Poličenské listy
květen 2017 / Ročník V. číslo 5
Motto měsíce:
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena
dají.
		
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec dubna dostál své pověsti a projevil se v plné síle. Potok vodu zvládnul, ale odtokové kanály nestačily na povrchové vody, které tekly z polí. Nejhorší situace byla na Zákračí,
kde voda ohrožovala provoz na železnici a byla nutná pomoc
bagru k jejímu zvládnutí. Další ohrožené lokality byly na Půšti
a ve Štěpnici.
Za zvládnutí situace je třeba poděkovat nejen občanům, kteří
pomáhali odstraňovat škody, ale také jednotce SDH, pracovníkům obce a panu Naušovi za rychlé poskytnutí techniky.
Zastupitelstvo VM schválilo bezplatnou MHD, jejíž součástí je
i linka č. 1. MHD tedy bude od 1. 9. i u nás zdarma.
V sobotu vysvitlo sluníčko a soutěž „O nejlepší kotlíkový guláš“ mohla úspěšně proběhnout. Panovala zde výborná nálada
po celý den. Ocenění patří nejen vítězům, ale i všem soutěžícím, zejména týmu Šufanů, kteří nabídli i bavorské knedlíky
vařené na místě, panu Drdovi za výborné bramboráky a opět
paní Šedé za vynikající chleba.
Děkuji ženám, které zajistily soutěž „O nejlepší jablečnou
buchtu“. Jedenadvacet vzorků předčilo naše očekávání. Recept
na vítěznou buchtu uvádíme na jiném místě zpravodaje.
Závěrem chci pozvat občany na pátek 5. 5. 2017 v 10.00 hodin na pietní vzpomínku osvobození obce. Sraz bude přímo
u pomníku.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce
V měsíci dubnu se ve dnech 12. a 19. uskutečnila dvě zasedání
Rady obce Poličná, které projednaly a schválily následující
zásadní body:
• rozpočtové opatření č. 1, které zahrnuje v příjmech zejména
schválenou dotaci na sanaci půdních sesuvů ve výši 4,9 mil. Kč
a nárůst příjmů z prodeje dřeva o 1,3 mil. Kč,
• žádost o.p.s. Jiskérka o dotaci ve výši 50 tis. Kč – rada doporučuje 20 tis. Kč,
• informaci o subdodavatelích firmy COLAS, která realizuje výstavbu Komunikace a chodníků v lokalitě Chřástalov,
• koupi služebního vozidla – předváděcí vozidlo KIA Sportage,
které má najeto 8.800 km za cenu 474.500,- Kč,
• zakoupení cen pro soutěže o Nejlepší kotlíkový guláš a Nejlepší
jablečnou buchtu, které se uskuteční v sobotu 29. 4. na hřišti
TJ v souhrnné výši do 12 tis. Kč,
• smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
projekt „Rekonstrukce lesní cesty Junákov“, v souvislosti se žádostí o dotaci na uvedený projekt,
• účetní závěrku Základní školy a mateřské školy, p. o. za rok
2016

Soutěž „Vesnice roku“
Rádi bychom vás informovali, že i letos se budeme ucházet o získání ocenění v soutěži „Vesnice
roku 2017“. V úterý od nás odešla přihláška na
Ministerstvo pro místní rozvoj a začátkem června
k nám znovu zavítá hodnotící komise této prestižní soutěže.
Pevně věříme, že i vy chcete, aby naše obec uspěla co nejlépe,
proto budeme rádi, pokud i vy se do této akce zapojíte při jarním úklidu a společně se budeme moci chlubit čistou a uklizenou
vesnicí s vysázenými předzahrádkami a kvetoucími okny vašich
domů.
                                                 Děkujeme

Rychlý přehled akcí, které v obci běží…
4rozšiřujeme výjezd u STK na hlavní komunikaci II/150, abychom zvýšili bezpečnost v této části obce,
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

4zahájili jsme výstavbu komunikací a chodníků v nové lokalitě
Chřástalov,
4 v nejbližších dnech začneme budovat kanalizaci na Úlehle,
4připravujeme instalaci zábran za brankami na fotbalovém
hřišti u základní školy,
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Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš

Současně s gulášem probíhala i soutěž o nejlepší jablečnou
buchtu, kterou měly letos pod patronací ženy.

