Poličenské listy
duben 2017 / Ročník V. číslo 4
Motto měsíce:
Na svatého Vojtěcha, když prší, trnky se neurodí…
lidová pranostika

• směnu pozemků p. č. 2049 o výměře 2327 m2 ve vlastnictví
obce a p. č. 2050 o výměře 2161 m2 v majetku spol. s r. o. AGROTECH,
• prodej pozemku p. č. 381/48 o výměře 87 m2 v k. ú. Poličná,

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v dubnu se rozběhnou dokončovací práce na komunikaci
v lokalitě Nad ulicí – Kouty. Harmonogram celé akce najdete
na webových stránkách obce. Položení konečného asfaltového
povrchu se plánuje ve druhé polovině června. Prosím všechny
o trpělivost a ohleduplnost při uzávěrách jednotlivých částí.
Během čtrnácti dnů započnou také práce na prodloužení kanalizace na Úlehle.
Dále připravujeme rozšíření místní komunikace u výjezdu od
STK na hlavní komunikaci II/150, kde stávající šíře již nestačí
na současný provoz.
Dovolte mi popřát vám klidné, pohodové a veselé Velikonoce
a bohatou pomlázku.
Vladimír Místecký

• koupi pozemků p. č. 1865/6, ostatní plocha o výměře 25 m2
a p. č. 1865/7, ostatní plocha o výměře 4 m2, to vše v k. ú.
Poličná,
• odvolává z funkce předsedy Výboru pro komunální záležitosti
a územní rozvoj pana Radka Pivka na základě jeho vlastní žádosti a schvaluje do této funkce pana Michala Hadaše,
• poskytnutí dotace pro TJ Poličná na rok 2017 ve výši 80.000,- Kč,
• podání žádosti o dotaci na MZe na projekt rekreačního využití
lesních pozemků p. č. 103/61 a 102/1 vše v k. ú. Poličná,
• podání žádosti o dotaci na SZIF na projekt Oprava lesní cesty
Štěpnice – Juřinka na pozemku p. č. 2061 vše v k. ú. Poličná,
• podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017,
• věcná břemena (smlouvy o právu provést stavbu) v souvislosti
s realizací kanalizace na Kotlině,
• bere na vědomí informace o přípravě projektu Komunitního
centra pro seniory a ukládá vedení obce pokračovat v dalších
jednáních v této věci,
• přijetí dotace ve výši 4.916.866,- Kč a uzavření smlouvy se SZIF
na projekt Preventivní opatření – lesy Poličná.

Oslava dne žen
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

Nedělní odpoledne 5. března patřilo v Poličné ženám. Vedení
obce jim k jejich svátku připravilo Oslavu dne žen a v rámci ní
hned několik zajímavých dárků.
Tím prvním bylo vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy, které maminkám a babičkám připravily půlhodinové pásmo
písní, tanců a recitace. Bylo se na co dívat, protože to našim
nejmenším šlo náramně dobře.

Obecní úřad informuje
Ze zasedání ZO
Ve čtvrtek 30. března se uskutečnilo 23. zasedání zastupitelstva
obce Poličná, které projednalo a schválilo následující zásadní
body:
• zavedení bezplatné MHD dle předloženého návrhu, za předpokladu schválení systému bezplatné MHD zastupitelstvem
města Valašské Meziříčí,
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Celé pásmo žáků ZŠ s přehledem moderovala Aneta Klanicová
a velmi působivé bylo poslední recitační vystoupení Tomáše Kubáčka (2. třída) s básní Imricha Majerského „Malované vajíčko“.
Dlouhotrvajícím potleskem všichni ocenili úžasnou paměť tohoto nadaného recitátora, který s dokonalým přehledem zvládl
28 slok básně bez jediného zaváhání.

Netradiční nedělní odpoledne zpříjemnilo ženám sladké občerstvení a tulipán, který při odchodu každá dostala z rukou starosty
obce pana Vladimíra Místeckého.
Děti z mateřské školy uzavřely první část nedělního odpoledne
milým pásmem valašských říkanek a tanečků pod vedením paní
učitelky Chriašteľové.

Druhým dárkem, který ženy ke svému svátku dostaly, byla módní přehlídka Butiku V.E.R.A. paní Věry Kašíkové ze Vsetína. Během
cca 75 minut předvedly 4 modelky bezmála 120 modelů dámských šatů, společenských rób, triček, svetříků a dalších módních
kousků, které si mohly ženy po skončení přehlídky případně hned
zakoupit. Přehlídka byla velmi zdařilá a všem se moc líbila.

