to dospělým.
7. Přihlašovací hesla jsou tajná.
8. Nevěř všemu, co na internetu najdeš.
Přednáška pana Malcharczika byla poučná a upozornila nás na
věci, které by nás samotné třeba ani nenapadly.
žáci 5. třídy

Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži
Dne 26. ledna si vyposlechli slova pana poručíka Malcharczika
nejen žáci 5. ročníku, ale poučeni jsme byli následně i my osmáci.
V hodinové přednášce jsme se dozvěděli, co je právo a jaký je
rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Hovořili jsme i o tématu „zodpovědnost“ a seznámili se s trestním zákoníkem. Pan
poručík nám také ve spojitosti s trestnou činností mládeže vyprávěl o různých životních situacích, se kterými se ve své praxi
setkal.
Beseda, na jejímž konci jsme měli možnost panu poručíkovi
klást dotazy, byla velmi poučná.
Jana Capilová, Beáta Janíčková a Patricie Škarková – 8. třída

Pozvánka

Každý den jsme zažívali spoustu legrace. Chodívali jsme také
na horké nápoje či polévku do nedaleké hospůdky. Celý ,,lyžák“
jsme si krásně užili a naštěstí se nikomu nic nestalo. Učitelé byli
bezvadní a doufáme, že s námi nemuseli „mít zas takové nervy“.
Příští rok se těšíme znovu!
Vojtěch Novák – 9. třída
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Složky informují …
Z činnosti Českého svazu žen
Začátek roku oslavily členky svazu žen spolu se svými nejbližšími a ostatními spoluobčany slavnostním uvítáním nového roku
2017 ve zrekonstruovaném sále U slunce. Krásnou tečkou za
uplynulým rokem pak byl novoroční ohňostroj.
Většina předsevzetí našich žen tradičně souvisela s vánočním
hodováním. Z toho logicky vyplývá, že nejbližší úterní večer
o půl osmé si to ty, které ještě neschvátila chřipková epidemie,
zamířily do tělocvičny ZŠ a spolu s cvičitelkou Olgou zahájily útok
na přebytečná kila. Tímto bychom chtěly pozvat mezi nás i další zájemkyně, které by třeba v nastávající plesové sezóně chtěly
vypadat co nejlépe…
Další akcí naší základní organizace bude výroční členská schůze,
která se uskuteční v pátek 17. února. Hlavním bodem programu,
mimo zhodnocení činnosti za uplynulý rok, budou volby do výboru ZO. Nejbližší akcí, konanou ve spolupráci obce a ostatních
složek, bude obecní ples – končiny, který je naplánován o týden
později, tedy v pátek 24. února. Těšíme se na vaši návštěvu…
Pavla Horáková

TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 2/2017
Měsíc přípravy je za námi a hodnotím jej jako docela úspěšný.
Kluci mají za sebou 9 tréninkových jednotek. Tou desátou pak byl
první přípravný zápas s rezervou Valašského Meziříčí, ale k tomu
až později.
Začneme pěkně od začátku.
Hned první týden v lednu nás trochu přibrzdilo mrazivé počasí
a má nemoc. Místo plánovaného startu již 3. 1. menším vyběhnutím začal mančaft až 5. 1. v tělocvičně pod vedením kondičních mistrů Alexandra Rigy a Jany Pavelkové. Za nimi docházíme a budeme docházet pravidelně minimálně 1x týdně až do konce března.

Žilinský. Uvidíme, co a jak bude dál. Kádr pro jaro opustil Petr Libosvár, který odjel studovat do Portugalska a Aleš Žniva, který si
dává kvůli časové vytíženosti od fotbalu pauzu. Nejistá situace je
zatím okolo Adriana Babaly a Radka Kapusty. Naopak Kuba Kapusta zůstává s námi i pro jarní část. Do přípravy se zatím bohužel nezapojil nikdo z očekávané trojice Dan Zelenka, Lojza Szabo
a Petr Roupec. Snad se kluci rozhoupou během února. Věřím, že
nakonec ano.
Jak už jsem psal na začátku, máme za sebou 9 tréninkových jednotek:
4x jsme byli v tělocvičně na crossfit
3x se jednalo o výběhy
•
1x do Podlesí a zpět po cyklostezce
•
1x okruh okolo kapličky na Bražiska
		