Počasí se v dubnu opravdu vyznamenalo. Bylo snad ještě aprílovější, než by mělo být.
V sobotu 29. 4. se měl konat již třetí ročník soutěže O nejlepší
kotlíkový guláš.
Všichni s napětím očekávali, jak to všechno dopadne. Přestane
pršet nebo ne, bude soutěž odvolána, nebo se bude konat podle
plánu? V pátek to vypadalo ještě tak, že možná budeme zachraňovat místo kotlíků majetky před hrozícím potokem i Bečvou.
V sobotu ráno jsme si všichni oddechli, protože déšť ustal,
a i když byla zima, mohli soutěžící začít připravovat svá stanoviště. Sešlo se celkem 10 týmů. Tradičně největší stánek měli volejbalisté.

Byl to první ročník a sešlo se úctyhodných 21 vzorků. Některé
buchty svým vzhledem připomínaly spíše zákusky a opravdu tak
i chutnaly. Ostatně fotografie budou na webu ČSŽ. Škoda, že
ostatní přítomní neměli možnost se také pokochat alespoň pohledem. I zde bylo rozhodování nelehké.
Ceny si mezi sebe rozdělily dvě soutěžící.
Třetí a první místo získaly vzorky Anny Květoňové a druhé místo
patřilo Lidce Šťastné.
Tady je opravdu třeba politovat porotu, protože ochutnat tolik
vzorků buchet a guláše, v jakémkoliv pořadí, vyžaduje silný žaludek a hodně odvahy. I když někteří tvrdili, že už buchtu nechtějí
dlouho vidět, moc tomu nevěřím. Vždyť ta vůně čerstvě vytažených buchet z trouby je tak lákavá.
Bylo to nutné, protože tu bylo zázemí nejen pro členy soutěžního týmu a jejich příznivce, ale i místo, kde se opět připravovaly
populární bramboráčky. Šéfkuchařka Vlasta hravě zvládala vaření
a Petr s Ivetou zase smažení. Ostatní jedli, pili, ale hlavně pomáhali, kde bylo třeba. Také ostatní soutěžící se patřičně pojistili
před nestálým počasím různými přístřešky, ale to nakonec ukázalo svou milostivou tvář a (kromě lehké polední spršky) zahřálo
nás teplými slunečními paprsky.
Pan starosta Místecký zahájil v 9 hodin klání a pak už se nad
hřištěm začaly vznášet obláčky kouře a posléze také rozmanité
vůně. Všichni se velmi snažili. Jedno družstvo dokonce vyrábělo
ke guláši karlovarský houskový knedlík.

Většinou byly guláše hovězí, ale objevil se i zvěřinový a jehněčí.
Porota to opravdu neměla při hodnocení jednoduché. Třetí místo
obsadil team Táborníků, druhý byl tým Ivany Gerlové a vítězství si
odnesl Jaroslav Pečenka.

2

Výherci byli po zásluze odměněni. Obec pro všechny připravila
hodnotné ceny ve formě výrobků Tescomy, které při závěrečném
vyhlášení předal pan starosta. Pak už se jen společně s návštěvníky vesele degustovalo.
Tak příští rok zase na shledanou!                          Líba Dopiráková

Velká voda opět hrozila…
Ne nadarmo jedno moudro praví, že lidé jsou hříčkou přírody
a o tom jsme se všichni mohli minulý týden opět přesvědčit.
Několikadenní vydatné deště zvedly hladinu potoka Loučka, ale
i obou řek – Rožnovská Bečva a Vsetínská Bečva tak, že jsme se
obávali opakování podobné povodňové situace, jakou jsme zažili
v roce 1997.

UPOZORNĚNÍ

Voda sice nenapáchala moc škod, ale naštěstí hrozila jen do nedělního rána, a jak rychle přišla, tak rychle zmizela…

Vážení spoluobčané.
I přes naše upozornění jsme opět při kontrolách měsíčních faktur od Technických služeb zjistili, že někteří stále vozí vyřazený
elektroodpad do sběrného dvora a to i přesto, že tento odpad
v obci sbírá Sbor dobrovolných hasičů. Pro vás je sice uložení do
sběrného dvora zdarma, ale i tak vás to stojí peníze a starosti
s odvozem. Obec to uložení ve sběrném dvoře však musí zaplatit a je to škoda, protože tak zbytečně utrácíme peníze z rozpočtu obce, když bychom za to nemuseli nic platit. Ba naopak
– když to dáte hasičům (oni to za vás odvezou), získá tak SDH
peníze na svoji činnost.
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/.