Vyvrcholením příjemného nedělního odpoledne bylo vystoupení členů souboru opereta-muzikál Národního divadla moravskoslezského v Ostravě – sólistky paní Evy Zbrožkové (soprán)
a pana Petera Svetlíka (tenor) s hodinovým pásmem písní ze známých operet s klavírním doprovodem pana MgA. Nenko Slavova
pod názvem „Když dva se rádi mají“. Průvodní slovo s recitačními
vložkami v této části měla majitelka umělecké agentury z Opavy
paní Alena Bastlová.
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Zabíjačkové hody se vydařily
Na sobotu 18. 3. jsme pro občany opět připravili tradiční zabíjačkové hody. Přípravy probíhaly celý týden. Nejprve jsme v pátek 10. 3. v rámci „malé zabíjačky“ připravili 45 ovarů napajcovaných česnekem, kořením a paprikou, připravili maso na klobásky
a maso na uzení. To probíhalo v první polovině týdne v režii Vojty
Janoše a od středy jsme se pustili do „velké zabíjačky“, když největší nápor práce nás čekal v pátek 17. 3. To jsme připravovali
jelítka, jitrničky, tlačenku, ovar, polévku „prdelačku“ a další dobroty na sobotu.

  Letos, stejně jako vloni, nám matka příroda připravila aprílové
počasí. V pátek nám to ještě vyšlo, když pršet začalo kolem 23 hodiny, ale v sobotu jsme se ráno probouzeli do deště. Rozhodnuto
bylo dílem okamžiku – uzenářské a zabíjačkové speciality budeme prodávat v salónku s tím, že čekání si mohou všichni zpříjemnit u cimbálové muziky Petra Baklíka v sále nebo hostinci U Slunce, kde bude také možnost zakoupit si něco dobrého k obědu.

Nevím, čím to je, ale zřejmě to ti naši řezníci opravdu umí –
posuďte sami. Zatímco při první zabíjačce jsme prodávali do 17
hod., vloni jsme prodávali od 10 do 14 hod. a letos jsme při stejném množství specialit a stejném začátku jako v loňském roce
končili s hlavním prodejem ve 12 hodin.

Sluší se poděkovat našim řeznickým mistrům – Vojtovi Janošovi
a Vojtovi Bačovi jr. a také Vojtovi Bačovi sen. za kus poctivé práce
v řeznickém řemesle. Poděkování však patří také ostatním členům pracovního týmu, kteří se do zabíjačky zapojili.
Věříme, že se vám to v sobotu líbilo a hlavně že vám všechny
dobroty chutnaly a byli jste spokojeni.
Budeme se těšit na opakování této akce za rok.

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané.
Při kontrolách měsíčních faktur od Technických služeb zjišťujeme, že někteří z vás stále vozí elektroodpad do sběrného dvora a to i přesto, že tento odpad v obci sbírá Sbor dobrovolných
hasičů. Pro vás je uložení do sběrného dvora zdarma, ale obec
to pak musí zaplatit a je to škoda. Utrácíme tak zbytečně peníze
z rozpočtu obce, když bychom za to nemuseli nic platit.
Žádáme vás proto, abyste v případě, že potřebujete vyhodit
starou televizi, ledničku, pračku či jiný elektrospotřebič, volali
naše hasiče (739 067 217 nebo 608 813 751), kteří si pro to rádi
přijedou – viz http://sdh.policna.cz/.

…jarní úklid tak trochu zvláštní…
Také se někdy sami sebe ptáte, jestli má lidská hloupost nějakou mez.

