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Motto měsíce:
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
lidové rčení

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
První měsíc nového roku máme za sebou a stejně jako
v prosinci nás zima prozatím nechává v klidu. Nám to počasí
náramně vyhovuje, protože se můžeme rychleji pustit do řady
věcí, které nás v tomto roce čekají. Jednou z prvních je rekonstrukce drážního domku, kde práce započnou již začátkem
února. Ještě v prvním pololetí se pustíme do naučné stezky
za mysliveckou chatou, na kterou jsme získali dotaci, a velký
úkol nás čeká s pokračováním chodníku od drážního domku
k Revíru. V neposlední řadě připravujeme žádost o dotaci
k Nadaci ČEZ „Oranžový přechod“ na nový přechod pro chodce na horním konci, který bychom také chtěli letos udělat.
Vladimír Místecký
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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

vření darovací smlouvy mezi Obcí Poličná, jako darujícím
a Krajským úřadem Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče jako obdarovaným.
• pořízení vzduchovek v hodnotě 20.000,- Kč a následné uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Poličná a ZŠ a MŠ Poličná
pro Dětský sportovně střelecký klub při Základní škole.

Pozvánka

Dopis z Loukova
Vážení a milí,
chtěla bych vám všem z celého srdce poděkovat, že i letos jste
pokladničky viděli a byli ochotni do nich vložit svoje penízky.
Tento rok jsme díky vám všem vybrali celkem 185.000,- korun.
Z toho 20 tis. Kč putovalo ke Kubíčkovi a pro oddělení dětské
onkologie Brno jsme zakoupili Monitor životních funkcí v hodnotě 170 tis. Kč (5 tis. Kč na přístroj doplatil nadační fond Krtek).

Ze zasedání Rady obce
V měsíci lednu se dne 25. 1. uskutečnilo 71. jednání Rady obce,
které projednalo a schválilo následující zásadní body:
• zvýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty na 300,- Kč.
• Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí
dle předloženého návrhu.
• Směrnici pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných obcí Poličná dle předloženého návrhu.
• žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč a uza-
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Mám radost, že i na koncertě se Vás sešlo hodně a že jsme se
společně zastavili v tom předvánočním shonu a odcházeli domů
s tou pravou vánoční atmosférou.

Přeji Vám všem, abyste si těch svých 365 dnů v tomto roce prožili v lásce, pohodě, zdraví a radosti.
S úctou a láskou  Pavlína Blahová

Příspěvek naší obce činil 10.000,- Kč a naši občané a spolky
přispěly další částkou 4.595,- Kč.

Valašský soubor písní a tanců „BAČA“ – část 1.
Milí spoluobčané,
v loňském roce jsme obnovili tradici
Dožínek v naší obci, které jsme tentokrát
spojili s Rozloučením s létem. Byli jsme
všichni určitě moc rádi, že na Dožínkách
vystoupil se svým, perfektně připraveným programovým pásmem, Valašský
soubor písní a tanců Bača. Bylo velice
zajímavé sledovat nejen samotný program, ale také tváře vás,
diváků, ve kterých se odrážely vzpomínky na své dětství, mládí
a na tehdejší život na vesnici. Proto jsme se, s přispěním paní
Marie Foltové, rozhodli pro vás připravit malou exkurzi do historie tohoto souboru, který je Poličné velmi blízký. Dovolili jsme
si použít informace a fotografie z brožury, kterou k 60. výročí
založení souboru připravil pan Josef Fabián (2004). Složité to
bude s kvalitou fotografií, které máme právě jen z této brožury
a černobílé, ale i tak věříme, že se na nich někteří z vás poznají.

