Poličenské listy
červenec 2017 / Ročník V. číslo 7
Motto měsíce:
Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou…
		
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Polovina roku je za námi, končí školní rok, který je výjimečný
tím, že končí stávající vedení školy a nastupuje nové. Děkuji
odstupujícímu panu řediteli Mgr. Papežovi a paní zástupkyni
ředitele Mgr. Závičákové za obětavou a dlouholetou práci ve
školství. Mohou se s hrdostí ohlédnout. Je za nimi vidět kus
poctivé práce. Moc vám oběma děkuji.

Dále bych vás chtěl informovat, že na Úlehli pokračuje
výstavby kanalizace, v lokalitě Kouty pokládáme chodníky
a podklady pod asfaltobeton. Je opravena cesta k fotbalovému hřišti a ostatní komunikace se začnou opravovat co nejdříve.
Protože zpravodaj výjde až v září, chtěl bych vás všechny
pozvat na Loučení s létem, které bude letos spojené s dožínkovým pásmem v podání folklorního souboru Bača.
Přeji vám krásné léto, příjemné prožití dovolené a školákům
aktivní prázdniny.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva a Rady obce

Do vedení školy byla jmenována paní Mgr. Žilinská Pavla.
Přeji hodně úspěchů v práci, která sebou nese velký kus zodpovědnosti, osobního nasazení ale ještě větší kus radosti.
Pracovat s dětmi a pro děti je náročné, ale být oceněn jejich
šťastným pohledem a zářícím úsměvem stojí za každou námahu.

Na závěr školního roku byli oceněni také tito žáci za reprezentaci obce:
Dopirák David, žák 2. třídy
Vilém Lukáš, žák 5. třídy
Dopirák Dominik, žák 8. třídy
Zdráhalová Kristýna, žákyně 9. třídy.

V měsíci červnu se dne 8. 6. uskutečnilo zasedání Zastupitelstva a 14. 6. jednání Rady obce Poličná. Na těchto zasedáních
byly projednány a schváleny následující zásadní body:
Zastupitelstvo obce:
• vyhlášení záměru na změnu vyhlášky č. 1/2015 Požární řád
obce,
• doporučuje Radě obce znovu projednat jmenování Mgr. Pavly Žilinské na místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Poličná 276, p. o.,
• Závěrečný účet obce Poličná 2016, včetně všech příloh, dle
§ 84 ods. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
• účetní závěrku obce za rok 2016.
• zadání pořízení Změny č. 1 Územního plánu Poličná ve smyslu § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizování Změny č. 1 Územního plánu Poličná
bude pro obec Poličná zajišťovat ve smyslu § 6 odst. 1 písm.
c) stavebního zákona úřad územního plánování Městského
úřadu Valašské Meziříčí.
• směrnici o cestovních náhradách,
• koupi pozemků a uzavření kupní smlouvy na část pozemku
p. č. 100/87 o výměře 9 m2 z celku, p. č. 100/89 o výměře
15 m2 z celku, vše v k. ú. Poličná, za cenu 300,- Kč/m2,
• odkládá projednání investiční dotace TJ Poličná a jednání
převzetí areálu TJ Poličná do příštího zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo pověřuje vedení Obce Poličná vypracováním
návrhu o podmínkách převzetí areálu TJ Poličná Obcí Poličná a sestavením finanční rozvahy, soupisem majetku, budov
apod. k převzetí,
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• pověřuje vedení obce Poličná vypsáním výběrového řízení na
realizaci výstavby umělého povrchu na školním hřišti,
• poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů
Poličná na rok 2017 ve výši 60.000,- Kč, kdy část dotace ve
výši 20.000,- Kč je určena na činnost sboru a další část v max.
výši 40.000,- Kč na opravu historické koňské stříkačky,
• bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 1/2017 a 2/2017 dle
předloženého návrhu,
• bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Dobrovolného svazku obcí mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko,
• zamítá žádost občana o vyřešení funkčnosti kanalizace Štěpnice a úhrady nákladů soudního řízení.  Obec nemůže zasahovat do kanalizace, která není ve vlastnictví obce. Spoluúčast obce na nákladech spojených se soudním řízením, je
nedůvodná, jelikož obec nebyla účastníkem soudního řízení,
Rada obce:
• jmenování Mgr. Pavly Žilinské do funkce ředitelky Základní
školy a Mateřské školy Poličná,
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu zmírnění následku sucha v lesích z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 23.800,- Kč,
• přijetí věcného daru a uzavření darovací smlouvy o přijetí tohoto daru, kterým je zesilovač YAMAHA A-S201 silver, 2 ks
reproduktorů a 2 ks držáků v celkové hodnotě 7.045,- Kč, určených k ozvučení kulturního sálu U Slunce.