Nebo se vám zdá, že je normální, aby lidé naplnili kontejnery
tak, že když je budou pracovníci Technických služeb odvážet, tak
jim zcela jistě polovina věcí musí spadnout nebo ji ztratí po cestě
i když si náklad ošetří ochrannou sítí…

Takto jsme zachytili velkoobjemové kontejnery Na Kotlině
a nejinak tomu bylo i v jiných částech obce a to i přesto, že jsme
je nechali 3x vyměnit.
Chtělo by to se nad sebou asi trochu zamyslet…

Informace k platbám poplatků na rok 2017
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM

Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
Splatnost poplatku – do 30. 6. 2017
Bezhotovostní platba: platbu můžete zaslat na č. ú.:
3223749389/0800 do poznámky pro příjemce je nutné uvést č.
p. domu, příjmení a jméno osoby, za kterou je poplatek hrazen,
např. 111 Novák Petr, Nováková Jana, Novák Jan
Hotovostní platba: Obecní úřad Poličná, Poličná 144,
757 01, v úředních hodinách:
OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.
-
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• POPLATEK ZA PSA

- Řídí se OZV vyhláškou obce Poličná č. 1/2013 o místních
poplatcích ze psů
- Při přihlášení – poplatník vyplní formulář (je k dispozici na
OÚ nebo na www.policna.cz v sekci Obecní úřad/Formuláře ke
stažení) odevzdá na úřadě a obdrží evidenční známku psa
- Splatnost poplatku do 30. 6. 2017

• DAŇ Z NEMOVITOSTI

platbu daně z nemovitosti vyřizujte na:
Finanční úřad Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí
Poplatníkům daně z nemovitosti budou zasílány složenky jako
v předchozích letech.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Netradiční „Velikonoční tvoření“ v MŠ
Ve čtvrtek 30. března od 16.15 hod. jsme připravili pro děti a
rodiče v novém sále U SLUNCE netradiční velikonoční tvoření.
Netradiční proto, že jeho součástí bylo také vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější kraslici“ a vystoupení dětí z mateřské školy.
Nesešli se tady jen rodiče dětí, ale také jejich prarodiče a pozvání přijali i soutěžící, kteří se zapojili do soutěže mimo mateřskou nebo základní školu. Nechyběly ani zástupkyně ze Svazu žen
v Poličné.
Začátek celé akce patřil dětem ze třídy Ježečků. Předvedly pásmo tanečků a říkadel v krojích a dnes poprvé také v nových krpcích. Ne jedno oko přihlížejících zůstalo suché.

Pozvánka na vítání občánků

Všímáte si?
Pro všechny občany, kteří si ve spěchu krátili cestu k mostu, jsme
nechali umístit schody jako pokračování chodníků kolem venkovní
posilovny.

Následovalo předávání cen a diplomů všem zúčastněným soutěžícím.
Do soutěže bylo dodáno velké množství kraslic a bylo velmi
těžké vybrat právě tu nejkrásnější. Byly tu kraslice, které zdobily
něžné, rozechvělé ručičky našich dětí a pak tu byly kraslice, zdobené profesionály – maminkami, babičkami, tetami ...

Snad vám všem usnadní život, když se nebudete muset „škrábat“
po holém svahu.

Celá porota se tedy rozhodla, že udělí ceny všem.
Opravdu hodnotné ceny vybrala a zajistila jedna z maminek,
paní Vojtková, která se na jejich zakoupení podílela i značnou finanční částkou. Chceme jí touto cestou ještě jednou poděkovat.
V další části si děti a rodiče mohli vytvářet různé velikonoční
ozdoby, zdobit perníčky a také vyzkoušet malování na sklo.
Všichni jsme se pak spokojeně rozešli domů.
                                                                    Kolektiv MŠ
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Zápis do MŠ

Devátá třída v Osvětimi
Dne 28. 2. 2017 se naše 9. třída sešla brzy ráno u školy, protože
nás čekal vzdělávací výlet do jednoho z nejznámějších koncentračních táborů – Osvětimi.
Cesta autobusem netrvala déle než 3 hodiny a už jsme byli na
místě. Na začátku programu nás česky hovořící průvodkyně provedla 1. částí koncentračního tábora – Osvětim – Auschwitz. Zde
jsme procházeli mezi mnoha bloky domů, v nichž přežívali věznění židé, viděli jsme mnoho exponátů, také spoustu osobních věcí
lidí, kteří zde umírali, slyšeli jsme, jak život v koncentračním táboře vypadal a jak hrůzná svědectví zanechali ti, kterým se podařilo
přežít. Došlo i na prohlídku plynové komory a spalovny, což v nás
vzbuzovalo ještě větší pocit nejistoty a uvědomění si, jak hrozné
věci se zde děly.

Vzpomínky na školu…
Připomínáme si rok 1976, kdy se otevíraly nové chatky v Arboretu
u školy. Poznáváte se???

