Poličenské listy
leden 2018 / Ročník VI. číslo 1
Motto měsíce:
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

lidové rčení

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych vám všem popřál do nového roku 2018
hlavně hodně zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.
Vladimír Místecký

Volby prezidenta ČR
Dovolujeme si vám připomenout, že ve dnech 12. – 13. ledna
se bude konat 1. kolo druhých přímých prezidentských voleb.
Případné 2. kolo voleb se uskuteční ve dnech 26. – 27. ledna 2018.
V pátek se volí od 14 do 22 hodin, v sobotu jsou volební místnosti otevřené vždy od 8 do 14 hodin.
Volby proběhnou v sále U Slunce.
obecní úřad
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
V měsíci prosinci se ve dnech 12. a 27. 12. uskutečnilo 69.
a 70. jednání Rady obce a ve čtvrtek 14. 12. letos poslední
28. zasedání Zastupitelstva obce. Na nich byly projednány
a schváleny následující zásadní body:
Rada obce 12. 12.
• smlouva o dílo mezi Obcí Poličná a společností Ondrejka
s.r.o. na zimní údržbu,
• poskytnutí finančního daru ve výši 2.150,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Poličná a Charitou Valašské Meziříčí,
kdy tento dar je určen na financování sociálních služeb,
• poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 ve výši 20.000,- Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi Obcí Poličná a panem Bronislavem Šedým, kdy tato dotace je určena na činnost oddílu volejbalu,
• žádost společnosti JTRT pro s.r.o. o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku Valašská rally 2018 a souhlasí
s průjezdem po komunikacích a silnicích v Obci Poličná v rámci tohoto motoristického podniku,
• cenovou nabídku na pronájem části pozemku p. č. 1982/2 pod
plakátovací plochou a uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.
č. 1982/2 pod plakátovací plochou mezi Obcí Poličná a p. Radimem Vránou, jako nájemcem za cenu 1.200,- Kč/1 rok,
• výkazy závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Poličná 276,
za III. čtvrtletí roku 2017,
• pověření ředitelky ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvkové organizace, k přijímání neúčelových finančních darů pro rok 2018
pro potřeby ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvkové organizace,
• uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení „Poličná
– drážní domek“ společností  MK-Stav Building s.r.o. Krhová,
• doporučuje Zastupitelstvu obce schválit uzavření Smlouvy
o upsání akcií a Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a Kanalizace Vsetín, a.s.,
• nedoporučuje Zastupitelstvu obce schválit žádost o prodeji
pozemku p. č. 238/3 v k. ú. Poličná,
• poskytnutí věcného daru hraček dle předloženého návrhu
v souhrnné hodnotě 19.856,-Kč, kdy obdarovaným je Základní a Mateřská škola Poličná 276, p. o. obce a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy v této věci,
• vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Naučná stezka
Poličná I. etapa“,
• členy výběrové komise jmenované ve věci realizace výstavby veřejné zakázky malého rozsahu „ Naučná stezka Poličná I. etapa “.
Rada obce 27. 12.
• uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu č. 8/2017/P mezi
Obcí Poličná, jako propachtovatelem a paní Ludmilou Becherovou, jako pachtýřem,
• poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace ve výši 35.000,- Kč
mezi Obcí Poličná jako poskytovatelem a Českým svazem žen
– ZO Poličná jako příjemcem,
• poskytnutí finančního daru na rok 2018 a uzavření smlouvy
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o poskytnutí tohoto daru ve výši 2.000,- Kč mezi Obcí Poličná, jako dárcem a Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob
v ČR, z. s. ZO Vsetín, p. s., jako příjemcem,
• neschvaluje žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2018
ve výši 10.000,- Kč podanou Nadačním fondem FOLIVORA,
Ústí nad Labem,
• Rozpočet příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola
Poličná 276 na rok 2018. Dále Rada obce schvaluje odpisový
plán a návrh plánu investic a oprav Základní školy a Mateřské
školy Poličná 276, p. o. pro rok 2018,
• návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Poličná
276, p. o. na období 2018 – 2020,
• rozpočtové opatření č. 9/2017 dle předloženého návrhu,
• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění likvidace odpadu se společností MPG zastoupenou pověřeným společníkem TS Valašské Meziříčí s.r.o., dle předloženého návrhu,
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu Naučná stezka Poličná – I. etapa
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem tohoto výběrového řízení společností Jirop trade s.r.o., Blažim.
Zastupitelstvo obce
• odkládá schválení a uzavření nájemní smlouvy s Tělovýchovnou
jednotou Poličná, do příštího zasedání Zastupitelstva obce,
• nepeněžitý vklad obce Poličná do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., sestávající z vodohospodářského infrastrukturního majetku specifikovaného
ve znaleckém posudku č. 35/2017 zpracovaného soudním
znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Nepeněžitý vklad je oceněn
na částku ve výši 980.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad se obci
Poličná vydá 980 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč,
• uzavření Smlouvy o upsání akcií č. VaK/140/2017 mezi Obcí
Poličná jako upisovatelem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.,
• uzavření Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého
vkladu do základního kapitálu společnosti mezi Obcí Poličná, jako
vkladatelem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.,
• prodej 1/2 pozemku p. č. 382/15 v k. ú. Poličná, kdy celková výměra pozemku je 1475 m2 a uzavření kupní smlouvy v této věci
mezi Obcí Poličná jako prodávajícím a panem Ing. Milošem Koblihou jako kupujícím za kupní cenu 850,-Kč/m2 bez DPH,
• žádost o prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na
část pozemku p. č.  185/1 o výměře cca 250 m2, kdy původní
výměra pozemku je 648 m2. Kupní smlouva se uzavírá mezi
Obcí Poličná jako prodávajícím a p. Jaroslavem Bártkem jako
kupujícím za cenu 33,30 Kč/1m2,
• setrvání Mgr. Olgy Pernické ve funkci přísedící Okresní soudu
ve Vsetíně na období 2018-2022,
• odpis nerealizované investice „Stavební úpravy a rozšíření
sportovního areálu ZŠ Poličná“ ve výši 194.000,- Kč dle předloženého návrhu,
• koupi pozemku p. č. 1476/7 o výměře 184 m2 v k. ú. Poličná
a uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Poličná jako kupujícím
a p. Alenou Jelínkovou, p. Hanou Milotovou, p. Miroslavou
Sehnalovou a Doc. Ing. Jaromírem Zelenkou, jako prodávajícími za cenu 100,- Kč/1m2,
• vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle
předloženého návrhu,
• zařazení návrhu změny územního plánu týkající se pozemků p. č. 1679/2, 1691/2, 1679/3, 1691/3, 1692/2, 1692/4,
1693/7 a 1694/8, to vše v k. ú. a obci Poličná, ve vlastnictví
p. Ing. Petra Tomaštíka, do souboru změn Územního plánu
obce Poličná,
• zařazení návrhu změny územního plánu týkající se pozemků
p. č. 1937/2, 1937/4, 1937/12 a p. č. 1937/13, to vše v k. ú.
a obci Poličná, ve vlastnictví p. Josefa Pernického, do souboru změn Územního plánu obce Poličná,
• aby přijaté žádosti o změnu územního plánu byly projednávány Zastupitelstvem obce maximálně 2x ročně, a to vždy
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v polovině a na konci kalendářního roku s ohledem na plán
zasedání Zastupitelstva obce a změny územního plánu byly
zadávány ke zpracování jednou za dva roky,
směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu dle předloženého návrhu,
stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny dle předloženého návrhu,
plán konání zasedání Zastupitelstva obce pro rok 2018 dle
předloženého návrhu,
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočet Obce Poličná na rok 2018 v členění na rozpočtové
oddíly a rozpočtové paragrafy a to v podobě, jak byl zveřejněn na úřední desce obce a dalším způsobem v místě obvyklým. Rozpočet je schodkový, kdy celkové příjmy na rok 2018
činí částku ve výši 24.034.900,- Kč a celkové výdaje na rok
2018 činí částku ve výši, 34.409.898,- Kč (včetně splátky úvěru ve výši 625.002,- Kč).  Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt
zůstatkem bankovního účtu roku 2017 ve výši 5.300.000,- Kč
a schváleným úvěrem ve výši 5.700.000,- Kč,
zrušení předkupního práva vedeného ve prospěch Obce Poličná na pozemku p. č. st. 1004 k. ú. Poličná, jež je ve vlastnictví pana Ing. Ondřeje Šimonka, jako povinného z předkupního práva a zároveň pro tento účel schvaluje uzavření dohody
o zrušení předkupního práva,
závazný ukazatel rozpočtu ZŠ a MŠ Poličná 276, p. o. ve výši
2.900.000,- Kč,
investiční příspěvek od zřizovatele – závazný ukazatel rozpočtu ZŠ a MŠ Poličná 276, p. o. ve výši 150.000,-  Kč,
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Poličná 276 – 2 kusy elektrický kotel NAGEMA 150 litrů,
uzavření Dodatku č. 1 k Přípravné smlouvě o vzájemné spolupráci a spolufinancování při vybudování protipovodňového
zařízení – Poldru na katastru Obce Police mezi Obcí Poličná
na straně jedné, Obcí Branky na straně druhé a Obcí Police
na straně třetí,
neschvaluje žádost o prodej pozemku p. č. 238/3 o výměře
610m2 v k. ú. Poličná podanou p. Ludmilou Becherovou,
žádost o koupi části pozemku p. č. 412/4 o výměře 423 m2
z celku v k. ú. Poličná a uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Poličná jako kupujícím a paní Janou Bystroňovou, Ing. Alešem
Kubínem, a panem Milanem Kubínem, jako prodávajícími za
cenu 250,- Kč/m2,
uzavření Smlouvy o převodu majetku č. 3497/17 mezi Obcí
Poličná jako nabyvatelem a Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako převodcem,
bezplatné užívání pozemku p. č. 100/4 o výměře 19.815 m2,
p. č. st. 464 o výměře 215 m2, jehož součástí je stavba s č. p.
330, pozemek p. č. st. 1017 o výměře 32 m2, pozemek p. č.
st. 1018 o výměře 36 m2, pozemek p. č. st. 1019 o výměře
98 m2 zapsaným spolkem Tělovýchovná jednota Poličná do
vypracování a schválení nájemní smlouvy, nejpozději však do
31. 3. 2018.