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.
-

• 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.
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Pozvánka na vítání občánků

Úterý pak patřilo žluté barvě, středa modré a čtvrtek zelené barvě. V pátek byly dvě možnosti. Buď zvolit barvu bílou anebo hodně
barevnou / barvičky předešlých dní/. Obě varianty byly správně.
Byl to opravdu kouzelný a vydařený týden. Děti přicházely do
tříd parádně vyzdobeny. Nejen oblečení, ale i různé doplňky – náramky, mašle, sponky, kabelky a dokonce měly některé holčičky
i nalakované nehty odpovídající barvou. Zkrátka maminky se vyznamenaly a zaslouží si naše upřímné díky za spolupráci.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Barevný týden v MŠ
Od 3. do 7. 4. jsme si v mateřské škole zorganizovali barevný
týden. Pondělí patřilo červené barvičce a děti i paní učitelky přišly
do MŠ v oblečení červené barvy. Přidaly se k nám i paní uklízečka
a paní kuchařka.

A navíc nás ještě celý týden provázela pohádka „Kohoutkovy
botičky“, která vypráví právě o barvičkách. Každý den nabídla také
dětem pracovní list, na kterém vybarvovaly to, co je např. žluté,
modré atd., podle barvičky dne.
Doufáme, že budou všichni na tento týden ještě dlouho vzpomínat.
Kolektiv MŠ Poličná

Návštěva „Dětského pohádkového centra“
Už zmíněný barevný týden jsme zakončili v pátek 7. 4. návštěvou pohádkového centra v Rožnově p/Radhoštěm. Tady se děti
vždy dostatečně pohybově „vydovádí“, a vždycky se sem děti
opravdu neskutečně těší. Proto to byla již druhá návštěva pohádkových lázní v krátké době. Strávili jsme tu příjemné dopoledne
také 29. března.

Děti zde mají k dispozici různé prolézačky, skluzavky, trampolíny a hopsadla a ke zdolávání spoustu různých překážek, pro rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti.
Vždycky budeme mít důvod se sem rádi vracet.
                                                                            Kolektiv MŠ
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Hledání zajíčkova pokladu v MŠ
V týdnu před Velikonocemi jsme připravili pro děti další zajímavé akce. Hned v pondělí 10. dubna jsme se s dětmi vydali
hledat zajíčkův poklad. Cestu nám ukazovaly barevné fáborky,
které děti velmi ochotně a pozorně hledaly. Vždy jsme fáborky
pečlivě posbírali, protože papírky do přírody nepatří. Nedočkavost, napětí a otázky, zda poklad najdeme, vládly celou skupinou dětí.

krabice, mladší děti do kroužků, za sladkou odměnu. Zase chvilka
tanečního vyžití a následovala soutěž v přenášení malých míčků na
lžíci, mladší děti držely a přenášely velký míč určenou trasou.

Nakonec se nám opravdu povedlo zajíčkův poklad najít. Byl
pečlivě schovaný v krabici na školní zahradě. A co jsme v něm
našli? Velikonoční zajíček nachystal dětem do pokladu své kamarády – čokoládové zajíčky. Děti si je odpoledne odnesly domů.

Zajíčkův karneval
Ve středu 12. dubna dopoledne jsme uspořádali ve školce „Zajíčkův karneval“.
Hned od rána přicházely děti do třídy v různých maskách. Hrály
si, vzájemně se předváděly a představovaly a samozřejmě se také
fotografovaly.

Po další taneční chvilce už chtěly děti odpočívat při hře nebo
kreslení.
Za odměnu obdržely všechny děti pěkné velikonoční vajíčko.
Myslíme si, že obě akce byly velmi zdařilé a že se nám aspoň trochu povedlo zpříjemnit dětem předvelikonoční období.
       Kolektiv MŠ

Hrajeme si na školu
V měsíci březnu 2017 jsme na naší škole každé úterý pořádali
kurz pro předškoláčky „Hrajeme si na školu“. Úkolem kurzu bylo
bližší seznámení předškoláků se školou a s paní učitelkou a naopak
paní učitelky s dětmi, jejich dovednostmi a celkovou připraveností
na školní docházku.