Členové komise si vše pečlivě zapisovali a my jsme v tu chvíli
pevně věřili a doufali, že se jim naše obec líbí a že se to projeví
v jejím závěrečném hodnocení.
Na to jsme si museli počkat do 12. června, kdy byly v sídle Krajského úřadu ve Zlíně vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže.
Titul Vesnice roku Zlínského kraje jsme sice nezískali, ale obdrželi jsme Cenu naděje pro živý venkov – dřívější Duhová stuha,
s postupem do celostátního kola.
Potěšil nás také dopis radního ZK pana Jana Pijáčka, který nám
děkuje za účast v této prestižní soutěži a blahopřeje k získání
uvedeného ocenění.   Současně vyjádřil přesvědčení, že naše
obec má co nabídnout a lidem se zde dobře žije.
Je zřejmé, že obec postupuje pomalými krůčky k dílčím metám, takže to příští rok zcela určitě zkusíme znovu.

Máme v obci „škodnou“
Přestože jsme o tom psali již v minulém čísle zpravodaje, situace se nezlepšila a někteří „občané-zahradníci“ vesele kradou
dál.

Soutěž „Vesnice roku“
Ve čtvrtek 1. června k nám opět, po roce,
zavítala hodnotící komise soutěže Vesnice
roku, do které jsme se i letos přihlásili – již
po třetí. Po tradičním uvítání chlebem (znovu od paní Šedé, za
což jí moc děkujeme) se solí a kalíškem slivovice si devítičlenná
komise v přesně stopovaném čase dvou hodin prohlédla celou
obec také díky retro autobusu, který jsme si zapůjčili od Prvního
valašského moto-muzea ze Seninky.

Snažili jsme se „komisařům“, kteří zastupovali několik ministerstev (pro místní rozvoj, kultury, zemědělství, životního prostředí), Zlínský kraj, Svaz knihovníků, Svaz měst a obcí a také vítězné
obce z předchozích let (Kašava a Babice), ukázat vše, co jsme
v posledních letech v obci udělali, co se nám podařilo přímo
v terénu. A poté ve 40 minutové prezentaci dalších informací
a fotografií, která letos proběhla v sále U Slunce. Prezentaci jsme
tentokrát doplnili ukázkami z dronu, na kterých byla naše obec
jako na dlani.
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Zatímco na fotce vlevo je vidět kompletní výsadba květin, na
snímku vpravo již chybí 11 kytek.
Je smutné, že se stále nachází lidé, kteří znevažují práci jiných
a ničí to, co ostatním očím lahodí…
Chtěli bychom mít obec upravenou, kvetoucí, obec, která se
bude líbit nejen nám, ale i všem, kteří zde třeba jen projíždějí.
Proto vás žádáme o pomoc. Pokud zjistíte, kdo tyto nepravosti
dělá, řekněte nám to.
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

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
V PŘÍPADĚ, ŽE O SVÉHO PSA PŘIJDETE, NEZAPOMEŇTE TUTO
SKUTEČNOST OZNÁMIT OÚ.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Den dětí v ZŠ a MŠ
Den dětí proběhl letos netradičně na hřišti a blízkém okolí
základní školy 2. června od 15.00 hodin s mottem: „Napadla mě
během dneška, kolo kolo koloběžka…“.
Hlavní disciplínou tady byla jízda zručnosti na koloběžce v připravené dráze – úzká ulička, podjezd, jízda slalomem přes Poličnou, průjezd myčkou, jízda po namalovaném tvaru.

Během jízdy musely děti plnit i další úkoly – hod na plechovky,
poznávání barev, foukání do bublifuku. Na konci obdrželo každé
dítě sladkost a medaili.
Kromě jízdy zručnosti byly pro mladší i starší děti připraveny
další zábavní centra:
Malování na tvář, střelba z luku na cíl, jízda na koni, boxovací
pytel a ukázka starých zbraní.
Hasiči připravili pro děti překážkovou dráhu a z OÚ byly zapůjčeny skákací hrady.
Ženy z Českého svazu žen zabezpečily pro všechny děti párek
v rohlíku a pití.