Rozpočet na rok 2018
V minulém čísle zpravodaje jsme vám předložili návrh rozpočtu pro rok 2018. Přesto, že jsme text zpravodaje před konečným tiskem procházeli 3x, zůstal v tabulce rok 2017, za což se
vám omlouvám. Taková chybka se stane zcela ojediněle, nejvýše
však jednou za deset let…
Můžete být však naprosto klidní, protože návrh rozpočtu v jednotlivých paragrafech je naprosto bezchybný. Rozpočet pro rok
2018 schválilo na svém řádném zasedání Zastupitelstvo obce ve
čtvrtek 14. prosince, jak je uvedeno v předchozím článku.
   Stanislav Pernický

Setkání se seniory
V neděli 3. 12. se uskutečnilo v pořadí již 4. setkání vedení
obce se seniory. I letos toto setkání proběhlo v sále U Slunce
a myslím, že bylo opět velmi zdařilé.

Po dobrém obědě všem nedělní odpoledne opět zpříjemnilo
duo manželů Halaštových.
Snad se toto setkání seniorům líbilo.
Prezentaci uvedenou na tomto setkání naleznete na stránkách
obce www.policna.cz
Ve srovnání s loňským setkáním totiž letos přišlo 140 seniorů
– tedy znovu téměř o 23 občanů více než v loňském roce a sál
opět doslova praskal ve švech.

V úvodu vystoupily děti z naší základní školy se svým zajímavým pásmem valašských písní a tanců, které se všem velice líbilo.

Poté následovala prezentace všech jak investičních, tak také
společenských, kulturních či sportovních akcí, které se v obci
v roce 2017 udály.

Všichni ji se zájmem sledovali a mnozí teprve až na tomto
setkání zjistili, co všechno se v obci v uplynulém roce dělo.

Vánoce a přivítání nového roku 2018
Stejně jako v přechozích třech letech i letos jsme se těšili na
rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem, ale
o tom se dočtete na jiném místě. Jen snad to, že jsme zůstali věrni
loňské „modrobílé“ tradici a snad i tentokráte se to podařilo.
Vedle toho jsme také doplnili dalších 10 vánočních vloček –
tentokráte se studeným bílým světlem, které se zdá být lepší
(postupně budeme původní teplé žluté osvětlení vloček zaměňovat za toto bílé). Rozšířili jsme tak vánoční výzdobu kolem
hlavní cesty a v dalších letech budeme postupovat i do bočních
cest a uliček.
Stejně jako vloni i tentokrát jsme se rozhodli přivítat nový rok
2018 ohňostrojem 1. ledna. A jak jsme naplánovali, tak se také
stalo. Někteří z vás přicházeli již v půl čtvrté a byla to otázka
chvilky, kdy se zcela zaplnil sál U Slunce.

Opět přišlo více občanů než před rokem a byla radost sledovat, jak jste se všichni bavili, přáli si k novému roku, povídali
v přátelské atmosféře.

Pro nás je to velká satisfakce, že se stále více a více občanů
druží, dává dohromady, baví se spolu a obnovují tradice spole-
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čenského života v obci. Neméně potěšující je pak i to, že přišlo
i velké množství mladých rodin s dětmi.

Akce v MŠ během adventu
Stromeček
Adventní období v mateřské škole začalo umístěním
stromečku před mateřskou
školou, který pomocí básničky vyzýval všechny děti,
aby ho pomohly svými
ozdůbkami vystrojit.
Postupně tak každý den
přibývaly na stromečku
krásné a zajímavé ozdoby
a každý si je mohl prohlédnout, protože stromeček
zdobil prostředí před mateřskou školou až do nového roku.
Všem dětem děkujeme za
krásné a originální ozdoby.

Letošní ohňostroj byl velice pěkný a chybělo mu jen hudební
podbarvení, o které se pokusíme za rok. Poděkování za přípravu
a obsluhu ohňostroje patří pánům Michalu Nekolovi a Petru Jevočinovi, kteří pro nás přichystali tuto krásnou podívanou.
vedení obce