Převládaly zde Sněhové královny a princezny, početnou skupinu
tvořili piráti. Nechyběla kočička, krásná čarodějnice, myška, princ,
fotbalista a další masky.
Po svačině, kdy musely být děti velmi opatrné, aby si ani trošičku neumazaly svou masku, začalo ve třídě opravdové veselí.
Promenáda masek a první taneček. Soutěž v hodu míčků do
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Jednotlivé hodiny byly zaměřeny na různé stránky rozvoje dítěte. Paní učitelka si všímala jejich projevu mluveného i psaného, zaměřila se na správný úchop tužky, zda děti správně vnímají
prostor i čas, zda mají správné zrakové i sluchové vnímání, jestli
mají zvládnuty základní matematické představy a jestli umí koncentrovat svou pozornost. Předškoláčci se také mohli seznámit
s interaktivní tabulí a zazpívali si s doprovodem klavíru a dalších
hudebních nástrojů.
Děti při kurzu moc hezky pracovaly, proto jsme pro ně při poslední hodině připravili cestu za pokladem. Musely hledat směr
podle šipek a plnit nejrozmanitější úkoly, až je cesta dovedla do
tělocvičny. A jelikož si poklad zaslouží ti nejobratnější, museli kluci a holky na závěr zdolat opičí dráhu. Děti byly opravdu šikovné, cestu zvládly všechny, a tak si mohly odnést barevné balónky
a hlavně nalezený poklad.
Předškoláčci se projevili jako bystré a nadané děti a už se těšíme, až rozšíří naše řady žáků ve škole.
                           Kateřina Bílíková

Naše škola měla mít dokonce trojnásobné zastoupení ve dvou
kategoriích, ale bohužel kvůli nemoci Katky Konvičné se do soutěže nakonec zapojila jen dvě děvčata – Zuzka Bocková z 6. třídy
a Šárka Valoušková z 9. třídy. Mezi nejlepšími recitátory okresu
se naše děvčata rozhodně neztratila a 3. místo Šárky Valouškové spojené s postupem do oblastního kola v Uherském Hradišti
pro ni bylo obrovským úspěchem a příjemnou odměnou za vynaložené úsilí.

ZŠ – divadelní představení v angličtině
Dne 24. 3. 2017 měla naše škola možnost vydat se do KZ v zámku
Žerotínů na divadelní představení v anglickém jazyce.
Žáky 1. stupně zaujal Kocour v botách a my starší jsme poté sledovali příběh Petera Blacka, který prožívá dobrodružství v domě,
který zdědil. Při každém kroku a činu mu pomáhá a radí jeho přítelkyně, protože Peter je trošku nešika. Dům nakonec zrenovuje
a požádá lidi, aby se k němu přestěhovali, protože tak to stojí ve
smlouvě. Vše se mu podaří a oslava opravdu stojí za to.
Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další dobrodružství
Petera Blacka.                                                                                    
Beáta Janíčková – 8. třída

Úspěchy poličenských recitátorů
Ve středu 29. března se v prostorách Základní umělecké školy
v Rožnově pod Radhoštěm konalo okresní kolo recitační soutěže, do kterého postoupili pouze medailisté z okrskových kol
této soutěže.

Také z Krásenského zvonečku – další recitační soutěže ve Valašském Meziříčí, které se naše škola tradičně účastní – jsme
neodešli s prázdnou. Zuzka Bocková z 6. třídy v 2. kategorii získala v silné konkurenci výborné 4. místo a v 3. kategorii Kristýna
Zdráhalová z 9. třídy obsadila vynikající 2. místo.
Všem oceněným recitátorům srdečně blahopřejeme a za
reprezentaci školy děkujeme i všem ostatním žákům, kteří se
účastnili letošních recitačních soutěží.      
Božena Fajtová

Zábavná fyzika
V hodinách fyziky si naše 9. třída po dobu asi jednoho měsíce
zpracovávala projekt o některých planetách naší sluneční soustavy.
Byli jsme rozděleni do dvojic a zvolili si jednu z planet, o níž
jsme hledali podrobné informace. Vybrané planety byly tyto:
Merkur Venuše, Mars, Saturn a Neptun.
Do hodin jsme si nosili informace o planetě, hledali obrázky
a vše zapisovali a lepili na plakát. 30. března jsme naše projekty
prezentovali před třídou. Každý z nás měl zároveň význam vybrané planety vyjadřovat i svým oblečením. Pan učitel hodnotil
grafickou úpravu, práci v hodinách, správnost údajů a „kostým“.
Tento projekt nám přinesl spoustu nových a cenných informací a všichni jsme si ho velmi užili.
Kamila Šimíčková, Kateřina Konvičná,
Kristýna Zdráhalová – 9. třída
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Exkurze v Ovocentru
Dne 30. 3. 2017 jsme se s žáky 3. a 4. třídy vypravili na exkurzi
do skladů Ovocentra ve Valašském Meziříčí.

