Poličenské listy
březen 2017 / Ročník V. číslo 3
Motto měsíce:
Lidé, kteří tvrdí, že to nejde, by neměli rušit ty, kdo to
dělají.
neznámý autor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych nejprve popřál všem ženám k jejich svátku
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. Mezinárodní den žen
oslavíme v neděli 5. 3. v sále u Slunce od 12.30 hod. (viz pozvánka dále).
V měsíci březnu bude zasedat zastupitelstvo obce, které kromě jiného bude projednávat zapojení se do systému bezplatné
MHD. Tato služba by logicky byla v souladu s přístupem města
Valašské Meziříčí, které schválilo návrh na bezplatnou dopravu v radě města. V dubnu se návrhem bude zabývat zastupitelstvo VM. V současné době připravujeme pro jednání rady
a zastupitelstva obce podklady o jakou částku se bude muset
navýšit položka na dopravní obslužnost. Je nutné podotknout,
že bez souhlasných stanovisek všech tří stran dohody (Valašské Meziříčí – Krhová – Poličná) by bezplatná doprava nemohla být funkční.			
Vladimír Místecký

• darovací smlouvu o poskytnutí daru na činnost Klubu seniorů VM ve výši Kč 5.000,-,
• provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 381/34 ve vlastnictví obce,
• nové znění Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu (vnitřní předpis 1/2017),
• nakoupení a poskytnutí věcných darů do tomboly na
1. obecní ples do celkové výše 5.500,- Kč,
• doporučuje ZO schválit poskytnutí dotace pro TJ Poličná na
rok 2017 ve výši 80.000,- Kč,

Obecní zabíjačka
Srdečně zveme všechny občany na

ZABÍJAČKOVÉ HODY,

které proběhnou v sobotu 18. 3. 2017
od 10 hod. v sále a hostinci U Slunce
R
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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 RO
Ve středu dne 15. 2. 2017 se uskutečnilo 51. zasedání rady
obce Poličná, která projednala a schválila následující zásadní
body:
• výstavbu nové jednosloupové trafostanice na části pozemku ve vlastnictví obce (U Revíru),

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Na základě OZV obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské
Meziříčí, s. r. o. v úterý 21. 3. 2017 velkoobjemové kontejnery
pro jarní úklid.
Umístění kontejnerů bude standardně:
		 •
točna na Horním konci
		

•

u Hasičské zbrojnice

		

•

u bytovek v Nové čtvrti

		

•

ve Štěpnici

		

•

Pod Kotlinou

		

•

Pod hájenkou - naproti bytovkám

Odvoz kontejnerů:

22. 3. 2017
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Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného
odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme
občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory
apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském Meziříčí
s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do
soboty, vždy od 7 do 17 hodin.
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel
okrajových lokalit přistaví TS speciální kontejner takto:
Poličná – Hasičská zbrojnice dne 21. 3. 2017
v době od 09.00 do 16.00 hod.

v minulosti samostatné Poličné (do r. 1976) obec vůbec nějaký
ples pořádala. Že se snažily spolky, SRPŠ a další to všichni víme,
ale zmínku o tom, že by samotná obec zorganizovala ples nebo
obecní veselici jsme nikde neobjevili.

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

Proto jsme byli rádi, že jste se v pátek 24. 2. přišli do nového
sálu U Slunce pobavit a zatancovat si v hojném počtu. Původně
jsme předpokládali, že využijeme všechny prostory, nakonec byl
obsazen sál a salonek, když v pohostinství zůstalo přece jen pár
stolů volných…
Věříme, že se vám líbila hudební produkce Dua Cadillac, které
večer skvěle předvedlo všechny žánry od lidovek přes „střední
populár“ nebo klasické tango či walz, až po tvrdý rock.
Snad jste si všichni dobře zatancovali a třeba také vyhráli některou z pěkných cen v bohaté tombole

I. Obecní ples
Tak jsme se konečně po dlouhé době dočkali také I. obecního
plesu. Ale že to trvalo…
Vlastně ani při bližším zkoumání jsme nezjistili, jestli někdy

Poděkování patří všem, kteří se na celé organizaci plesu podíleli a také týmu paní Marty Havranové, který se o nás vzorně
staral, takže nám nic nechybělo.