Lepší třídění odpadu = úspora obecních financí
Výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu patří mezi největší
položky obecního rozpočtu. Přestože většina z nás zcela nepochybně poctivě třídí separovaný odpad (papír, sklo, plasty, kovy,
elektroodpad), přece jen je objem komunálního odpadu v naší
obci v tunách za rok stále velmi vysoký.
Pro srovnání se zhruba stejně velkou obcí Vidče (1715 obyvatel), která sváží směsný komunální odpad také 1x týdně jako
my, jsme dospěli k zajímavému zjištění. Zatímco my jsme za rok
2016 (loňský rok ještě není uzavřen) vytvořili 481,04 tun směsného komunálního odpadu a 40,53 tun bioodpadu, občané Vidče vyprodukovali jen 319 tun SKO a 84,94 tun BIO. Ve finančním
vyjádření to znamená, že jsme z rozpočtu obce zaplatili 1.807
tis. Kč, zatímco Vidče jen 1.050 tis. Kč.
Domníváme se, že u nás končí většina bioodpadu místo v kompostérech v popelnicích, což výrazně ovlivňuje objem směsného komunálního odpadu. Obdobně tam možná konči i sklo
a další odpad, který by bylo možné separovat. Proto vás vyzýváme, žádáme, prosíme o větší důslednost při třídění odpadu. Odpady se stávají velmi ožehavou otázkou, která nám nedává spát.
Jestliže za skládkování SKO dnes obec platí 500,- Kč za tunu,
v roce 2019 to bude podle připravované legislativní úpravy zákona o odpadech 650,- Kč. Tato částka se pak v dalších letech
bude postupně dále zvyšovat a v roce 2024 by již měla dosáhnout výše 2.000,- Kč za tunu. Zdůrazňujeme, že se jedná o částky za skládkování, které neobsahují částku za svoz a likvidaci
odpadů jako takových.
      
    
  vedení obce

ZŠ a MŠ Poličná informuje
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Mikuláš v MŠ
V úterý 5. prosince 2017 dopoledne navštívil děti v mateřské
škole Mikuláš a jeho společníci.

Předem  děti vyzdobily celou mateřskou školu (z každé strany
na nás vykukovaly obrázky čertů či andílků apod.) a naučily se
básničky a písničky o Mikuláši a čertech. A pak už se jen těšily
na jeho dnešní návštěvu. Za písničky a básničky rozdával Mikuláš
všem dětem čokoládové adventní kalendáře.

Návštěva v hracím centru v Rožnově p. R.
Další akcí před Vánocemi byla návštěva dětí z mateřské školy v Dětském hracím centru v Rožnově ve středu 6. prosince dopoledne.

Bylo to opravdu báječné dopoledne a divadelním aktérkám se od
nás vůbec nechtělo. Už se těšíme na další takovou podobnou akci.

Vánoce v MŠ
Ve čtvrtek 21. prosince zavítal do naší mateřské školy „Ježíšek“.
Pod hlavním stromečkem v budově mateřské školy se totiž objevily
pro děti dárečky, které jim přinesla návštěva z obecního úřadu.
Vzácnou návštěvu jsme nejdříve přivítali ve třídě Ježečků vánočním čajem a cukrovím a zazpívali si vánoční koledy. Poté pan starosta
a místostarosta odvedli děti ke stromečku a rozdávali jim přichystanou nadílku.

Nejen, že se tady děti vždy dostatečně pohybově vyžijí, ale navíc je tu v tomto období moc hezky a příjemně. Celý prostor je
totiž vyzdobený spoustou překrásných vánočních ozdob a hrají
zde vánoční písně a koledy, proto vždy plánujeme aspoň jednu
návštěvu tohoto centra právě v tomto období.

Nové hračky udělaly všem dětem velikou radost, protože jim „Ježíšek“ splnil jejich přání. Např. vytoužené Lego zaujalo děti ve třídě
Ježečků natolik, že mohly stavět a tvořit i po obědě.
Za spoustu nových hraček děti děkují Obci Poličná i panu Místeckému a Pernickému, kteří dárečky dětem do mateřské školy přivezli.

Předvánoční karneval v MŠ
Dne 15. prosince přijelo do naší mateřské školy divadlo Leonka
a spolu s ním jsme pro děti připravili předvánoční karneval.
Skřítek a sněhová vločka provázeli děti celým karnevalem – s dětmi zpívali, tancovali, připravili pro děti soutěže a také ocenili krásu
a originalitu jednotlivých masek. Celý program vyvrcholil velkou taneční veslicí.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zlínský vorvaň
Ve středu 22. 11. 2017 se ve sportovní hale EURONICS ve
Zlíně konal již XVIII. ročník mezinárodní soutěže žáků základních škol v netradičních sportovních disciplínách „Zlínský vorvaň". Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 26 základních
škol, z toho se zúčastnilo 6 škol ze sousedního Slovenska.
Z naší školy jeli soutěžící z 3. – 8. třídy se svými spolužáky
z 5., 6. a 8. ročníku, jejichž úkolem bylo náležitě povzbuzovat
a co nejvíce fandit svým kamarádům. Ti měli za úkol co nejrychleji, ale také co nejpečlivěji zvládnout čtyři zadané disciplíny.