3

Rozloučení s přeškoláky v MŠ
V pátek 16, 6. odpoledne proběhlo v mateřské škole rozloučení
s dětmi, které půjdou v září do 1. třídy ZŠ.
Za doprovodu rodičů absolvovaly děti pohádkovou cestu za pokladem. Ta byla za špatného počasí připravena v budově základní
školy.

Na rozloučenou se školkou od nás děti obdržely knihu a vysvědčení a od rodičů drobnosti do školy.

Připravit postýlky na spaní bylo snadné. Těžší bylo najít si to správné místečko, kde by se dobře spalo. Po různých přesunech vzniklo
v prostoru herny jedno velké letiště. Některé postýlky zely prázdnotou, protože se zkrátka děti rozhodly přenocovat co nejblíže
u paní učitelek a nastěhovaly se k nim. Asi ve 22.00 hodin už
všechny děti spinkaly a opravdu spaly celou noc.
V sobotu ráno se po snídani rozcházely domů.

Poděkování:
Naše opravdu velké poděkování za spolupráci a ochotu patří všem
rodičům přítomných dětí. Bez jejich pomoci by se akce uskutečnit
nemohla. Rodiče, hlavně maminky, se postaraly o jídlo, vitamíny
i pitný režim, tatínci nabídli pomoc s přípravou ohně apod.     
učitelky ze třídy Ježečků

Děti, které nastoupí po prázdninách do 1. třídy
Kumdrátková Marie, Chmelařová Sylvie, Bocková Ema, Smiešková Lucie, Šotková Soňa, Papežová Pavla, Janíčková Alice,
Šochová Klaudie, Kotalová Franca Agnese, Heřmanský Tomáš,
Veverka Karel, Zavičák Jakub, Skalka Jan, Smílek Tomáš, Hradil
Ondřej, Třetina Matyáš.

Děti poté přednesly „Přísahu předškoláků“.
Z mateřské školy odchází do ZŠ celkem 19 dětí. Protože však v pátek nebyly všechny děti ve škole, tak se s mateřskou školou loučily
tyto děti: Bocková Emička, Papežová Pavlínka, Smiešková Lucinka,
Šochová Klaudie, Janíčková Alička,  Kundrátková Maruška, Schillerová Terezka, Šotková Soňa, Heřmanský Tomášek, Zavičák Kubík,
Hradil Ondrášek, Fabík Šimonek a Veverka Kája.
  
Na školní zahradě následovalo opékání špekáčků, které zajistil
pan Bocek, když přinesl přenosné ohniště a dřevo.
Asi v 18.00 hodin opustili rodiče budovu mateřské školy. Mnozí
s těžkým srdcem.
Dětem však odchod rodičů vůbec nevadil. Zaujatě si hrály, mlsaly
dobroty od maminek nebo si s námi jen tak povídaly až do 20.00
hodin.
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Úspěšné krajské kolo dopravní soutěže
V pondělí 29. května 2017 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola dopravní soutěže v Kroměříži, do kterého si vybojovali
postup vítězstvím v okresním kole konaném ve Valašském Meziříčí.

Čtyřčlenné družstvo ve složení Vojtěch Pernický, Jakub Smieško, Kateřina Konvičná (9. tř.) a Aneta Klanicová (6. tř.) soutěžilo
v těchto disciplínách: jízda podle pravidel silničního provozu,
jízda zručnosti, zdravověda, práce s mapou a vědomostní testy.
Celá soutěž probíhala bez problémů a naši reprezentanti si
s dobrým pocitem odnesli domů krásné 3. místo.
                                         Kateřina Konvičná – 9. třída

Reportáž z návštěvy Vítkovic
Areál, který jsme v  rámci oslavy Dne dětí 31. 5. 2017 s naším druhým stupněm navštívili, se nachází v Dolních Vítkovicích.
Okolní kulisu tvoří již dlouho nepoužívané stroje určené k výrobě železa a výrobků z něj. Mezi nimi se rozprostírá areál Velkého
světa techniky.