UPOZORNĚNÍ
Zájemci o konkurs na místo ředitele ZŠ a MŠ Poličná 276,
p. o. mají možnost si Základní školu a Mateřskou školu v Poličné
prohlédnout ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 14.00 hodin za přítomnosti celého širšího vedení školy: ředitel školy, zástupkyně ředitele, ekonomická zástupkyně ředitele, učitelka pověřena řízením
mateřské školy, vedoucí školní jídelny. Všichni pracovníci budou
připravení zodpovědět dotazy všech zájemců.
Případný náhradní termín nutno domluvit osobně.
Na setkání se těší celé vedení školy.
Mgr. Papež Jiří
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ZŠ a MŠ Poličná informuje
Soutěž o nejkrásnější kraslici

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.

Poličenský slavík 31. 1. 2017

Mateřská škola Poličná vyhlašuje soutěž
O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI

pro děti a rodiče i širokou veřejnost
V období od 20. 2. do 24. 3. mohou všichni zájemci nosit své
kraslice do mateřské školy v době od: 8.oo do 16.oo hod.
Vyhlášení vítězů proběhne na
VELIKONOČNÍM TVOŘENÍ ve čtvrtek 30. 3.

V den předávání pololetního vysvědčení se na naší škole konala
tradiční akce Poličenský slavík. Jako každoročně měli na starost
organizaci této soutěže žáci 9. třídy. Přihlášení zpěváci soutěžili v těchto kategoriích: 1. – 3. třída, 4. – 6. třída, 6. – 9. třída.
(V šesté třídě se sešel velký počet zájemců o vystoupení a tak
byli losem rozděleni do dvou kategorií.) Soutěžící byli hodnoceni
porotou složenou ze 4 učitelů a náhodně vybraného žáka z publika. Bodovalo se skrytě a tak vydrželo napětí vždy až do vyhlášení
výsledků jednotlivých kategorií. Celou soutěž provázeli naši moderátoři Kamila Šimíčková a Jakub Smieško.

Zápis do MŠ

Zpívalo se česky, anglicky i slovensky a porota měla nelehký
úkol. Nakonec rozhodla takto:
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• v první kategorii získala 1. místo Karolína Hrubá z 1. třídy,
• ve druhé kategorii zvítězila Michaela Halaštová z 5. třídy
• a vítězkou nejstarší kategorie se stala Vendula Machačová
z 6. třídy.
Překvapením soutěže bylo vyhlášení celkového vítěze letošního ročníku, kterým se stala dvojice Vojtěch Novák a Jakub
Smieško z 9. třídy, která zazpívala a pohybově ztvárnila písničku
Severní vítr, čímž si získala srdce poroty.

V první části besedy doplněné videoprojekcí mluvila jak o obětech holocaustu, tak o lidech, kteří byli pronásledovaným ochotni
a schopni pomoci. Druhá část byla zaměřena interaktivně. Rozdělili jsme se do skupin a pracovali s různými příběhy lidí, kteří přežili
koncentrační tábor. Nakonec jsme si povídali o současnosti.
Beseda byla velmi poučná a zajímavá a naváže na ni exkurze
žáků 9. třídy do Osvětimi.
Jana Capilová, Beáta Janíčková, Gabriela Benčová,
Patricie Škarková – 8. třída

Recitační soutěž
V úterý 7. února slavili svůj svátek všichni milovníci prózy
a poezie na naší škole. Opět po roce se u nás konalo školní kolo
recitační soutěže. Škoda, že kvůli nemoci některých dětí nemohla být soutěžní listina ještě delší, ale i tak přišlo předvést své nadání 23 šikovných recitátorů.