Některé z dětí možná před několika týdny tento sport ještě ani
neznaly, natož aby ho hrály. Po několika trénincích, které pro ně
zajistili zuberští házenkáři, však už byli všichni žáci připraveni
odehrát svůj první turnaj a podat v něm co nejlepší výkon. Výsledkem snažení bylo nakonec krásné třetí místo, když naše děvčata a chlapce porazilo pouze mužstvo domácích.
Je třeba podotknout, že stejného úspěchu ve své kategorii dosáhli týden předtím i naši druháci, když taktéž podlehli pouze
týmu ze Zubří.
Obě třídy si tréninky i samotný turnaj moc užily a těší se, že si
házenou zase brzy zahrají.
                                           
Vojtěch Bača

Zápis do 1. třídy
Vstřícní zaměstnanci firmy nás provedli po skladech a ukázali
nám všechny uskladněné druhy ovoce a zeleniny. Současně jsme
se od nich dozvěděli spoustu zajímavých informací. Všechny druhy ovoce a zeleniny měli přehledně vystavené na ukázku, a tak
jsme se mohli přesvědčit, zda je všechny poznáme. Také nám
vysvětlili, z jakého důvodu jsou v různých chladicích místnostech
různé teploty.  Prohlídka byla ukončena ochutnávkou některých
plodů i výborného čerstvého jablečného moštu. Zároveň jsme si
mohli prohlédnout fotografie a nabrat inspiraci ohledně různých
možností zdobení jídel pomocí krásně naaranžovaného ovoce či
zeleniny.
Exkurze byla poučná, dětem se moc líbila a už se těšíme, až nás
Ovocentrum opět pozve na návštěvu.                                           
Kateřina Bílíková

Házená nás baví

V úterý 18. a ve středu 19. dubna v odpoledních hodinách se
na ZŠ Poličná konal zápis do budoucí první třídy. Na děti i jejich
rodiče čekaly jako průvodkyně žákyně 4. třídy v oděvech klaunů,
princezen a jiných pohádkových postav. Budoucí prvňáčci museli
zvládnout spoustu úkolů.
Nejdříve měli namalovat postavu, poté se mohli seznámit
s interaktivní tabulí a zkoušeli i své znalosti v oblasti hudby, kdy
podle melodie měli poznat písničku. Poté už přešli do první třídy, kde je paní učitelky mohly sledovat, jak si vedou v oblasti
grafomotoriky, logopedie, jemné motoriky, orientace v prostoru
a rozeznávání barev a tvarů.
Po splnění všeho čekala na děti i jejich rodiče ve školní družině
sladká odměna, kterou pro ně nachystaly naše paní kuchařky.
Jako upomínku na zápis si děti si také odnesly keramickou jedničku, uvítací list a spoustu dalších drobných dárků, ze kterých
měly jistě radost.
K zápisu letos přišlo celkem 20 dětí.
Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na budoucí
prvňáčky, až k nám zasednou do lavic v září 2017!
Kateřina Bílíková

Dne 5. 4. 2017 se žáci třetí třídy vypravili do Zubří, aby se
v tamní sportovní hale zúčastnili turnaje v házené.

Složky informují …
ČSŽ – zápichy
Velikonoce,
radostné svátky jara, na které se většina těší a taky se patřičně
připravuje. Doma se uklízí, likvidují se pozůstatky zimy a pokoje
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se zdobí různými dekoracemi symbolizujícími toto období. Není
problém si je v obchodech z bohaté nabídky vybrat. O to více ale
potěší taková dekorace vytvořená vlastní rukou. Proto jsme ve spolupráci s knihovnou uspořádaly kurz tvoření drátěných zápichů.
Původně jsme to chtěly s Jitkou Vlčkovou udělat jen v knihovně,
neboť jsme nevěděly, zda bude mezi ženami zájem o tuto techniku.
Trochu jsme je asi podcenily, protože se přihlásilo 16 žen.