(včetně sjezdovky), seběhnutí do Jarcové
		
po cyklostezce zpátky
•
1x měřená hodina, kdy kluci běhali okruhy o délce
		
1,2 km – Myší dírou pod Kotlinu, Železňák a kolem
		
hřiště zpět. Každé kolo máme zapsané u každého
		
z nich a na konci února proběhne kontrolní test opět.
1x jsme měli trénink na dynamiku na tréninkovém hřišti
1x byli borci plavat v bazénu.
Desátou tréninkovou jednotkou, za odměnu, byl tedy zápas proti
týmu Valašského Meziříčí B. Vzhledem k tomu, že poslední týden byl
zatím asi nejnáročnější a soupeř přece jen hraje o 2 soutěže výše, navíc trénuje dohromady s divizním týmem a s míčem u nohy, sám jsem
nevěděl, co od zápasu očekávat. Do zápasu jsme nastoupili dobře
a v úvodu jsme se dokonce dostali brankou Matěje Šedého
do vedení 1:0. Poté ValMez skóre otočil na 2:1, ale nám se ještě povedlo srovnat po krásné kombinační akci na 2:2, když se
prosadil Kuba Kapusta. To však bylo z naší strany gólově vše.
Soupeř nás naopak trestal za chyby a proměňoval téměř každou příležitost. Do poločasu si vypracoval vedení 5:2, ve druhé půli ještě přidali 2 branky a porazili nás rozdílem třídy.
Sportovně musíme přiznat, že soupeř byl tentokrát tzv. jinde
a fotbalově jsme na něj neměli. Od toho ovšem je příprava a i takový zápas mi ukázal spoustu věcí, dokonce i pozitivních. Zkrátka
je potřeba stále tvrdě pracovat a učit se.
Věřím, že vy jste si užili s dětmi vysvědčení, užijete si také jarní
prázdniny, zvládnete nějaké lyžování nebo výlety. My během února snad zvládneme další porci tréninkových jednotek a 2 přátelská
utkání. O všem vás budu opět informovat za měsíc. Hezký únor,
čtenáři, fanoušci. Pokud by pro nás byl vítězný, tak mě to tentokrát
nebude nijak mrzet. S pozdravem Marek Vala.
Termíny přátelských utkání na umělé trávě ve Valašském Meziříčí:
12. 2. – neděle – 14:30 – Hrachovec nebo Bynina
25. 2. – sobota – 14:30 – Hustopeče nad Bečvou

7. volejbalový miniples
Volejbalisté 28. 1. 2017 již po sedmé pořádali svůj tradiční miniples. Dámy byly vítány růží a pánové slivovicí. Jako
vždy nám hrálo manželské duo Dekolt. Bohatý rautový stůl
I letos si kluci přispívají na tento trénink a o to víc si cením jejich
docházky, která je zatím vskutku příkladná. Pokud jim to práce
a zdraví dovolí, nevynechají nic (snad to nezakřiknu). A třeba Kuba
Orság, který je po operaci kolene, s námi chodí i přes zdravotní
problémy stejně makat do tělocvičny, aby se udržel v kondici. Klobouk dolů. Když jsme u těch zdravotních problémů, připomenu
pohyby v kádru a zdravotní komplikace. Kubu už jsem zmínil. Po
operaci je také náš gólman Radek Včelný. Ten byl na složitějším
zákroku již několikrát zlomených kostí v noze a termín jeho případného návratu je zatím v nedohlednu. Držíme mu pěsti, aby se
k nám připojil zpátky co nejdřív. Dlouhodobé problémy, které jim
nedovolují plnohodnotný pohyb, pak mají Tomáš Marek a Zbyňa
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poskytoval hostům občerstvení po celý večer. Po slavnostním zahájení zpestřilo program vystoupení skupiny děvčat
z taneční školy Aneri a v průběhu večera nechyběly ani populární soutěže. Realizační tým se opět činil a vše probíhalo
v naprosté pohodě.

KNIHOVNA INFORMUJE - Pozvánka do kina
Nádherně animovaný svět keltských mýtů v pohádce pro
děti i dospělé.
Film před námi otevírá kouzelný svět původní keltské mytologie. V této bájemi opředené krajině žije na osamělém majáku
otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl (selkie). Jedině ona totiž může písní moře zachránit sebe
i všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha.
Film je oceňován nejen pro své technické kvality (film byl
vytvořen klasickou animací), ale zejména pro hloubku příběhu
a celkové poselství. Byl nominován na Oscara v kategorii animovaných filmů.

Až potud nic nového. Přesto byl tento ples něčím výjimečný. Konal
se v nově rekonstruovaných prostorách sálu, který byl dosud skryt
v zadní části budovy. Něco takového v obci chybělo. Zásluhou
vedení obce byl koncem loňského roku předán do užívání a my
jsme rádi, že jsme tady jako první pořádali ples, což je jasné
i z výzdoby sálu. Při pohledu na roztančené bavící se hosty se
domnívám, že se jim zde líbilo a sobotní večer příjemně prožili.
Toho, kdo má zájem vidět více, zveme na naše webové stránky
a ty, které baví i plácání do balonu pak každou středu do tělocvičny v místní základní škole.
Liba Dopiráková

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ na únor 2017:
Čtvrtek 2. února 		
15.00 hod.
Promítání DVD ze zájezdu Klubu seniorů do Vídně
– komentuje a promítá Oldřich Mareček
Sobota 4. února		
17.00 hod.
Odjezd na divadlo v Ostravě na balet Chaplin
Pondělí 6. února		
14.00 hod.
Zápis na činohru „Hostinec u kamenného stolu“ – březnové
představení 3. března v Ostravě – 280,- Kč.
Čtvrtek 9. února		
14.30 hod.
Zdravotní přednáška přednáší paní Ludmila Janoušková
Čtvrtek 16. února
		
14.30 hod.
Přednáška „Léčivé byliny“ přednáší paní Vanda Vrlová.
Čtvrtek 23. února
		
8.30 hod.
Výroční členská schůze v budově kina Svět s promítáním úspěšného filmu „Děda“.
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

Film je v dabované verzi. Titulní píseň v češtině zazní v podání
oscarové zpěvačky a skladatelky Markéty Irglové.
Film bude promítnut v sobotu 11. 2. 2017 v 15.30 hodin v sále
U SLUNCE.
Vstupné dobrovolné.

BLAHOPŘEJEME

j

85 Mitášová Alžběta
85 Masár Milan
80 Bětuňáková Jaroslava
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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 březen do 28. 2. 2017. 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!!!
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