Život v závislosti
Dne 5. 6. měly dvě třídy naší školy přednášku o drogách, alkoholu a závislosti. V prvních dvou vyučovacích hodinách ji měla
devátá třída, která z ní byla nadšená. Ve 3. a 4. vyučovací hodině
jsme se na zajímavé informace těšili my.
Povídali jsme si o lidech, kteří byli závislí na drogách. Většinou
to byli kamarádi pana Povaly, kterým pomáhal. Také on sám si
prošel drogovou závislostí, ale v současnosti má dva syny a prožívá krásný život.
Beseda byla opravdu poutavá a zajímavá a moc se nám líbila.
         Beáta Janíčková – 8. třída

Vojenská technika očima dětí
Dne 2. června si pátá třída nenechala ujít výjimečnou příležitost a vyrazila na přehlídku vojenské techniky ve Valašském
Meziříčí.

Zvenčí je budova pokryta zrcadly, v nichž se odráží areál železáren. Vypadá to úchvatně. K budově vedou nízké schody, které
z dálky vypadají jen jako cesta nebo chodník.
Velký svět techniky je určen převážně ke vzdělávání dětí, někdy i dospělých. Celá budova se skládá z několika trvalých i dočasných expozic, divadel i velkého kinosálu. V prvním patře je
v současné době otevřena jedna dočasná expozice, kterou jsem
sice nenavštívila, ale i tak si myslím, že musela být zajímavá.
Mezi těmi, které jsem si prohlédla, byly například: Člověk, Energie, Potrava aj. Dále jsem se podívala do divadla, v kterém nám
předvedli spoustu zajímavých pokusů se světlem. V druhém patře byla mini továrnička na výrobu lžiček. S ostatními spolužačkami jsme si vyrobily několik kusů, které jsme si mohly odnést
domů.
Nejvíce se mi líbila výroba lžiček, pokusy v divadle a expozice
o člověku, kde jsme se mohli vyfotit s Vitruviánským mužem.
Naopak se mi moc nelíbilo 3D kino, které pojednávalo o astronautech, raketách a vesmíru. Celkově ale hodnotím tuto akci
velmi kladně nejen proto, že jsme se nemuseli učit, ale že jsem
se dozvěděla mnoho nového.
             
Hana Zbořilová – 7. třída

Kluci i holky si prohlédli mimo jiné vojenskou sanitku a obrněný transportér Pandur, vyzkoušeli si, jak se ovládá tank, jak se
do něj vstupuje a kolik se do něj vleze lidí. Díky vojákům se žáci
dozvěděli i spoustu informací o samopalech a odstřelovacích
puškách. Sami si zkusili váhu i citlivost těchto zbraní.
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Opodál „řvala“ hasičská siréna a po celou dobu nám nad
hlavami létal vojenský vrtulník. Zkrátka jsme prožili zajímavé
dopoledne.           
žáci 5. třídy

Užitečné přednášky z poradny v Rožnově p. R.
Dne 30. 5. navštívily naši školu opět 2 pracovnice z Poradny
Rožnov. Žáci 2. třídy si vyslechli přednášku. Jak jsme přišli na
svět, devátá třída Prenatální vývoj a naše osmá třída se dozvěděla spoustu informací o antikoncepci.  
Povídali jsme si o tom, jak zabránit nechtěnému otěhotnění, o druzích antikoncepce, o jejích výhodách i nevýhodách.
Přednáška byla velmi poučná a líbila se nám.
  
Marcela Halaštová – 8. třída

Jak již uvedla Marcela výše, pro naši 9. třídu si lektorka připravila hodinovou přednášku s názvem Prenatální vývoj, kterou doplnila prezentací.
Dozvěděli jsme se, jak přesně dojde k početí, kdy je žena
plodná, jak zárodek neboli embryo postupně vypadá a mnoho
dalších užitečných informací do budoucna.
Přednášející byla velice pozorná a milá, hodně nám toho
vysvětlila a mohli jsme se na cokoliv zeptat. Z jejích slov jsme
nabyli pocitu, že se lidé určitě nemají za co stydět, pokud navštíví Poradnu v Rožnově, ba naopak. Pracovnice jim se vším
rády pomůžou a poradí, jak řešit problémové situace v životě.
Do konce školního roku máme zamluvenu ještě jednu přednášku od Poradny Rožnov, na kterou se samozřejmě velice
těšíme.
Vojtěch Novák – 9. třída