„Když někdo zakládá soubor nebo v něm
tančí a zpívá, tak většinou nemyslí na to,
že by snad někdo v budoucnosti chtěl činnost tohoto souboru mapovat. Stejné to
bylo i u valašského souboru písní a tanců
Bača, v jehož prvních letech existence se
nezaznamenalo skoro nic. Potom sice měl
soubor nějakou kroniku, ale ta se mu někde ztratila, takže vůbec nevíme, co v ní
bylo a máme k dispozici pouze tu, která
začíná rokem 1984.“
Píše Josef Fabián sve svém úvodníku.
„Valašský kroužek „Bača“ je jedním
z nejstarších kroužků na Valašsku. Jeho
počátky jsou zaznamenány v Poličné, kde
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několik starších i mladších milovníků valašských písní a tanců, se
snahou tyto uchovat a nadále rozšiřovat, se soustředilo kolem
významného národopisného pracovníka Miloše Kašlíka.“
Tak začíná text publikace k 35. výročí založení souboru, ale co
o tom opravdu víme?
A kdo byl Miloš Kašlík?
Narodil se v roce 1894 ve Vidči, vystudoval Gymnázium ve Valašském Meziříčí, výtvarné umění u V. H. Brunnera v Praze a dějiny na Masarykově univerzitě v Brně. Učil na několika školách,
z toho řadu let ve škole pro sluchově postižené ve Valašském
Meziříčí. Později byl ve městě VM předsedou Muzejní společnosti a ředitelem muzea. Věnoval se národopisu, hudbě, baletu
a loutkovému divadlu, popsal valašské lidové tance, které také
externě učil na ostravské konzervatoři. Vydal knížku Valašské povědačky, kterou sám ilustroval, nakreslil soubor pohlednic Staré
valašské kroje, napsal libreto k filmu Valašské tance a v době
krize se ujal také vydávání časopisu Naše Valašské, do kterého
napsal řadu článků a statí. A pořád zakládal valašské kroužky.
Založil i ten náš a právem mu připadá titul zakladatele souboru
Bača, ale nesmíme zapomenout ani na jeho nejbližší spolupracovníky, jimiž byli strýc Vilém Šob a Josef Šimčík starší. Údajně
se dohodli na májové zábavě v roce 1944 v hospodě Na Fojtství,
že Kašlík s Šimčíkem dají dohromady kapelu, Vozáci tanečníky
a pak společně nacvičí dožínky… Jenže Fabián objevil fotografii
z roku 1931 a už na ní je poličenský valašský kroužek, založený
Milošem Kašlíkem! A další fotka je z roku 1937, takže kdy a jak
to všechno začalo asi zjistit nelze a to, co se traduje, je jenom
taková lidová pověst. Ale proč ne, vždyť lidovému tanci a zpěvu
pověsti docela sluší.

POPLATKY!!!
Uplynul rok 2017 a s ním také termín splatnosti poplatků za popelnice a za psy, který byl 30. 6. Přesto je
mezi námi stále několik občanů, kteří si svoji povinnost uhradit výše uvedené poplatky dosud nesplnili.
Vyzýváme tyto poplatníky, aby svůj dluh uhradili neprodleně. V opačném případě se vystavují riziku platebního výměru a následného exekučního vymáhání.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 354 skupinek koledníků, což znamená, že
do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 416 osob.
V Poličné se koledovalo v sobotu 7. ledna 2018.
Letos se potřetí podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2.294.031,- Kč (tj. o 225.195,- Kč více než
loni). Z toho v Poličné 33.432,- Kč.

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

Kam s použitými pneumatikami…
Víte, že:
• zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte i za její recyklaci?
• pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další
využití?
• z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky?
• sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa
pro odevzdání použitých pneumatik!!!
Proto vás žádáme, abyste využili tzv. „místa zpětného odběru“.
Pro nás nejbližšími takovými místy jsou běžné pneuservisy:
• Večeřa Pneu, s. r. o., Poličná 464
• Pneuservis U Kopeckých, M. Alše 229, VM
• Jaroslav Kopecký – pneuservis, Hemy 809, VM
• Jiří Stodůlka, Kouty 1422, VM
a dále také firmy:
• Autocentrum Lukáš s. r. o., Masarykova 752, VM
• POLÁČEK P+M s. r. o., Nádražní 105, VM
• UNI HOBBY Market, Masarykova 878, VM
• Provozovna SITA CZ (SUEZ), Hemy 12, VM
Zpětný odběr se provádí:
• bez vazby na nákup zboží či služeb,
• bez ohledu na značku pneumatik a
• bezplatně
Pomozte i vy šetřit obecní rozpočet. Více na: www.eltma.cz