Aby vše zdárně proběhlo, připravily jsme polotovary z drátu, korálky, patřičné nástroje a vytiskly jsme i nějaké obrázky pro inspiraci. Při tvarování drátů na polotovary jsme si na vlastní kůži
ověřily, že prostor v knihovně je nedostatečný. Pokud by seděly
ženy příliš blízko sebe, mohly by se škrábnout, v hororovém případě si třeba vypíchnout oko.  S radostí jsme proto využily nabídku starosty uspořádat tuto akci v sále. Vždyť na to se přece dělal.
A byla to dobrá volba, protože se nás tam nakonec sešlo 20 a práce
byla bezpečná a taky s občerstvením.
Připravené polotovary se spotřebovaly skoro všechny, ale většina
žen se pustila také přímo do výroby zápichů z připravených drátů
dle vlastní představivosti. Pracovaly i ty, které při příchodu prohlašovaly, že se budou jen dívat, že na to nemají ruce ani trpělivost.
Nakonec se snažily všechny a výsledný efekt byl úžasný. Závěrečné
fotografie všech výtvorů jsou toho důkazem. A nejen to. Všem se
akce tak líbila, tak jsme se domluvili na dalším pokračování, kdy
budeme vyrábět z drátků a korálků pro změnu hvězdičky.
Věřím, že hotové výtvory budou pěknou ozdobou domácích interiérů nejen teď na Velikonoce.
Líba Dopiráková

ČSŽ – pozvánka na zájezd

ČSŽ – přednáška První pomoc
V měsíci dubnu uspořádal Český svaz žen Poličná ve spolupráci
s místní knihovnou přednášku Základy první pomoci.

Zdravotnický záchranář Bc. Anna Staňková nás seznámila s nejnovějšími zásadami v poskytování první pomoci a odpovídala na
naše dotazy z této problematiky.  Na modelu si zúčastnění mohli
vyzkoušet nepřímou masáž srdce.
Osvěžili a poopravili jsme si své znalosti z této oblasti, a tak naše
pomoc v případě potřeby může být pohotovější a kvalifikovanější.

ČSŽ – 3. ročník akce „Ženy se baví“
Důkazem toho, že čas opravdu nejde zastavit, potvrzuje skutečnost, že v pátek 21. 4. 2017 se v Rožnově pod Radhoštěm konal již
třetí ročník této akce. Po základních organizacích Poličná a Jablůnka se jejího pořádání zhostila největší organizace nejen v našem
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okrese, ale zároveň i v celé republice. Stejně jako v letech minulých proběhla současně také Okresní konference za přítomnosti
zástupců Krajského výboru Českého svazu žen. Její součástí byly
volby do Okresní rady, návrhy a schválení delegátek na Krajskou
konferenci a také na listopadový sjezd ČSŽ v Praze. Vše se neslo
v duchu 50. Výročí založení Českého svazu žen.
Poté už následovalo tradiční výborné pohoštění a bohatý kulturní program, který připravila hostitelská organizace a opět tak
zvedla pomyslnou laťku pro další pořádající základní organizaci,
kterou bude tentokrát Zubří.
Pavla Horáková

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra – 5/2017
I když to tak venku poslední týdny nevypadá, jaro začalo. Probouzí se nejen příroda, ale také amatérský fotbal a tím pádem
i náš vesnický tým. Kluci makali několik měsíců a teď přišel čas tu
dřinu prodat a zúročit.
Na začátek jara náš čekal poslední tým tabulky Jablůnka, která
v zimě posílila a rozhodla se ještě zabojovat o udržení v okresním
přeboru. Hosté přežili naše úvodní šance a poté sami skórovali
z rohového kopu. Kluci ale nic nezabalili a poctivým výkonem
dokázali během 2 minut po půlhodině hry utkání otočit, když
obě branky vstřelil Radim Bártek. Ve druhé půli jsme sice domácí diváky moc nepotěšili, ale 3 body zůstaly doma a to bylo
důležité.
Další týden jsme zajížděli do Valašské Bystřice, kde se nám povedlo za poslední 3 nebo 4 roky vstřelit pouze 1 branku a rozhodně se nejedná o našeho oblíbeného soupeře. I zde jsme měli
několik šancí v úvodu utkání, ale ani v tomto zápase jsme je neproměnili a i tentokrát šel soupeř do vedení, když se prosadil
z rychlého protiútoku po naší chybě ve středu hřiště. Znovu se
nám však povedlo do poločasu utkání otočit. Nejprve se trefil
Petr Bártek a chvíli po něm po hezké individuální akci Kuba Kapusta. Ve druhé půli jsme byli lepším celkem, hru měli vesměs
pod kontrolou a nakonec i přidali nějaké branky, když se ke konci
utkání trefili opět Petr Bártek a navrátilec do sestavy po zranění
Jakub Orság. Utkání jsme tedy vyhráli 4:1 a domů jeli se 3 body.
Ve druhém domácím utkání nás čekal soupeř nejtěžší, vedoucí
tým tabulky po podzimní části soutěže a velký rival: Choryně.
Soustředěným výkonem jsme určitě min. v 1. polovině potěšili
velké množství fanoušků a dokázali jej vyhrát díky hattricku Kuby
Kapusty. Ve druhé půli se hra přece jen srovnala, ale byli jsme
to my, kdo ji dokázal vyhrát 2:1 díky brankám Matěje Šedého
a v tomhle prestižním utkání jsme tedy zvítězili 5:1.
V dalším týdnu nám napadl sníh a bylo otázkou, jestli se vůbec
bude hrát. Nakonec hrálo. My zajížděli do Stříteže. Tým plný kvalitních hráčů z Ostravska vypadal jako nejtěžší prověrka úvodu
jara a tak to taky nakonec bylo. I přes vedení 1:0 po první půlce,
do kterého nás dostal Petr Bártek, se nám nepovedlo si odvézt