Školní výlet 3. třídy
Dne 21. června jsme se vydali s třetí třídou na školní výlet do
Štramberka. Předpověď slibovala, že bude tento první letní
den hezky, a počasí nás opravdu nezklamalo.Vyjeli jsme před
půl osmou vlakem do Veřovic a zde přestoupili na motoráček
do Kopřivnice. Odsud jsme vyrazili po modré značce - nejdříve
městem a poté jsme přes louky a les vyšplhali nahoru na Bílou
horu, kde jsme se mohli z rozhledny za odměnu pokochat výhledem do kraje.
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Pak jsme již zamířili na Štramberskou trúbu a na malebném
náměstíčku nakoupili hezké suvenýry, sladké štramberské uši
a osvěžili se ovocnou zmrzlinou.
Domů jsme se vraceli unavení, ale spokojení, že se nám výlet
vydařil.                                      
žáci 3. třídy

Dentální prevence
Dne 23. 6. si žáci naší školy vyslechli přednášku pana Vojtěcha Muthsama z lékařské fakulty UP Olomouc, který nás poučil
o tom, jak správně pečovat o chrup.
Dozvěděli jsme se, jak si správně čistit zuby, jak se tvoří zubní kazy a jak se před nimi máme ochránit. Dobrovolníci si také
mohli vyzkoušet fialovou vodičku, díky které zjistíme množství
zubního plaku v ústech.
Přednáška byla velmi poučná a zajímavá. Děkujeme za ni a budeme se těšit na další.
Veronika Tomášková a Aneta Klanicová – 6. třída

Víčka pro Kubíčka
Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos rozhodli přispět svou troškou do mlýna a pomoci v rámci svých možností
dětem se zdravotním postižením. Letos jsme sběrem plastových vršků podpořili malého Jakuba Guryču z Rožnova pod Radhoštěm, který potřebuje 24 hodinovou péči.
Kubíček trpí velmi vzácným syndromem – chybí mu část mozku. Má svalovou dystrofii, silnou ptózu víček, problémy s dýcháním a oční vady. Lékaři rodičům nedávali naději ani na rok jeho
života, oni se ale nevzdali bez boje. Dnes je chlapečkovi 6 let.
Z darů a finančních prostředků získaných sběrem plastových
i kovových víček, starých počítačů a nepoužívaných mobilních
telefonů mu může rodina hradit terapie, stimulační pomůcky,
léky, ozdravné pobyty a asistentku.

Všem, kteří už jakýmkoli způsobem pomohli, patří velký dík,
a těm, které tento článek oslovil a chtěli by se také zapojit, přidáváme informaci o kontaktu na maminku: tel. 725 242 531,
estergurycova@seznam.cz.

I když členky tříčlenného družstva naší ZO určitě nepatří mezi
profesionály v těchto disciplínách, obsadily v kuželkách první
místo a také v petangu skončily na stupních vítězů, když se
umístily na místě třetím.

Složky informují …
ČSŽ – Oslavy 50. výročí založení Českého svazu žen
Součástí oslav 50. výročí založení Českého svazu žen bylo
i slavnostní setkání zástupců základních organizací našeho
okresu, které se uskutečnilo ve středu 21. června v areálu Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.
Po oficiálním vystoupení zástupců ČSŽ, MěÚ Rožnov a vedení
domova následovalo vystoupení dětí MŠ 1. máje. Dalším bodem programu pak bylo slavnostní vypouštění balónků s logem
naší organizace. Program pokračoval v podobě sportovního
klání v kuželkách a petangu.

Poté nás vedoucí domova provedla zázemím domova a krásnou zahradou. K dobré náladě této akce přispělo i bohaté občerstvení, které připravily členky zúčastněných organizací a pracovníků domova.
Poděkování za příjemně strávené odpoledne patří Spolku rožnovských žen a vedení Domova seniorů v Rožnově p. R.