Čas mezi jednotlivými kategoriemi zpříjemnila hudebně-pohybová vystoupení žáků 4. a 8. třídy a kratičká spontánní diskotéka, při níž se všichni uvolnili. Tato akce se pod vedením 9. třídy
a učitelů velice vydařila a žáci se už teď těší na další ročník.
Kateřina Konvičná, Kamila Šimíčková – 9. třída

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo
Ve středu 1. února proběhlo na ZŠ Videčská v Rožnově pod
Radhoštěm okresní kolo olympiády z českého jazyka. Soutěže se
zúčastnilo 26 žáků 8. – 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, kteří v listopadu či prosinci zvítězili ve školních kolech
této soutěže.
Naši školu reprezentoval Vojtěch Pernický z 9. třídy. Výborně si
poradil nejen se záludnými otázkami z mluvnické části olympiády, ale i se slohovou prací. Předstihl dokonce i soupeře z gymnázií
a s nepatrnou bodovou ztrátou na vítěze se umístil na hezkém
6. místě.
Vojtovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme
k dosaženému výsledku.
Božena Fajtová

Holocaust
Ve čtvrtek 2. 2. 2017 navštívila naši školu paní Vaneta Zvoníčková
z klubu Most, která přednášela nejprve žákům 8. třídy a následně
i deváťákům o životě a utrpení Židů a dalších národů za 2. světové
války.

Soutěžilo se ve 4 kategoriích o diplomy a sladké odměny. Výkony hodnotila sedmičlenná porota, která neměla vůbec lehkou
úlohu, protože výkony byly mnohdy velmi vyrovnané. Žáci 1. – 4.
třídy si k recitaci vybírali převážně básně, starší děti volily texty
prozaické.
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Opět jsme řádili v kuchyňce
V úterý 21. února jsme se my páťáci opět vydali do cvičné kuchyňky.
Protože máme mlsné jazýčky, rozhodli jsme se pro něco sladkého. Štrúdl – toť nejlepší volba.
Jednoduchý a přitom výborný. Upekli jsme jich šest. Kokosový,
banánový, jablkový. Opravdu mňamka. A kdo by si myslel, že jsme
jen na sladké, zmýlil se. I slaná varianta se sýrem, šunkou a kukuřicí měla velký úspěch.
Moc jsme si pochutnali a už přemýšlíme, co bychom si udělali
na svačinku příště.
žáci 5. ročníku

Karneval – 24. 2.

Výsledky byly následující:
Kategorie 1. a 2. třída		
1. Tomáš Kubáček		
2. Dorota Šotková		
3. Karolína Martinková		

Kategorie 3. a 4. třída
1. Miroslav Dufka
2. Nikol Foltová
3. Natálie Klimentová

Kategorie 5. a 6. třída
1. Zuzana Bocková
2. Aneta Klanicová
3. Lukáš Vaigl			
				

Kategorie 7. – 9. třída
1. Kateřina Konvičná
2. Šárka Valoušková
3. Marcela Halaštová
a Kristýna Zdráhalová

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme
a žákům, kteří budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole
a na soutěži Krásenský zvoneček, přejeme hodně úspěchů.
			
Božena Fajtová

Sdílené dílny
Ve středu 8. 2. 2017 pokračovaly Sdílené dílny pro 7. a 8. třídu
na ISŠ – COOP ve Valašském Meziříčí. Navštívili jsme 3 obory –
chemický, elektrotechnický a kovotechnický.

Již celý týden žila naše škola karnevalem. Balily se ceny a losy do
tomboly, zdobila se jídelna a přilehlé
prostory.
Když konečně nastal pátek odpoledne, mohli jste na škole potkat
spoustu pohádkových bytostí, zvířátek nebo třeba slavných osobností.
O zábavu se postaraly dvě klaunky,
které do svého programu zapojily
i rodiče.
Občerstvení tvořily chlebíčky, sodovky, minerálky a spousta výborných zákusků. Už od tři čtvrtě na pět
jsme mohli vidět dlouhou řadu šťastných výherců čekajících na výdej tomboly. Krásné ceny si z karnevalu odnesl
skoro každý. Poté se jídelna proměnila
opět v taneční parket, na kterém se
objevili malí i velcí tanečníci.
Karneval si všichni užili a už teď se
můžeme těšit na příští rok.
Zuzana Bocková - 6. třída