V druhé části programu jsme přejeli do Březinky – Birkenau.
Většina z nás nečekala tak obrovský prostor, kde stály jen nízké
domky, připomínající spíš zvířecí příbytky než domy pro lidi.
Následovala alespoň částečná prohlídka tohoto velkého areálu, který po celém prostoru stále ohraničovaly ostnaté dráty. Měli
jsme možnost prohlédnout si i jeden z „domů“ určený pro židovské ženy. Podmínky uvnitř byly hrozné.
Paní průvodkyně náš program ukončila slovy dosud žijící ženy,
která pobývala v tomto koncentračním táboře: „Na světě je teď
tolik nenávisti, že začínám mít opět strach, aby se něco takového
znovu neopakovalo.“
Počasí nám přálo a s exkurzí jsme byli spokojeni. Dozvěděli jsme
se mnoho důležitých informací, na které by se nemělo nikdy zapomenout.
                                         Šárka Valoušková – 9. třída

Přednášky z poradny Rožnov
V pátek 3. 3. 2017 navštívily naši školu 2 lektorky z Poradny Rožnov. Žáci 3. třídy si vyslechli přednášku na téma „Jak jsme přišli na
svět“ a my šesťáci jsme se bavili o dospívání.
Po úvodní společné části ve třídě jsme se rozdělili na skupinu
chlapců a skupinu dívek, abychom se díky filmu a povídání dozvěděli co nejvíce informací o svém těle. Závěr dvouhodinové besedy
byl opět společný pro celou naši třídu. Mohli jsme pokládat dotazy
a poslechli jsme si pohádku O princi a princezně.
Děkujeme za krásné a poučné přednášky a uvítali bychom, kdyby
nás paní lektorky opět navštívily.
Aneta Klanicová a Klára Lažová – 6. třída

Zápis do 1. třídy ZŠ
Připomínáme rodičům, že zápisy žáků do první třídy Základní
školy a Mateřské školy Poličná 276, p. o. na školní rok 2017/2018
se uskuteční v  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.

Malý florbalový turnájek
My páťáci máme kamarády všude. V každé okolní obci. Tak jsme
se rozhodli, že právě pro ně uspořádáme takový menší turnájek
ve florbalu.
V úterý 7. března k nám dorazili žáci 4. a 5. třídy ze ZŠ a MŠ  Branky a dokonce dva týmy ze ZŠ Lešná. Naše ZŠ Poličná měla také dva
týmy – jeden tvořili čtvrťáci a druhý páťáci. Do zápasů jsme dali
všechno. A kdo by si myslel, že hráli jen chlapci, velmi by se mýlil.
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  Na závěr proběhlo vyhodnocení a předávání krásných cen, které
nám opět věnovala firma SILENT CZECH, za což jí velmi děkujeme.

a nejoriginálnější jednotlivce. Jakmile porota vyhodnotila výsledky, nastalo slavnostní vyhlašování se skvělou atmosférou.

A kdo vyhrál? My páťáci. Ale o to přece nejde. Skvěle jsme si
zahráli, setkali jsme se s kamarády a už se těšíme na další turnaj.
                    žáci 5. třídy

Na 1. stupni zvítězili modří prvňáčci a na druhém stupni 9. třída
v růžovo-fialové barvě s tematicky upravenou písničkou Jarka Nohavici Tři čuníci. Oceněni byli i jednotlivci z každé třídy, kteří měli
originální kostým či účes.
Den barev jsme si užili, měl výbornou úroveň a jistě patří mezi
akce, na které se každý školní rok velmi těšíme.
      
Kateřina Konvičná – 9. třída

Den zdraví
Okresní kolo recitační soutěže
Ve středu 8. března 2017 proběhlo v KZ Valašské Meziříčí okrskové kolo recitační soutěže, jehož organizátorem je tradičně SVČ
Domeček Valašské Meziříčí. Do soutěže se mohli přihlásit žáci, kteří se ve školních kolech této soutěže v dané kategorii umístili na
1. a 2. místě.
Naši žáci se v okrskovém kole neztratili a jejich výkony zaslouží
velkou pochvalu. V kategorii žáků 6. a 7. tříd si vybojovala za svůj
výkon cennou bronzovou medaili Zuzana Bocková a v kategorii
žáků 8. a 9. třídy byl úspěch dvojnásobný - zvítězila Kateřina Konvičná a 2. místo získala Šárka Valoušková.
Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci školy a medailistům přejeme hodně úspěchů v okresním kole této soutěže, které
proběhne 29. 3. v Rožnově pod Radhoštěm.          
Božena Fajtová