V hale byla nádherná atmosféra, kterou navíc doplňovala
i krátká kulturní vystoupení během přestávek mezi jednotlivými soutěžemi.
Celá akce se náramně vydařila a nám všem se moc líbila.
                                                           žáci 5. třídy

Žákovský parlament
Listopadová schůzka Žákovského parlamentu proběhla trochu jinak.
V čem byla neobvyklá?
Našeho jednání se zúčastnil místostarosta Ing. Stanislav
Pernický. Setkání proběhlo v úterý 28. 11. 2017 třetí vyučovací
hodinu a přítomni byli nejen zástupci Žákovského parlamentu, ale i žáci 9. ročníku.
Hned v úvodu nás pan místostarosta seznámil s tím, co se
v obci podařilo v posledním období vybudovat, řekl nám i to,
co je ještě potřeba změnit, opravit nebo dokončit.
Největší část setkání byla věnována diskuzi, dotazů bylo

mnoho, přesto pan Pernický na všechny naše otázky ochotně
a trpělivě odpovídal.
Povídali jsme si také o vánočních akcích, které se v Poličné
uskuteční.
Po setkání s panem místostarostou v nás zůstal dobrý pocit,
poněvadž jsme s ním mohli diskutovat, ale také jsme mohli
něco navrhnout a o něčem rozhodovat.
Děkujeme a doufáme, pane místostarosto, že mezi nás opět
zavítáte!                           
žáci 9. třídy

Hasík 2017
6. listopadu a 4. prosince 2017 se konaly na naší škole přednášky pro druhý a šestý ročník s názvem Hasík, které se týkaly
činnosti HZS.
Na začátku besedy nás, žáky 6. třídy, lektoři z HZS seznámili
s náplní své práce.
Poté nám ukázali, jaká rizika přináší zapalování ohně, jak se
jim bránit a také jak můžeme sami pomoci druhým, pokud dojde k požáru.
V další části této přednášky jsme se dozvěděli důležitá telefonní čísla, na která máme zavolat – v případě požáru 150, při
jiném nebezpečí tísňovou linku 112.
Besedy byly zajímavé, zábavné, ale hlavně poučné.
Už nyní se těšíme na další setkání s lektory z HZS Valašské
Meziříčí.                                        
Michaela Halaštová – 6. třída

Noc na Karlštejně
Také letos jsme dodrželi tradici a v předvánočním období
jsme navštívili divadelní představení.
1. 12. 2017 jsme se vydali do Městského divadla Zlín na muzikál Noc na Karlštejně. Zhlédli jsme známé postavy a scény
z původní veselohry Jaroslava Vrchlického, podle které v roce
1973 vznikl i stejnojmenný hudební film, jenž byl natočen
Zdeňkem Podskalským.
Zaposlouchali jsme se do oblíbených písní například: Lásko
má, já stůňu, kterou původně nazpívala Helena Vondráčková
nebo do písně Waldemara Matušky Do věží.
Všem se tento romantický muzikál ze života Karla IV. velmi
líbil. Herci byli za své skvělé výkony odměněni několikaminutovým potleskem.

Krásný zážitek z představení přispěl k naší předvánoční náladě!
                                        Marcela Halaštová – 9. třída
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Mikulášská nadílka
V úterý 5. prosince nás navštívili Mikuláš, andílci a čerti.
Hledali hodné děti, aby jim předali dárečky.

Našlo se i několik zlobivců, kteří museli slíbit, že se polepší.
A tak čerti odešli s nepořízenou a děti byly rády, že tentokrát
všechno dobře dopadlo!
                                    
            Mgr. Jana Urdová

Světová náboženství a sekty
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 opět zavítal do naší třídy pan
Radomír Palacký ze sdružení ACET, který si pro nás připravil
přednášku na téma: Světová náboženství a sekty.
Začali jsme netradičně diskuzí týkající se této problematiky.
Poté nás pan lektor informoval o pěti hlavních světových náboženstvích – křesťanství, hinduismu, buddhismu, judaismu
a islámu. Rovněž jsme se dozvěděli, čím se odlišují a v které
části světa převažují.
Pak jsme se věnovali sektám, jak je poznat, proč do nich lidé
vstupují a jak se před nimi chránit.
Tato zajímavá a poučná přednáška trvala dvě vyučovací hodiny, všechny deváťáky zaujala a varovala před nebezpečím
různých sekt.
                                               
Jana Capilová – 9. třída

Vánoční akademie 2017
Poslední týdny na naší škole byly ve znamení příprav na tradiční Vánoční akademii. Všechny třídy pilně nacvičovaly svá
čísla, tvořily výrobky na vánoční jarmark a všichni si užívali
předvánoční atmosféru.
Ve středu 13. prosince se v 15 hodin sešlo v jídelně naší školy početné obecenstvo, aby si užilo pohodové odpoledne.
Celou akci profesionálně moderovala dvojice Hanka Smiešková z 8. třídy a Jaroslav Brhel z třídy deváté.

Besídku zahájily děti ze 4. třídy, které si připravily pohádku
O Sněhurce a sedmi trpaslících. Druháčci se předvedli svým
hudebně pohybovým vystoupením na hudbu Hany Zagorové
– Zima, zima. Moderním tancem se blýskly Denisa Chumchalová a Lucka Vágnerová a poté oslnil skvělou recitací básně
„Vánoční“ Tomáš Kubáček z 3. třídy. Následovala hra na flétničky v podání děvčat z 5. třídy Kley Kunetkové a Adriany Klapkové, Venda Machačová a Zuzka Bocková se zase předvedly,
jak jim to spolu ladí při hře na klávesy. Zpěvem moderního
vánočního songu všechny pobavili naši šesťáci, naopak klidnou atmosféru Vánoc navodila velmi pěkným zpěvem děvčata
z deváté třídy. Žáci páté třídy předvedli krátké vánoční scénky
a anglické písničky s vánoční tematikou jsme si užili v podání
našich sedmáků.