V chemii jsme si zkoušeli slévat různé chemikálie, z kterých
vyšla např. „umělá krev“ apod. Na elektrotechnice se dělal obličej chlapce, kterému blikaly červené oči. Spojovali a pájeli jsme
elektrody, polovodiče a různé jiné součástky. Žáci, kteří měli svůj
úkol splněný, hráli na interaktivní tabuli pexeso. Na kovotechnice
(obrábění kovů) jsme si mohli vyrobit praktický stojan na mobil.
Všechny obory byly velmi zajímavé.
		
Jana Capilová – 8. třída
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Kurz „Hrajeme si na školu“
Termín: březen 2017, vždy v úterý od 14. 30
do 15. 30 hod.
Oblasti zaměření kurzu:
•
motorika, grafomotorika
•
zrakové vnímání a paměť
•
sluchové vnímání a paměť
•
vnímání prostoru
•
vnímání času
•
základní matematické představy
•
řeč (myšlení)
•
sociální dovednosti
•
sebeobsluha a samostatnost
•
koncentrace pozornosti
•
hra
Potřeby pro děti: speciální fix (při psaní zajišťuje nejen správný
tlak na papír, ale podporuje u dítěte i správný špetkový úchop),
balónky, překvapení do pokladu
7. březen – setkání č. 1: Seznamujeme se!
Zodpovídá: Kantorová, Hurychová, Fabíková
Vzájemné představení, rozvoj prostorové orientace (obecná orientace v okolí a v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje – škola,
jídelna, školní družina, toalety), výroba jmenovky (rozvoj jemné
motoriky).
14. březen – setkání č. 2: Grafomotorika, logopedie
Zodpovídá: Kantorová, Bílíková
Nácvik pohybových stereotypů (správné sezení, dýchání, úchop
psacího náčiní), rozvoj grafomotorických dovedností na pracovní listy (pohyblivost velkých kloubů horní končetiny, které jsou
potřebné k nácviku psaní, hrubá a jemná motorika), rozvoj prostorové orientace (na vlastním těle, na ploše před sebou – práce
s knihou a školními potřebami), rozvoj komunikace (zkouška výslovnosti, tvoření vět, rozvoj pojmového myšlení a řeči, porozumění obsahu slyšeného).
21. březen – setkání č. 3: Seznámení s interaktivní tabulí, zpěv
s klavírem (metoda dobrého startu)
Zodpovídá: Kantorová, Skotnicová, Žilinská
Rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, paměť,
rozlišování), rozvoj koncentrace pozornosti (zaměření, udržení
a usměrnění pozornosti, soustředění se na zadaný úkol). Metoda
dobrého startu vychází z lidové písně.
28. březen – setkání č. 4: Cesta za pokladem a zároveň Setkání
s rodiči předškoláků
Zodpovídá: Bílíková, Skotnicová, Žilinská (děti)
Kantorová, Hurychová (schůzka rodičů)
Rozvoj smyslového vnímání, početních představ, rozvoj koncentrace pozornosti, hra. Zakončení hry je plánováno v tělocvičně školy.
Setkání rodičů – základní informace o školních pomůckách, organizační informace, odpovědi na dotazy, vyhodnocení kurzu předškoláků.
V průběhu jednotlivých setkání budou pro rodiče připraveny
přednášky z oblasti „ZDRAVÝ ROZVOJ NAŠICH DĚTÍ.“
Přednášet bude speciální pedagožka Mgr. Kateřina Maďarová.

Složky informují …
5. ročník hasičského plesu
Zimní čas jako každý rok zpříjemnil ples poličenských hasičů. V sobotu 4. února se konal 5. ročník hasičského plesu a opět se nesl
v duchu masek a převleků. Tento ples byla spíše retro párty ve stylu 70. a 80. let. Letošní novinkou plesu bylo, že se ples konal v nově
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zrekonstruovaném sále v Hostinci U Slunce. Program plesu byl
jako každý rok velice bohatý. První bod programu bylo taneční vystoupení našich hasičů, kteří si připravili pro hosty taneční
ABBA show.