ČSŽ – zájezd Napajedelské plavení
Začátek června již tradičně patří našim zájezdům. Letos jsme
opět pokračovali v objevování krás našeho okolí. Přes menší
komplikace s autobusem jsme nakonec v sobotu 17. 6. v 7 hodin podle plánu odstartovali od hasičské zbrojnice a vydali se
na cestu směr Zlín.
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První velká zastávka nás čekala ve Spytihněvi v přístavu, kde
jsme zanechali autobus a nalodili se na výletní loď Hollandia.
Spolu s kapitánem, průvodkyní a pomocníkem jsme zamířili proti
proudu Moravy, která v tomto úseku byla začleněna do trasy Baťova kanálu. Kupodivu nikdo se neobával mořské nemoci, protože hladina byla klidná. Spíše jsme po očku sledovali oblohu, zda
nám bude i nadále přát počasí a vodu budeme mít jen pod dnem
lodi a ne i na střeše a za krkem.
Zážitek byl pozorovat rybáře, kterých bylo na břehu nepočítaných. Bohužel ani ukázkové rybářské náčiní nezměnilo nic na
tom, že na naši otázku „Berou?“ jen kroutili záporně hlavou. Ale
všichni nám zamávali na pozdrav.
Po přistání v Napajedlích jsme se přesunuli po vlastních do
hřebčína. Zdálo by se, že to bude zajímat jen děti a fandy koní,
ale opak je pravdou. Zvláště, když nás provázela paní, která měla
nejen bohaté znalosti, zkušenosti, ale i dar poutavého vyprávění,
kterým nám předávala i svou lásku ke koním. Všichni jsme za ní
chodili jako ovečky, poslouchali, hladili koně a těšili se z pohledu na hříbata. Nedá mi, abych se nezmínila o jednom nařízení
EU, které mi připadá sice „hygienické“, ale nevděčné a necitlivé.
Z hřebčína za jeho bohatou historii vyšla celá řada šampionů,
úspěšných dostihových koní. Ti, kteří už věkově pokročili, prožívají své stáří v „penzionu pro důchodce“. Někteří velmi významní
našli svůj odpočinek na hřbitůvku v historické rotundě hřebčína.
Bohužel podle nových nařízení EU budou i tito šampioni končit
v kafilériích. Přitom místní hřbitůvek mimo město ničemu nevadí.
To by měl být vděk za jejich reprezentaci??? Tohle byla trochu
smutná tečka za návštěvou hřebčína.
Ale pojďme dále. Po návratu na loď jsme se spustili po proudu
zpět do Spytihněvi. Tam nás ještě kapitán, mimochodem majitel
firmy pan Hampala, provezl zdymadlem a předvedl nám, jak komora funguje. Komorou jsme se dostali mimo řečiště Moravy, do
umělého kanálu a minuli tak velký jez. Na jeho břehu byly ryskami
vyznačeny výšky, kam až dosahovala hladina řeky při povodních.
Rozloučili jsme se s posádkou lodi a pokračovali autobusem k další zastávce.
Město Buchlovice nás vítalo dokonce sluníčkem. Zde nás čekala
přestávka na oběd a pak prohlídka zámku. Tu někteří skrečovali,
protože tam už byli dříve a vydali se objevovat jiné krásy, jako jsou
cukrárny, restaurace, krámky, zámecký park a jiné. Někteří objevili zahradnictví s takovým množstvím nádherně kvetoucích fuchsií,
že až přecházel zrak. Další navštívili čokoládovnu, nebo výstavu
historických trojkolek, či zámecký park. I zámek sám o sobě je
velmi pěkný z venku i uvnitř. Prohlídka byla doplněna poutavým
výkladem. V 17 hodin jsme se ukázněně sešli všichni u autobusu
s kupou zážitků, taškami kytek, upomínkovými předměty a vyrazili na cestu domů, tentokrát přes Bystřici pod Hostýnem. Počasí
nám přálo a déšť se nekonal. Určitě všichni nestihli vidět vše, ale
rozhodně tento zájezd mohou brát jako dobrý tip na rodinný výlet.
Na závěr bych ráda poděkovala našim šéfům na obci za pomoc
s autobusem, panu řidiči za bezpečnou jízdu a všem účastníkům
za tradiční dochvilnost a ukázněnost. Pro takové cestovatele je radost zájezdy připravovat a určitě zase něco pěkného vymyslíme.                        
Liba Dopiráková