nějaký bod, jelikož jsme ve druhé půlce nezahráli dobře, nechali si vstřelit 2 branky a nepokračovali jsme tak v úžasné vítězné
sérii.
Poslední dubnový týden neskutečně propršel a my byli nuceni přeložit plánované utkání proti Lhotce nad Bečvou ze soboty
29. 4. na pondělí 1. 5. Pokud tedy již nezaprší, věřím, že se uvidíme na prvního Máje u hřiště a ukážeme trochu lásky k fotbalu.  
Rád bych se vrátil ještě k prvnímu utkání jarní části. Před ním
jsme představili nové týmové soupravy, tréninková trika a proběhlo týmové focení. Soupravy pro nás potiskla za skvělou cenu
paní Vaňurová z ReproTisku za což jí patří velké díky a skvělé fotografie pro nás vytvořil Milan Kleindorf, jež mj. dělá fotografa
také pro vynikající webový portál Valašský fotbal – i jemu moc
děkujeme. Jsem velmi rád, že se nám povedlo se sejít téměř
v kompletní sestavě a že jsme vytvořili fotografie, na kterých je
také větší část výboru naší tělovýchovné jednoty. Právě všichni
zúčastnění (a pár těch chybějících) tvoří tým, který znamená
družstvo mužů TJ Poličná v této éře. Díky všem!  
Následující utkání:
1. 5. – pondělí – 16:30 – Poličná vs. Lhotka n. B.
7. 5. – neděle – 16:30 – Huslenky vs. Poličná
13. 5. – sobota – 16:30 – Poličná vs. Horní Bečva
21. 5. – neděle – 16:30 – Halenkov vs. Poličná
27. 5. – sobota – 16:30 – Poličná vs. Nový Hrozenkov

Úspěchy našich občanů na sportovním poli
Sportu zdar!!!
Jarní sportovní sezona se slibně rozvíjí, i když počasí ne vždy je
ke sportovcům přívětivé.
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Fotbalisté vybíhají ke svým zápasům na trávníky, karatisté nastupují na tatami a kulturisté předvádějí výsledky náročných tréninků na pódiích. Všude tam se dají sklízet úspěchy a dokonce
i medaile.
To se podařilo i Dominikovi Dopirákovi na 2. kole Národního poháru v Brně. Tam si ve své kategorii sáhl na metu nejvyšší a domů
dovezl zlato. Porazil i svého kamaráda a věčného rivala Adama.
Zkušenosti dál předává i při trénování začátečníkům a mladším
dětem.
Po roční pauze se na pódium vydal i jeho otec Mirek, aby zúročil týdny usilovného trénování a pokusil se rozšířit svou sbírku
medailí z předchozích let. Na prvních závodech Mistrovství mužů
a žen Moravy a Slezska v Rosicích u Brna to ještě nevyšlo. Zůstal
ve své kategorii těsně pod stupni vítězů s pověstnou bramborovou medailí. Zato o týden později v Lysé nad Labem si to na Mistrovství ČR mužů, žen, párů a masters bohatě vynahradil. V kategorii Klasická kulturistika nad 180 cm získal stříbro a v kategorii
Klasická kulturistika masters se posunul ještě o jeden stupínek
výš a vybojoval zlato. Takže palec nahoru!