Druhý bod programu byla módní přehlídka značky La Rosa Fashion, předváděné šaty navrhla a vlastnoručně ušila Ludmila
Rosová z Poličné. Modelky byly naše hasičky a tak návštěvníci
plesu mohli vidět, že nejen „vyhublé a kostnaté“ modelky mohou předvádět tak úchvatné šaty.

Během večera nechybělo ani každoroční vyhlášení nejlepší
masky. Ale zlatým hřebem večera bylo půlnoční losování tomboly o 25 hlavních cen, kde se návštěvníci plesu mohli radovat
například z pobytu na víkendové chatě, z tabletu, vysavače či
dortu. Celý večer hrálo k poslechu a tanci Duo Twist. O výborné
náladě svědčil plný taneční parket tančících návštěvníků a jejich
úsměv na rtech.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem sponzorům a všem, kteří pomohli a přidali ruku k dílu a vytvořili spolu s námi hasiči vydařený ples. Vážíme si Vašich darů a Vašeho
času. Děkujeme. 		
Autor: SDH Poličná

TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 3/2017
Únor bílý, pole sílí a já věřím, že nejen pole. Snažíme se dělat
vše proto, aby i naše těla byla za 5 týdnů připravena. Pravda,
v posledním týdnu se nám do toho trochu vloudily malé komplikace v podobě nějakých antibiotik a soukromých povinností,
ale jinak jde téměř vše podle plánů. Pokusím se pro Vás shrnout
v krátkosti to nejdůležitější, co se u nás v únoru událo.
Po zápase s rezervou Valmezu jsme nadále pokračovali v tréninkových jednotkách. Bohužel sníh, obleva, sníh, mrazík, smog
atd. … (však jste to sami zažili) nám trochu znemožnilo trénování venku. Nicméně my jsme trénovat chtěli a chceme, a tak
jsme si poradili. Povedlo se nám vždy vše vyřešit, a tak jsme