Vztahy mezi lidmi
V naší 8. třídě se dne 7. 12. konala přednáška o vztazích
mezi lidmi.
Tuto besedu si připravil lektor Radomír Palacký a hned
v úvodu jsme si řekli, co to je kamarádství, přátelství, slušnost,
ochota, obětavost, ale i nenávist, sobeckost a závist. Poté se
pan lektor věnoval problému šikany, vyprávěl nám příběhy
o lidech, kteří se s ní ve svém životě setkali.
Celá přednáška byla zpestřena prezentací a samozřejmě nechyběla diskuze, která se týkala tohoto tématu.
Co jsme si z této besedy odnesli?
Nikoho ukvapeně neodsuzuj, nikomu se neposmívej, nikoho
se neboj!
                                           Hana Smiešková – 8. třída

Program byl opravdu pestrý.
Novinkou, která je určitě potěšující, jsou společná vystoupení menších i větších spolužáků.
Třeťáčci se ukázali společně se šesťáky v hudební scénce
„Kluci s klukama“ a naši nejmenší předvedli parádní taneční
číslo se svými spolužáky z deváté třídy.  Je patrné, že na naší
škole jsou, bez rozdílu věku, všichni kamarádi.
Po ukončení akademie se hosté rozeběhli po třídách i chodbách, aby si zakoupili ty nejhezčí výrobky našich žáků na jarmarku. Nabídka byla opravdu bohatá a děti se projevily jako
zdatní obchodníci.  Výtěžek akce totiž nebude sloužit jen třídám samotným, ale všichni se rozhodli, již tradičně, přispět na
charitativní účely.

7

Složky informují …
Vánoční odpoledne
Již po několikáté se občané Poličné sešli první prosincový víkend u hasičské zbrojnice, aby přivítali příchod adventu. Sbor
dobrovolných hasičů opět přichystal Vánoční odpoledne. Program byl zahájen rozsvícením vánočního stromečku, který je
pro svou krásu v tomto zimním čase dominantou Poličné.

Doufáme, že tato akce splnila vaše očekávání. Budeme se těšit na příští setkání.
                                                   Mgr. Jana Skotnicová

Charitativní akce
Ve středu 13. prosince 2017 se v naší škole konala Vánoční
akademie a poté jarmark.
Část tržby každá třída věnovala na nějakou předem dohodnutou charitativní akci.
Pátá třída se rozhodla jako každý rok pro koupi panenky z fondu UNICEF.
Dětský fond OSN – UNICEF je největší světovou organizací,
která se zabývá zlepšováním životních podmínek dětí na celém světě. Český výbor UNICEF již několik let organizuje projekt
„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“. Cílem tohoto projektu je
získat finanční prostředky pro očkovací programy UNICEFU, díky
kterým se každoročně podaří zachránit téměř 3 milióny dětí
z rozvojových zemí, a to za použití symbolu, který znají všechny
děti na světě – panenky.
Proto jsme se my, žáci 5. třídy, vypravili ve středu 20. 12. do
Krásenské radnice ve Valašském Meziříčí, kde jsme si v oddělení
čítárny městské knihovny chtěli vybrat ne jednu, ale hned dvě
panenky, abychom takto mohli podpořit dobrou věc a pomoci
některým dětem.
Do školy jsme si odnesli dvě panenky, pro nás ty nejhezčí,
a hlavně skvělý pocit z toho, že jsme mohli být prospěšní. Z naší
školy si panenku přišly koupit i děti z 2. třídy.

Také na konto nadace Dobrý anděl bylo odesláno 5.000 Kč. Za
to patří poděkování nejen rodičům, ale především žákům naší
školy, kteří k této částce přispěli penězi získanými prodejem
svých výrobků na vánočním jarmarku.                            
žáci 5. třídy
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Po rozsvícení se rozezněly koledy a následoval příběh o Marii,
Josefu a především Ježíškovi. Nad Betlémem se rozzářila hvězda
a jesličky navštívili i tři králové s dary.  V Betlémě nechyběli ani
pastýři s ovečkami a koníkem.  

Tímto ale odpoledne nekončilo. Za těmi nejmenšími přišla
mikulášská družina. Hodné děti již netrpělivě čekaly s básničkou
či říkankou na Mikuláše.  Na dětech, které trochu doma zlobily,
byl poznat ze slziček strach z čerta, který již nějaké zlobivé dítko
měl v pytli. Ovšem anděl byl hodný a spravedlivě rozdal každému sladkou odměnu.  Doufáme, že jste si odpoledne u koled,
Betléma a svařáku s námi užili.
Děkujeme za Vaši důvěru a přízeň a přejeme Vám, občanům
Poličné, vše nejlepší v novém roce 2018. Především pevné zdraví, štěstí na každém kroku, pracovní a osobní úspěchy.
                  Autor: Sbor dobrovolných hasičů Poličná