Den barev přivítal jaro
Dne 17. března 2017 se na naší škole konal tradiční Den barev.
Zástupce z každého ročníku si s předstihem vylosoval barvu pro svou třídu, aby
doma i ve škole mohly začít přípravy. 1.
třída měla barvu modrou, 2. třída si vylosovala proužky, 3. třída červenou barvu,
4. třída ve stylu Havaj, 5. třída byla oranžová, 6. třída zelená, 7. třída si připravila
oblečení s letos nově zařazenými zvířecími vzory, 8. třída s puntíky a 9. třída se
oblékla do barvy růžovo-fialové.
Odborná porota hodnotila nejen barevné sjednocení celé třídy, ale také účesy
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Ve čtvrtek 23. 3. k nám do školy zavítali kvalifikovaní zdravotníci
z Národní sítě podpory zdraví, kteří měli připravený program pro
žáky 2. až 5. třídy.
Žáci se rozdělili do skupin a na 4 stanovištích si prohlubovali znalosti z oblasti zdraví a hygieny. Zopakovali si, kdy a jak si umýváme
ruce, popovídali si o zdravé stravě a správném stolování.
Všechny činnosti probíhaly formou hry a děti si kromě ponaučení odnesly i skvělý zážitek a malý dárek.

Složky informují …
SDH – zájezd na sv. Hostýn
Sbor dobrovolných hasičů Poličná pořádá 29. dubna u příležitosti svátku Svatého
Floriána, patrona hasičů, zájezd na Svatý
Hostýn kde proběhne 24. pouť hasičů
a mše svatá.
Odjezd autobusem od hasičské zbrojnice bude v 7:45 hod., předpokládaný
návrat je plánovaný ve 14:00 hod. Bližší informace a rezervace míst na tel.
774 078 519.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná

SDH pořádá tábor pro děti

SDH – varování před nebezpečím požárů
Hasiči varují před nebezpečím vzniku požárů v jarním období.
Současně s tím, jak se příroda probouzí po zimním spánku, začíná období zvýšeného počtu požárů, které způsobí neopatrní
lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na
loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
V první řadě je nutné říci, že plošné vypalování trávy je zákonem o požární ochraně striktně zakázáno.
Proti plošnému vypalování trávy, není spalování hořlavých látek (dřevního odpadu, listí apod.) zákonem striktně zakázáno.

Při spalování je nutno dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Spalování je možno provádět pouze na ohništi v minimální
vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Ohniště musí být bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Spalování se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí
tak rozšíření ohně do okolí a to ani v případě, že ohniště bude
pod neustálým dohledem. Vždy je vhodné mít v blízkosti ohniště
připraveny prostředky k hašení např. hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár
již v zárodku uhasit. Pro případ nežádoucího rozšíření ohně je
vhodné mít pro přivolání pomoci mobilní telefon. Telefonní číslo
na hasiče je 150 nebo lze využít jednotné evropské číslo tísňového volání 112. V žádném případě nesmíme odcházet od ohniště,
pokud není dostatečně uhašeno.         
SDH Poličná

TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 4/2017
„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“… to byla jedna
z posledních vět předchozího Okénka trenéra. Realita však byla
zcela rozdílná. Ani Zašová, ani Police se k zápasu dostavit nakonec nemohly, takže soupeři byli jiní, dokonce v jednom případě
i v jiném termínu, ale to až v článku samotném.
Začnu snad pozitivními věcmi, které se týkají pohybů v kádru.
Z důvodů nejistých zdravotních stavů a pracovního vytížení několika hráčů v týmu, jsem se rozhodl poprosit Radka Kapustu, jestli
by nebyl ochoten se na půl roku vrátit z Kelče a pomoci nám na
jaře. Po delším zvažování se nakonec rozhodl, že ano a pro mě
osobně je to vlastně vysněná posila. Zároveň jsem rád, že můžu
oznámit návrat k fotbalu v podání Patrika Květoně a Daniela Valucha, kteří sice nejsou zatím hráči vysloveně do základní sestavy,
ale každý zdravý borec s chutí hrát se cení a jsem rád, že se k nám
přidali. Ještě uvidíme, co Daniel Zeidl, který se k nám do týmu
vrací z Krhové a jaro stráví určitě v našem mančaftu. Zda se zapojí
nebo ne, bude záležet vysloveně na něm. Tolik k příchodům.
Co se týká tréninků, tak od března už jsme pěkně a jen na hřišti. Samozřejmě na tréninkovém. I když to má do rovného a ideálního povrchu poměrně daleko, mohlo by být i zatraceně hůř
a nechat klid hlavnímu hřišti co nejdéle je priorita. Už nám skončilo takové to hrubé nabírání kondice a pomalu se snažíme přetvářet nasbíranou svalovou hmotu a naběhané kilometry také
do rychlosti a dynamiky a samozřejmě se po zimě učíme znovu
pracovat s balonem u nohy.
První testem zda a jak se nám to daří, měla být v neděli 12. 3.
Zašová. Bohužel soupeř se nám 3 dny před zápasem omluvil, že
se nesejde v adekvátním složení a že s takovým týmem nemá ani
smysl hrát. Během následujících 2 dnů jsem obvolal víc klubů než
snad dosud dohromady a když už jsem myslel, že namísto zápasu
bude tréninková jednotka normálně na hřišti, povedlo se Kubovi
Kapustovi sehnat nám za soupeře tým Loučky, za což jim ještě
jednou i touto formou moc děkuji! Byť se jedná o mančaft z nižší
soutěže, překvapili nás svým houževnatým nástupem do utkání,
který jim po zásluze přinesl vedoucí branku. To nás konečně probralo z počáteční letargie a začali jsme také hrát. Postupně jsme
soupeři do poločasu nasázeli 4 branky, další 3 jsme přidali ještě
po půli oproti jejich jediné a výsledné skóre tedy bylo 7:2. Našimi
střelci byli: Jakub Kapusta 3x, Marek Vaculín, Radek Kapusta, Radek Capil a Patrik Květoň. Rád bych pochválil ještě Radka Capila
a kapitána týmu Petra Bártka, kteří pomohli Loučce a každý
z nich za ně odehrál bez řečí a zcela svědomitě 1 poločas, aby
početně doplnili jejich mančaft.
Další týden byly v plánu 3 tréninkové jednotky na hřišti. Ale
plán je plán a realita bývá jiná. Takže to dopadlo tak, že 2 tré-
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ninky proběhly na hřišti,
ale namísto toho třetího
jsme jeli do Hranic na
Moravě zahrát si přátelské utkání proti týmu
Kelče, kterému odpadl
soupeř z Podlesí. Byla
to skvělá cesta a proti
soupeři z Krajského přeboru, což je o 3 soutěže
výše, jsme podali velmi
dobrý výkon. Sice z toho
byla prohra 3:2, ale ve
srovnání s utkáním se
stejným sokem před rokem byl vidět progres
a rozhodně jsme se neměli za co stydět. O naše
branky se postarali Patrik Květoň, jež skóroval
v podstatě ihned po
svém nástupu na hřiště a
Jakub Kapusta.       
Předposlední březnový týden ode mě dostali borci volno. Zadal

TJ oddíl kopané – Rozpis soutěží – jaro 2017
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jsem jim domácí úkol v podobě osobního dotazníku, zároveň si
měli dát nějakou regeneraci typu bazén, doléčit rýmičky apod.
V pátek 24. 3. jsme se pak sešli na hřišti, udělali si malou poradu,
úklid v kabinách a pomalu již začali přecházet do ostrého zápasového režimu. Prvním herním testem na přírodní trávě měl být zápas
s Policemi v sobotu 25. 3. Mělo se hrát v 15:30, ale v 11:24 toho
dne mi zazvonil telefon a Police utkání zrušily. To už jsem nezkoušel
ani já nikoho shánět a rozhodl jsem se zahrát si na šířku hřiště fotbálek 7 na 7 – tzv. staří versus mladí, což hráči ocenili.
Poslední březnový týden přecházíme na režim tréninků pondělí, středa, pátek. Vše už bude směřovat k prvnímu mistrovskému
utkání, které odehrajeme v sobotu 1. 4. doma proti Jablůnce. Věřím, že s vaší obrovskou podporou u hřiště vstoupíme do jarní části
soutěže úspěšně a 3 body zůstanou s přehledem doma. Za mě škoda každého z vás, drazí spoluobčané, kdo by u toho nebyl.
P.S. Přikládám předpokládaný rozpis utkání na duben a také fotografii kapitána týmu v nové teplákové soupravě, kterou si kluci
konečně nechali také potisknout a k úvodnímu utkání jara by je
již měli mít všichni na sobě.
1. 4.
9. 4.
22. 4.
29. 4.