v první půlce února během 5 tréninkových jednotek byli 2x na
bazéně, 2x v tělocvičně na cvičení u Lexy Rigy, kterého jsem zmiňoval v minulých článcích a 1x si dali trénink na našem malém
hřišti, kde jsme využili těžkého terénu a pořádně si „zamakali“
v mokrém sněhu.
Celý tento mikrocyklus byl zakončen dalším přípravným zápasem, tentokráte proti týmu I. B třídy, Hrachovci. Soupeř z počátku prokazoval větší fotbalovou kvalitu a po 15 minutách to
s námi nevypadalo dobře, když jsme prohrávali 0:2 a Hrachovec
se chystal kopat pokutový kop. Jenže Štěpán Šedý podržel svůj
mančaft, penaltu chytil a od té doby jsme začali hrát pečlivěji,
zodpovědněji a v zápase jsme postupně získávali navrch. Do poločasu se nám sice povedlo jen snížit brankou Adriana Babaly na
1:2, když jsme nevyužili několik nadějných situací, ale ze startu
druhé půle už to byl náš koncert. Během necelých 10 minut jsme
vstřelili 4 branky, když se o ně rovným dílem podělili Radim Bártek a Matěj Šedý a rázem to bylo 5:2 pro nás. Nakonec se nám
povedlo přidat ještě 1 branku, když Matěj dovršil svůj hattrick
a v poklidném tempu jsme zápas dovedli k vítězství 6:2.
Další týden jsme využili toho, že školy v našem okrese měly
jarní prázdniny a v úterý a v sobotu jsme si zašli do tělocvičny
na ZŠ Šafaříkova, kde nám bez problémů takto rychle vyhověli.
Mančaft dostal i zde pořádně do těla, ale odměnou byla možnost zahrát si pak i fotbálek. Čtvrtek v tomto týdnu, stejně jako
úterý v tom dalším se šlo opět k Lexovi Rigovi a poslední čtvrtek
v měsíci únoru byl na programu opět bazén, který je vynikající
možností regeneračního tréninku, kde si chlapi zaplavou pár bazénů, zajdou si do sauny a těla dají trochu do kupy (vše si hradí
sami, aby nedošlo náhodou k mýlce).
V sobotu 25. 2. byl v původním plánu přípravný zápas proti
Hustopečím nad Bečvou. Kulturní akce, nemoci, práce nám znemožnily sejít se v dostatečném počtu a poprvé za 3 zimy jsem
s těžkým srdcem musel utkání zrušit. Udělal jsem tak snad v dostatečném předstihu 3 dní a Hustopeče si nakonec zvládly najít
náhradu v podobě rezervy Valmezu. Přes to se jim i touto formou
ještě jednou omlouvám. My jsme místo utkání využili možnosti,
která se objevila poměrně nečekaně. Ozval se mi Daniel Šulák,
trenér mužstva mužů v Kelči, že v sobotu má dopoledne zamluvenou umělou trávu ve Všechovicích (ano, Všechovice mají malou „umělku“!), jestli se nechceme připojit. Domluvili jsme se
poměrně rychle, a tak v 10:00 bylo ve Všechovicích na umělém
povrchu nastoupeno 7 hráčů Poličné, 6 hráčů Kelče a brankář ze
Všechovic, kteří pod mým vedením odtrénovali poctivou a hlavně kvalitní tréninkovou jednotku, zakončenou pohodovým zápasem 7 na 7. Díky za tu možnost, všichni jsme si to opravdu užili.
To je shrnutí našeho pestrého února. Zažili jsme v něm dřinu
v tělocvičně s míčem i bez míče, poznali jsme umělou trávu ve
Všechovicích, zahráli si konečně s Hrachovcem, párkrát relaxovali na bazéně, ale také tvrdě dřeli na našem hřišti. V dalším měsíci už nás čeká finální část zimního martyria. Pokud to počasí
dovolí, budeme jen a pouze na hřišti. Pomalu budeme víc a víc
zrychlovat a upouštět od vytrvalostních tréninků. Bolet to ještě
bude, ale snad to ponese ovoce. Věřím, že nám tentokrát vyjde

sehrát obě plánovaná utkání. Nejprve v neděli 12. 3. od 16:20
proti Zašové, poté v sobotu 25. 3. už u nás na přírodní trávě proti
Policím – čas ještě upřesníme, což by měla být generálka. Držte
nám pěsti, ať zůstaneme zdraví, jelikož to je nejdůležitější a těšíme se na viděnou. Nejpozději 1. 4. na hřišti, U Šakala, v zápase
proti Jablůnce.
P.S.: Přikládám foto části týmu, která předala mému pan tátovi
dárek k jeho 56. narozeninám v podobě týmového trika.
S pozdravem Marek Vala.

Z činnosti Českého svazu žen – ženy bilancovaly
Letošní výroční členská schůze Českého svazu žen byla proti
těm předcházejícím hodně specifická. V prvé řadě jsme vyměnily
stísněné prostory restaurace za mnohem větší zrekonstruovaný
sál. Výbor se posadil do čela na vyvýšené pódium a shlížel dolů
na své ovečky.

Výroční schůze se doposud vždy nesly v duchu oslavy MDŽ,
proto se také konaly začátkem března. Program nám zpestřovaly
děti z mateřské školy svým vystoupením. Letos byla schůze již
17. února, a protože právě probíhaly jarní prázdniny, ani děti nám
nevystupovaly. Ale o přání jsme nepřišly. To nám předal ve svém
příspěvku starosta Vladimír Místecký spolu se symbolickou kytičkou tulipánů a příslibem další akce u příležitosti MDŽ, která se
bude konat opět v sále 5. 3. pod záštitou obecního úřadu.