Výstup na Strážku
Je tady zase konec roku a s ním akce, které se staly již doslova rituály.
Jedním z nich je tradiční výstup na Strážku – k vysílači. Jako
každým rokem sem směřují občané z okolních obcí. Největší
zastoupení měla opět Poličná (cca 80 lidí) a Juřinka. Posilněni
dobrým svařáčkem od „Valouna“ jsme se vydali směrem vzhůru. Scházeli jsme se na vrcholu ze všech stran. Vypadalo to
jako cíl hvězdicového pochodu.
Byl to moc hezký pocit, setkat se zase po roce se známými,
přáteli a povyprávět si, co se za ten rok stalo. Tyto přátelské
diskuse byly, jako vždy, okořeněny kalíšky dobrého moku, chuťovkami z vánočních stolů a neodmyslitelnými pletýnečkami
s mákem. Ty už jsou vlastně koloritem provázejícím tuto akci.
Počasí nám docela přálo. Sníh, který napadl den před tím, trochu přimrzl a tak se dalo projít po poli docela slušně.
Při závěrečném ceremoniálu byla přítomnými podepsána
nová vlajka, kterou tradičně chystá Juřinka. Ta pak nahradila
tu loňskou, napůl již oškubanou. Následovalo společné focení
a s přáním všeho nejlepšího do nového roku jsme se všichni rozešli zase do svých domovů. Někteří to opět vzali přes
„Valouna“, kde pokračovali v družné zábavě. Pro příští rok by
bylo určitě dobré, více tuto akci zpropagovat. Ti, kteří chodí
pravidelně, to už ví, ale kteří chtěli jít poprvé, marně pátrali po
informacích – kdy a kde je sraz, kdy se odchází.
Letos nebyl nikde ani letáček. Takže pro příště se musí organizátoři polepšit. Kdo si chce prohlédnout fotky z této akce, ať
navštíví webové stránky obce Juřinka. A ti, co si rádi hrají, mohou spočítat účastníky výstupu na společné fotografii. I když
určitě tam ještě někteří chyběli.
                                                              Liba Dopiráková

TJ ODDÍL KOPANÉ – OKÉNKO TRENÉRA – 1/2018
I když jsem ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, články v našem
měsíčníku neviděl, je mi jasné, že každý obsahuje totéž, ale
ani já nemohu začít jinak. Vítejte v roce 2018 drazí spoluobčané, čtenáři, fanoušci fotbalu, přátelé. Věřím, že tento rok bude
úspěšný ve všech směrech, které si určíte, či určíme.
Pro nás fotbalisty to znamená jediné – začátek zimní přípravy. Ta neoblíbená věc, kdy hráči v našich podmínkách naběhají
množství kilometrů bez míče, nazvedají spousty kilogramů při
cvičeních a musí překonat všechny překážky, které jim počasí
přinese při venkovních trénincích. Ale nedá se nic dělat. Ne-

jsme ligový oddíl, abychom trénovali v podstatě v ideálních
podmínkách.
Plán zahájení přípravy vypadá následovně. Vzhledem
k pozdnímu konci podzimní sezony ode mě dostali hráči
o něco delší volno, takže start letos bude až druhý víkend
v lednu. Mohu si to dovolit i vzhledem k tomu, že letos poprvé
zařazuji do zimní přípravy soustředění, které proběhne v únoru, ale více o něm až v příštím vydání. Mohu vám jen prozradit, že bude pod vedením mě a kondičního trenéra Alexandra
Rigy a trénovat budeme až čtyřfázově. Samozřejmě se budu
opět snažit mít přípravu co nejvíce pestrou. Nejsem zastáncem jen naběhání kilometrů, ale pokud to počasí dovolí, určitě se pokusíme využít také našeho tréninkového hřiště (snad
už na něm nikdo nebude jezdit autem, jako už se stalo vloni
i letos – odpusťte, ale to je opravdu zoufalá idiocie).

Věřím, že dokážeme udržet stávající kádr a samozřejmě poohlížím i po nějakém posílení, ale to zrovna není lehká práce.
Uvidíme, co naši hráči na hostování, jak se vyjádří k otázce
případného návratu zpět do mateřského oddílu. Snad nám
nebude dělat problémy Juřinka a povede se prodloužit hostování Tomáše Vaňka. Jiná konkrétní jména v tuto chvíli zmínit
nemohu, ale věřte, že my nespíme.
Více informací pro vás v tuto chvíli nemám. Věřím, že se na
mě nebudete pro jedenkrát zlobit. Přeji vám, ať v novém roce
jde práce od ruky. Držte pěsti sobě i nám, aby se všech drželo zdraví, jelikož to je opravdu to nejdůležitější. S troškou
ironie zde napíšu, že už se nemůžu dočkat toho ranního víkendového vstávání, abych mohl jet v teplotách okolo nuly
o dvě hodiny dříve na hřiště, zatopit v kabinách, uvařit čaj
a nachystat tréninky, ale i to zkrátka pozice trenéra fotbalového oddílu v Poličné obnáší. Vždyť přece bez překážek bychom
si nevážili úspěchů. Tak tedy úspěšné zdolávání překážek přátelé a za měsíc se potkáme u nových řádků. Sportu zdar a fotbalu zvláště.      
Marek Vala
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Tarahúnský turnaj ve stolním tenisu
Staré moudro praví, že: „Na Štěpána není pána“. A tak
se, stejně jako v milých letech, i letos, na 2. svátek vánoční
(26. 12.), konal tradiční Vánoční tarahúnský turnaj ve stolním
tenisu. Zápolení týmů proběhlo opět v sále U Slunce a doprovodný program s guláškem také nechyběl.