– sobota
– neděle
– sobota
– sobota

– 15.30
– 15.30
– 16.00
– 16.00

– Poličná vs. Jablůnka
– Valašská Bystřice vs. Poličná
– Poličná vs. Choryně
– Střítež vs. Poličná

TJ oddíl kopané – Boje mladší přípravky
V sobotu 18. 2. se uskutečnil ve Valašském Meziříčí zimní turnaj
mladší přípravky za účasti 8 mužstev. Naše mužstvo nastoupilo v
oslabené sestavě, se kterou jsme dosáhli následujících výsledků:
Poličná : Juřinka		
0:4
Poličná : Ústí		
1:4
Poličná : Kateřinice
0:2
Poličná : Rusava		
1:2
Poličná : Police		
0:0
Poličná : Kelč		
1:3
Poličná : Kopřivnice
0:1
V dalších bojích skončily výsledky:
Poličná: Rusava		
0:3
A v boji o 7. místo jsme podlehli Kateřinicím:
Poličná: Kateřinice
0:1
S celkovým skóre 3:20 se naši hráči umístili na 8. místě, za Poličnou skórovali Koňařík 2x, Stodůlka Adam.
V sobotu 11. 3. se ve Valašském Meziříčí uskutečnil další zimní
turnaj mladší přípravky opět za účasti 8 mužstev. Na tomto turnaji naše mužstvo dosáhlo následujících výsledků:
Poličná : Ústí „B“
1:1
Poličná : Jarcová
3:1
Poličná : Kateřinice
1:0
Poličná : Kopřivnice
0:2
Poličná : Kelč		
1:1
Poličná : Police		
1:0
Poličná : Ústí „A“
0:0
V rozhodujících boji o umístění v celkovém pořadí (semifinále)
jsme prohráli s Policemi 0:3 a po další prohře s Kopřivnicí 0 : 1
skončili na pěkném 4. místě. O branky se podělili Pupík Kryštof
6x, Němec Jiří 1x.
V zápasech bojovali tito borci – Marek Jakub, Konvičný Matěj,
Hříbek Jan, Stodůlka Adam, Kunetek Adam, Pupík Kryštof, Mašek
Jan, Němec Jiří a Ešler Matyáš.
Tyto turnaje jsou příjemným osvěžením zimní přípravy.
       Broňa Šedý

Tarahúnský karneval
Dne 11. 3. se v útulném rodinném hostinci U Valounů konal již
10. ročník Tarahunského maškarního bálu nebo chcete-li karnevalu. Také letos byla akce vyprodána a sešlo se zde na 50 velmi
spokojených hostů.
Letošní ročník nebyl v duchu žádné určené tématiky kostýmů
a masek, takže se spolu mohli setkat u baru či na parketu např.
Otík z filmu Vesničko má středisková a Strýček Skrblík z Kačerů
z Kačerova či další roztodivné kombinace. Samozřejmě nesměla chybět bohatá tombola a hostina v podobě rautu, který byl
v ceně vstupenky.

Kandidátů na nejlepší masku bylo několik, ale odborná porota
nakonec vybrala Katku Maďarovou (námi poličňáky je brána za
Stančíkovou), která byla za Kačku z Kačerova ovšem v jejím pokročilém stádiu těhotenství to vypadalo všelijak a famózního Miru
Kunetka, který byl za … to se musíte zeptat Mirka. Stačí mrknout
na hromadnou fotografii a pochopíte, že popsat to prostě nejde.
Myslím, že nikoho neurazím, když za všechny zúčastněné poděkuji všem organizátorům a sponzorům tomboly a za všechny
organizátory všem zúčastněným a také těm sponzorům, jelikož
bez nich by to nebylo ono. Díky a zas někdy na nějaké podobné
parádě na viděnou.     
Marek Vala

ČSŽ – pozvánka na přednášku
Český svaz žen ZO Poličná ve spolupráci
s obecní knihovnou pořádá pro všechny zájemce
přednášku na téma:

Základy první pomoci
Každý z nás se může v životě potkat se situací, kdy ten druhý
může být ohrožen na životě nebo zdraví. Našim úkolem je včas
zareagovat a snažit co nejlépe pomoci.
Přijďte si proto osvojit základní dovednosti v neodkladné resuscitaci, jak se zachovat při krvácení, zlomeninách, alergické reakci,
jak rozpoznat epileptický záchvat, cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu.
Termín a místo konání:
18. dubna 2017 v 17.00 hodin
Sál U Slunce v Poličné
Na Vaši účast se bude těšit Bc. Anna Staňková, zdravotnický záchranář ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí

Světový pohár v lovu pstruhů – TUC 2017
Obdobně jako v roce 2015 se i letos na Bečvě sjedou rybáři
z celého světa na přívlačovém závodě TROUT UNION CUP 2017.
Závod se uskuteční ve dnech 28. – 30. dubna a předpokládám,
že na tuto prestižní akci přijede 25 čtyřčlenných týmů. Závody
proběhnou ve dvou sektorech na rožnovské Bečvě ve VM a ve
dvou sektorech na vsetínské Bečvě v Poličné.
V pátek proběhne oficiální trénink, v sobotu a neděli samotný
závod. Do řeky bude vysazeno 1,5 tun pstruhů, kteří zde zůstanou pro místní rybáře.
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Více informací naleznete na stránkách:
www.facebook.com/TroutUnion/ nebo
www.anglerszone.eu/en/
http://croatia-spin-team.blogspot.hr/
http://anglerszone.eu/en/review/trout-union-cup-2017-teams-registered
                                                   Ing. Stanislav Pernický

Kepler: Playground
– co se stane během těch vzácných vteřin, kdy se zastaví srdce
Abulhawaová: Jitra v Dženínu
– sága 4 generací na pozadí izraelsko – palestinského konfliktu
Pawlowská: Cesta za láskou
– optimistické povídky o lásce a místech, kde se dá potkat
Mareš: Šepot buše
– čtivé zážitky z cest po Africe
Žantovský: Havel
– zasvěcená biografie a zároveň hluboce osobní vyprávění
NOVÉ KNIHY PRO DĚTI
pohádky Stonožka Klotylda, Mikeš, Šípková Růženka,
matematické vychytávky Od nuly k nekonečnu, Malý řezbář,
Jak si postavit dům, Holky, dneska vařím já a mnoho dalších…

Dopis, který potěší…

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.

KNIHOVNA INFORMUJE
NOVINKY V BELETRII
Zahradníková: Postel, hospoda, kostel
– rozhovor s nekonformním knězem p. Czendikem pro ty, kteří
umí číst srdcem
Milfajtová: Příběh psaný do vody
– cestopisný recepis marmeládové čarodějky z ostrovní expedice
Kellyová: Kulka
– brilantní detektivní příběh
Burtonová: Miniaturista
– dramatické osudy rodiny na pozadí Amsterodamu 17. století

10

Vážený pane starosto,
chci Vám a všem, kteří se podíleli na akci pro ženy v neděli
5. 3. 2017 v sále restaurace U Slunce, moc poděkovat za krásné
odpoledne.
Bylo to velmi milé, že jste tuto akci, jako poděkování ženám,
uskutečnili. Program byl úžasný, občerstvení výborné a kytička
na závěr moc potěšila.
                     
Jana Bambuchová

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ na duben 2017:
Pondělí 3. dubna 		
14.30 hod.
Platba na květnový zájezd
(Bučovice, Slavkov a Mohyla Míru) 550,- Kč.
Čtvrtek 6. dubna			
14.30 hod.
Jak se baví lidé jinde:
Paříž – Kabaret a 4 písně pěveckého kvarteta IL DIVO - promítá
pan Petr Jansa.
Čtvrtek 13. dubna		
14.30 hod.
Velikonoční Workshop
– velikonoční ukázky výroby kraslic a jiné lidové velikonoční
zvyky.
Čtvrtek 20. dubna		
15.00 hod.
Vystoupení souboru POHODA
s novým pásmem „Písně našeho mládí“.
Úterý 25. dubna
		
8.00 hod.
Odjezd od aut. nádraží na zájezd do Velkých Karlovic.
Čtvrtek 27. dubna
14.30 hod.
Bezpečnost silničního provozu a nejen to.
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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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 květen do 28. 4. 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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