***
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TJ ODDÍL KOPANÉ – OKÉNKO TRENÉRA – 7/2017
Tak jsme druzí no a co, no a co, no a cooooo…… nebojte, přátelé, není nám to jedno, ale je to jen sport a sžírat se kvůli tomu
by bylo zbytečné. Vysvětlím krůček po krůčku, jak že se to stalo.
První červnový zápas jsme zajížděli do Krhové. Soupeř ze středu
tabulky, kterého bychom dle papírových předpokladů měli porážet, ale dlouhodobě se nám proti němu nehraje dobře. A to se
opět potvrdilo. Sice jsme se dostali do vedení 1:0 brankou Tomáše Marka, ale to bylo z naší strany vše. Soupeř se dostal k jedné
střele za zápas, ale ta byla gólová a znamenala vyrovnání. Naše
nemohoucnost pak dovedla zápas až na penalty, které rozhodl
Štěpán Šedý v bráně, když 2 chytil. Takže z Krhové jsme jeli se
2 body, které ovšem znamenaly spíše ztrátu vzhledem k výhře
Halenkova.
Týden na to jsme hostili v zápase doma Byninu. Poslední domácí zápas proti jednomu z největších rivalů, ne-li největšímu.
Kdo tento zápas vyhraje, bylo jasné, že pokud nepropadne úplně,
skončí nejhůře 2. Utkání jsme začali skvěle a vytěžili gól na 1:0,
když se hlavou trefil Tomáš Marek. Takové skóre vydrželo i přes
šance na obou stranách až do poločasu. Po půlce začala obrovská průtrž mračen a s jejím začátkem Bynina srovnala. To však
probudilo naše hráče a začali se dít věci. Nejprve Tomáš Marek
přidal 2. branku a chvíli na to Matěj Šedý zvýšil na 3:1. To vše po
asistencích Jakuba Kapusty. Hosté sice snížili na 3:2, ale poslední
slovo měl hrdina utkání Tomáš Marek, který po centru Martina
Kloboučníka završil svůj první kariérní hattrick a ještě k tomu jej
dal kompletně hlavou.
Třetí červnový víkend jsme věděli, že může být rozhodující
a nakonec také byl. My jsme zajížděli do Karolinky, kde hraje své
zápasy rezerva Velkých Karlovic a Karolinky (dále jen VKK) a Halenkov doma hostil Choryni. Bohužel se stalo, co jsme si nepřáli.
Kombinace našeho nedobrého výkonu a   posílené rezervy VKK
o pár hráčů z divizního A týmu vedly k tomu, že jsme utkání smolně prohráli 1:0, zatímco Halenkov zvítězil 3:1 a stal se tak přeborníkem okresu pro letošní sezonu. Gratulujeme.
Nic na tom nezměnil ani poslední zápas v Jarcové, který náš
tým vyhrál 5:1 a Halenkov prohrál ve Stříteži. Naše branky v pohodově hraném utkání vstřelili Jakub Kapusta 2x, Radek Kapusta,
Zbyněk Žilinský a Radek Capil. Díky tomu jsme získali jistotu, že
skončíme v tabulce na skvělém 2. místě se ziskem 57 bodů.
Pokud mám sezonu shrnout, tak nemůžu jinak než pozitivně.
Samozřejmě si spousta lidí může říct, že je škoda, že jsme to nevyhráli celkově a nebýt zbytečných ztrát, tak se to mohlo povést,
ale tak už to chodí. Není vše podle toho, jak si to naplánujete. Cíl
před sezonou byl skončit do třetího místa. To jsme splnili. Doma
jsme divákům dali jen vítězství, i když někdy trochu utrápené, ale
dali. Nikdo jiný nezískal v domácích zápasech ve všech soutěžích
v okrese a kraji tolik bodů jako my. Utkání venku už tak skvělá
nebyla. Nicméně já jsem na své hráče hrdý. A také na klub jako
takový. Ukazujeme po celém okrese, že fotbal jde dělat férově
a čistě, se svými odchovanci, bez napumpovaných peněz zvenku.
Posledním, co jsme v této sezoně udělali, byla valná hromada
tělovýchovné jednoty, která se konala v neděli 25. 6. od 10:00 na
hřišti, mj. za přítomnosti vedení obce zastoupeném panem starostou a místostarostou. Na této valné hromadě se odhlasovala
důležitá věc a to souhlas s převodem majetků TJ pod obec Poličná. Pokud to zastupitelstvo obce schválí, získá náš sportovní areál
mnohem větší šance na zisk dotací na své zvelebení a může se

stát vyhledávaným centrem dění v obci jako je tomu v Jarcové,
Halenkově, Horní Bečvě a dalších obcích.
Závěrem ještě jedno hromadné poděkování. Nelze jmenovat všechny, kterým je třeba projevit vděk, ale určitě bych rád
zmínil vedení TJ, které dělá onu práci, jež nejde tolik vidět, ale
bez nich by to nešlo. Děkujeme i vám fanoušci, že při nás stojíte, i když to třeba někdy není úplná sláva. Také chci za sebe
a všechny mé hráče zmínit naše rodiny a partnerky. Vy nás podporujete v tom, co děláme a necháváte se „obrat“ o čas s vámi.
Někteří podporujete finančně, jiní zázemím, prácemi či tím,
že nás vyslechnete, anebo nám dáte volnost, když to potřebujeme. Vy jste pro nás jistotou. Jednomu člověku děkujeme
pak na závěr jmenovitě a to Jirkovi Naušovi za to, co pro oddíl
TJ Poličná OPĚT udělal. Ještě jednou díky vám všem, výše zmínění. Teprve s vámi to co děláme, dává smysl. Máte srdce na
správném místě.  