Nasazení všech aktérů bylo obdivuhodné – jako by šlo nejméně o titul mistra světa a všichni se skvěle bavili.
A jak to dopadlo?
1. Zdeněk Fiala
2. Jaroslav Dubec
3. Radovan Lacina
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Autorské čtení Aleny Mornštajnové
V pondělí 11. prosince 2017 se v Poličné uskutečnilo autorské čtení známé valašskomeziříčské spisovatelky Aleny
Mornštajnové, letošní finalistky Knihy roku Lidových novin.
Díky nebývalému zájmu čtenářů byla z kapacitních důvodů
beseda přesunuta z knihovny do sálu U Slunce. Povídání
o knihách místní spisovatelky bedlivě naslouchala zhruba
šedesátka návštěvníků.

Beseda byla zahájena trailerem, který vytvořili studenti valašskomeziříčského gymnázia.
Alena Mornštajnová pak představila svou poslední úspěšnou knihu HANA (2017) a vyprávěla také o knihách předešlých. Návštěvníci besedy se tak dozvěděli více informací nejen o její prvotině Slepá mapa (2013), ale také o knize Hotýlek
z roku 2015.
Vzhledem k tomu, že její poslední román HANA je situován
do Valašského Meziříčí, přiblížila místním Alena Mornštajno-

vá zákulisí vzniku knihy o dost podrobněji, než to dělává na
ostatních místech republiky. Součástí literárního podvečera
bylo předčítání ukázek z románu HANA. Autorka vybrala záměrně úryvky tak, aby místní při čtení poznali valašskomeziříčské uličky a budovy a zároveň aby se ti, kteří knihu dosud
nečetli, nedozvěděli víc, než je třeba… a aby byli motivováni
román přečíst.
Podstatná část podvečera byla věnována autogramiádě
a také dotazům ze strany návštěvníků. Ti se ptali nejen na knihy, které autorce vyšly, na inspirační zdroje atp., ale zajímali se
také o její plány do budoucna. Dozvěděli se tak, že se v roce
2018 můžeme těšit na knihu pro děti, která Aleně Mornštajnové vyjde v nakladatelství Albatros. Další knihu pro dospělé čtenáře můžeme očekávat na jaře roku 2019. V současné
době vzniká audiokniha HANA a také rozhlasové zpracování
tohoto románu. Od jara 2019 se bude HANA hrát na prknech,
která znamenají svět. Na divadelní adaptaci románu právě
pracuje brněnské Národní divadlo. V neposlední řadě jsou
velkým úspěchem Aleny Mornštajnové také překlady HANY
do polštiny a bulharštiny, v jednání jsou v tuto chvíli překlady
do maďarštiny a němčiny.

KNIHOVNA INFORMUJE

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na leden 2018
Čtvrtek 4. ledna 			
14.30 hod.
Vzpomínky k 30. výročí založení Klubu seniorů
a na pana Zdenka Chlápka.
Čtvrtek 11. ledna			
15.00 hod.
Taneční zábava – k tanci pozve hudba „BOBY“.
Čtvrtek 18. ledna			
14.30 hod.
Beseda o úpravě stavební proluky na Masarykové ulici.
Beseduje paní místostarostka Yvona Wojaczková.
Čtvrtek 25. ledna 		
14.30 hod.
O finanční gramotnosti pro seniory.
Přednáší paní Eva Lamžová.
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.
V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy,
v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém
souboru Pohoda a na měsíčních burzách sběratelů první neděli v měsíci, kromě prázdnin.
Příjemné prožitky a spokojenost s programy
přeje výbor KLUBU SENIORŮ

Ve výpůjčním souboru máme nové knihy pro děti:
Deník malého poseroutky 5
Deník mimoňky 1 – 5
Ema a jednorožec 2 – 3
Mezi piráty

POZVÁNKA
Starosta Honebního společenstva
svolává Valnou hromadu členů

UPOZORNĚNÍ
Rádi bychom vás informovali, že pracovníci obce budou
v průběhu měsíce ledna pravidelně denně zajišťovat odvoz
vánočních stromků. Pokud budete mít zájem, stačí odstrojený vánoční stromek nechat před vašim rodinným domkem
a my se o to již postaráme.

Oslavu Dne žen uspořádáme v sále U Slunce v sobotu
3. března 2018 – plakát v příštích PL

HS Branky-Poličná-Juřinka

na pátek 19. 1. 2018
do sálu U Slunce v Poličné.
Začátek je stanoven na 18 hodin.

Na základě požadavku občanů jsou Na Kotlině nově instalovány kontejnery na papír a plasty. Pokud nebudou využívány efektivně, vrátíme je TS.
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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 únor do 28. 1. 2018. 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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