Za sportovce pozdravil ženy předseda TJ Rosťa Šťastný. Dále pokračoval program tradičně zprávou o činnosti, hospodaření, návrhem plánu práce a diskuzí. V ní jsme vybrali zájezd, dojednali
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pomoc při organizaci prvního obecního plesu, na tvořivých dílnách
dětí z mateřské školy a probrali celou řadu dalších akcí.
Dalším důležitým bodem byly letos volby výboru. Nedošlo k žádné změně a stávající členky byly ve své funkci jednohlasně potvrzeny. Celý program byl klasicky zakončen občerstvením a tombolou.
Liba Dopiráková

První filmové představení v novém sále
V sobotu 11. února jsme se sešli v sále U Slunce na prvním letošním filmovém promítání.
Kouzelnou animovanou pohádku Píseň moře sledovala dvacítka
dětí a dospělých s využitím příjemného zázemí přilehlé restaurace.
Věříme, že se nám snad podaří oživit provoz „kinokavárny“…

Upozornění pro občany
Víte, že Poličenské listy vydáváme už čtvrtým rokem???
Přesto, že se snažíme, aby vám zpravodaj přinášel co nejvíce informací o dění v obci, škole, spolcích, byli bychom rádi, kdyby se na
našich stránkách objevovalo stále více příspěvků od vás.
Budeme se v tomto roce snažit rozšířit zpravodaj o další rubriky
jako např.:
•
historie obce,
•
zvyky, obyčeje, tradice v obci,
•
recepty,
•
inzerce prodeje (koupě) pro občany zdarma,
•
názory občanů
•
postoje a stanoviska zastupitelů
•
zprávy z činnosti výborů apod.
Své příspěvky zasílejte na emailovou adresu obec@policna.cz
nebo místostarosta@policna.cz. Pro další zpracování do tisku své
články pište v programu Word, fotografie ve formátu .JPG (důležitá
je také kvalita fotografie).
Těšíme se na spolupráci a věříme, že náš zpravodaj pro všechny
občany bude ještě zajímavější než dosud.

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ na březen 2017:
Čtvrtek 2. března 		
14.30 hod.
Návštěva zámku Kinských v Krásně. Sraz před zámkem.
Pátek 3. března			
17.00 hod.
Odjezd do divadla v Ostravě na činohru „Hostinec u kamenného
stolu“
Pondělí 6. března			
14.00 hod.
Zápis na dubnový zájezd do Velkých Karlovic s dalším programem. Cena 100,- Kč.
Čtvrtek 9. března			
15.00 hod.
Opět pro vás – MDŽ – k tanci hraje pan Martin Nauš.
Čtvrtek 16. března
		
14.00 hod.
Bleší trh – přijďte prodat nebo vyměnit nepotřebné věci a naopak výhodně můžete koupit věci pro potěšení – zvou pořadatelky.
Čtvrtek 23. března
		
14.30 hod.
Hasiči VM – o protipožární prevenci, doplnědo videi.
Pátek 31. března 		
15.30 hod.
Jarní zpívání mužského sboru BESEDA pro seniory.
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
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KNIHOVNA INFORMUJE
V březnu roční registrace pro nové čtenáře bez poplatku
Váháte, zda se přihlásit do knihovny? Můžete se nyní přihlásit na
rok na zkoušku bez poplatku!
Nový výměnný soubor
Do knihovny na konci února doputoval nový cirkulační soubor
obsahující 138 knih různých žánrů pro dospělé i pro děti.
Výměnná burza semínek
Máte přebytky semínek z loňské sklizně nebo z jarní výsadby?
Můžete se o ně podělit s ostatními.
Přineste je do knihovny nebo na podatelnu obecního úřadu
s označením druhu, případně datem sklizně a datem expirace.
Samozřejmě si můžete také přijít vybrat z nabízených semínek.

Připomenutí
Poznáváte tyto pěkné ogary – brance ročník 1942? Většina z nich
se letos dožívá 75 let. Blahopřejeme.

Mezinárodní den žen
Všem ženám připomínáme Oslavu dne žen v novém sále U
Slunce v neděli 5. 3. 2017. Přijďte všichni již na 12.30 hod., kdy
začne vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy. Po jejich

vystoupení budeme pokračovat módní přehlídkou a procházkou
světem operety, jak je uvedeno na programu níže.

Zimní Poličná očima Tomáše Bártka
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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 duben do 28. 3. 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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