SDH – Poličenský kros
V sobotu 3. června proběhl již čtvrtý ročník běžeckého závodu Poličenský kros. Jednalo se o závod v běhu na zhruba dva
a půl kilometrové trati pořádaný Sborem dobrovolných hasičů
Poličná a Školním sportovním klubem při ZŠ Žerotínova. Samotnou dva a půl kilometrovou trať museli všichni dospělí účastníci
zdolat čtyřikrát, na děti čekalo kolo jedno. S tratí se v dětské kategorii  nejlépe "porval" a s časem 13 minut a 51 sekund zvítězil
Stanislav Večeřa těsně pronásledovaný Martinem Kundrátem
a Jaromírem Hlavicou.

TJ oddíl kopané – Výsledky přípravky
V sobotu 24. 06. se uskutečnil v Jarcové tradiční turnaj mladší
a starší přípravky. Naše mladší přípravka bojovala s následujícími výsledky:

Poličná : Mikulůvka			

6:0

Poličná : Valašská Polanka		

0:2

Poličná : Podlesí			

2:2

Poličná : Jarcová			

0:2

S celkovým skóre 8 : 6 se naši hráči umístili lepším skóre na
3. místě před Podlesím. Za Poličnou skórovali Koňařík Šimon
2x, Konvičný Matěj 2x a po jednom gólu Hříbek Jan, Kunetek
Adam, Marek Jakub a Stodůlka Adam.
Turnaj byl příjemným osvěžením při přípravě na prázdniny.
     Broňa Šedý

SDH – Kácení máje 2017
Další vydařenou akcí Sboru dobrovolných hasičů bylo kácení
máje. Letos jsme se touto akcí rozloučili s měsícem květnem.
Počasí nám krásně vyšlo, a tak si návštěvníci mohli akci užít až
do pozdních večerních hodin. Členové našeho sboru, si jako
každoročně připravili zábavnou scénku, která předcházela samotnému kácení máje. Diváci tak mohli shlédnout, že vzorný
mysliveček, který měl za úkol střežit májku, svůj úkol nesplnil
a májka mu byla skácena. Jako každý rok, i letos byl obrovský
„boj“ o vlajku a barevné pentle, které byly ozdobou máje.
O výborné pohoštění se postarali kluci hasiči, kteří svůj čas věnovali přípravě a grilování dobrot, o zbytek pohoštění se postaral team Hostince U Slunce. Doufáme, že jste si tuto akci užili
stejně jako my. Přejeme všem krásné léto.

  Mezi dospělými závodníky 4 kola tratě nejrychleji proběhl
Oldřich Kokošek s vynikajícím časem 42 minut a 34 sekund.
Nejrychlejšími poličenským běžci se stali Bogdan Bocek a Lukáš Suchánek. Nejrychlejší mezi ženami byla Helena Kovaříková
z Poličné. Celkem se na start postavilo 39 běžkyň a běžčů. I přes
výborné časy všech vítězů je závod převážně určen pro všechny poličenské sportovce, kteří tak mají možnost si zazávodit na
"domácí" trati. Poděkování patří všem zúčastněným, hasičům
a hasičkám za pomoc při organizaci závodu, ZŠ Poličná za poskytnuté zázemí a hlavně manželům Ivě a Zdeňku Stromšíkovým za odbornou organizaci.                              
SDH Poličná
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Bezplatná inzerce
PRODÁM 2 ks zdravotní lamelové matrace SÁRA.
Rozměry 200 x 90 x 15 cm (jedna do 80, druhá do 110 kg).
Cena 3000,- Kč. Mobil: 739 332 080

KLUB SENIORŮ VM

KLUB SENIORŮ
MÁ PRÁZDNINY

KNIHOVNA INFORMUJE
Půjčovní doba o prázdninách
Pondělí 13.30 - 17.30

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!
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– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu září do 28. 8. 2017. Vychází 1x měsíčně v počtu 700 ks, neprodejné.
Zpracování příspěvků: obec@policna.cz. Poličenské listy také na www.policna.cz.
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Příspěvky jednotlivých respondentů nejsou nijak upravovány!!!
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