KNIHOVNA INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH:
Jessie Burtonová: Múza
Dramatický příběh o ctižádosti, lásce a touze lidí talentovaných
i průměrných a také o tom, jak naše životy utváří doba, do níž
jsme se narodili.
David Mitchie: Kouzelník ze Lhasy
Poutavý příběh dvou mužů oddělených časem i prostorem.
E. O. Chirovici: Kniha zrcadel
Spletitý detektivní příběh pokládá otázku, zda se můžeme spolehnout na své vlastní vzpomínky.
Já, JůTuber
Rozhovory s oblíbenými JůTubery a jejich návody, tipy a triky.

NEJLEPŠÍ POLIČENSKÁ BUCHTA
– HRABĚNČINY ŘEZY
Vítězka soutěže paní Květoňová se s vámi podělí o svůj recept
na nejlepší poličenskou buchtu:
Utřeme spolu 20 dkg másla, 15 dkg mletého cukru
a 4 žloutky.
Do utřené směsi zamícháme 40 dkg polohrubé mouky
a ½ prášku do pečiva a vypracujeme těsto. 2/3 těsta rozválíme na plech a 1/3 dáme do ledničky.
Na těsto klademe nastrouhané ořechy nebo kokos, na to
dáme strouhaná jablka. Na jablka dáme opět ořechy nebo
kokos a polijeme rumem. Ze 4 bílků a 15 dkg cukru ušleháme
sníh, který naneseme na jablka. Na sníh nastrouháme těsto
z lednice.
Pečeme v mírné troubě do růžova.
Dobrou chuť!!!

Neubráním se tomu, abych neporovnávala kulturistiku a karate.
Oba sporty mají dost věcí společných. Vyžadují fyzicky i časově
náročný trénink, učí člověka ovládat své tělo (kulturistika) i svou
duši (karate) a mohou je provozovat ženy i muži od dětství po dospělost. Na soutěži byla dokonce i kategorie Kulturistika masters
nad 65 let a věřte, že závodníci se vůbec těmi mladšími nedali
zahanbit. A sleduje-li divák kategorii vozíčkářů, pak mu nezbude,
než se hluboce poklonit jejich úsilí žít svůj život naplno navzdory vrozenému či poúrazovému handicapu. To je snad jediné, co
v karate určitě nejde.      
Líba Dopiráková

OÚ POLINÁ, ZŠ A MŠ POLINÁ, SVAZ ŽEN A HASII
P\IPRAVUJÍ NA DEN D TÍ

AKCI S MOTTEM
„NAPADLA M B HEM DNEŠKA
KOLO, KOLO, KOLOB ŽKA…“
D TI P\EDVEDOU

JÍZDU ZRUNOSTI

NA KOLOB ŽCE
NEBO NA VLASTNORUN VYROBENÉM
DOPRAVNÍM PROST\EDKU
PRO D TI JSOU P\IPRAVENY TAKÉ DALŠÍ ATRAKCE

MÍSTO KONÁNÍ : H\IŠT ZŠ
DOBA KONÁNÍ: 2. ēervna

od 15.00 hod.

V pƎípadĢ špatného poēasí, bude oznámen náhradní termín.

D TI MUSÍ MÍT VLASTNÍ P\ILBU !
V pƎípadĢ, že dítĢ kolobĢžku doma nemá, mƽže si ji
zapƽjēit na místĢ.
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ na květen 2017:
Pátek 5. května 			
15.00 hod.
Májová veselice. K tanci hraje p. Zdeněk Holec.
Čtvrtek 11. května		
14.30 hod.
Den matek – vystoupí děti z mateřské školky ze Seifertovy ulice
se svým pásmem. Hudba Martin Nauš.
Pondělí 15. května		
14.00 hod.
Platba na červnový zájezd (Litovel, Úsov) 350,- Kč
Úterý 16. května			
7.30 hod.
Odjezd z autobusového nádraží do Bučovic, Slavkova a na Mohylu.
Čtvrtek 18. května
15.00 hod.
Patchwork – výstava s úvodním slovem.
Čtvrtek 25. května
15.00 hod.
Jubilanti – jen pro pozvané.
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

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!

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.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu červen do 28. 5. 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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