Tříkrálová sbírka v roce 2018 v Poličné
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 18. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli
v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky, které budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále na finanční spoluúčast na plánované
rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve
které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní
centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci.
Plánována je výměna elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce
podlah včetně položení nových podlahových krytin, vytvoření
důstojného zázemí pro zaměstnance služeb (WC a sprcha) a zateplení celého objektu. Část výtěžku bude použita na pokrytí
provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož
úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky,
materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech
i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové
sbírky, je oprava druhé části komunikačního systému sestra –
pacient v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici,
čímž se zvýší pocit bezpečí obyvatel domova.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem,
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům a farnostem za vstřícnost a ochotu při realizaci této rozsáhlé sbírky. Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček
patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, aby neparkovali svá vozidla na
chodnících a komunikacích obce. Takto odstavená vozidla
jsou velkou překážkou pro pracovníky a techniku, která provádí zimní údržbu obce. Parkujte dopravní prostředky na
svých pozemcích (ve dvorcích či garážích). V opačném případě se vystavujete nechtěnému poškození, případně odtažení vozidla. Děkujeme.
vedení obce

stanovení limitu překročí 5 %. (při uvažovaných 38 m2 činí nájemné
cca 2.200,- Kč měsíčně)
• z dotace lze financovat výstavbu celého objektu Komunitního
domu seniorů včetně sdílených prostor;

KoDuS – Co to je???
Nevím, zda jste se s touto zkratkou již setkali, ale určitě si většina
z vás řekne „Co se za tím asi skrývá?“
Nemusíte se bát, není to žádné zaklínadlo a i v naší obci se otázkou KOMUNITNÍHO DOMU PRO SENIORY již několik měsíců zabýváme.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo podprogram 117D0640
s názvem Podporované byty 2018
Jeho cílem je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby
v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají
ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo
sociální okolnosti jejich života.
V zastupitelstvu obce jsme se začali seriózně zabývat přípravou
výstavby Komunitního domu seniorů, jejímž cílem je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny 60+ tak, aby
došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti
a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy
a zachování osobní nezávislosti každého jedince.
Cílová skupina:
Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční
mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě
2 členné domácnosti.
Pro informaci výše průměrné mzdy za rok 2016 (zveřejněná ČSÚ
v červnu 2017) činila 27.575,- Kč.
Specifické podmínky pro poskytnutí a použití dotace a pro nakládání s byty v Komunitním domě seniorů:
• Komunitní dům seniorů může vzniknout výstavbou tak, aby
vznikl funkčně jednotný, prostorově ucelený a provozně a technicky samostatný bytový dům;
• v Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů;
• Komunitní dům seniorů musí splňovat technické parametry
bezbariérového užívání staveb;
• stavebně technické uspořádání všech bytů v Komunitním
domě seniorů splňuje technické požadavky upravitelného bytu;
• podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí
překročit 45 m2;
• příjemce dotace (obec) uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k bytu v Komunitním domě seniorů na dobu 2 let.
• nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu nesmí překročit limit, který ke dni vyhlášení tohoto programu činí
57,20 Kč; limit nájemného může ministerstvo upravit, jestliže nárůst měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem (zjištěného z údajů ČSÚ) za období od posledního
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Návrh podoby Komunitního domu seniorů v Poličné.

Poděkování jednotce SDH
Asi by bylo „nošením dříví do lesa“ představovat vám jednotku
SDH naší obce, ale už ne všichni víte, jak se tato naše jednotka
činí. Hasiči kolem Radka Pivka, Ondry Horňáka, Michala Hadaše,
Josefa Dorčáka, Romana Adámka, Davida Malúška a dalších tvoří
partu skvělých chlapíků. Je až s podivem, jak rychle se v případě
poplachu dokáží aktivizovat a během dvou – tří minut jsou v „hasičárně“ připraveni k výjezdu. Mnohdy jsou na místě zásahu dříve
než profesionální hasičské záchranné sbory.
V loňském roce měla naše jednotka 23 výjezdů ať už k požárům
nebo technické pomoci:

Bez pochyby jde o náročnou a nebezpečnou práci, ale jde hlavně o práci záslužnou a velmi prospěšnou.
Za jejich rychlost, nasazení a perfektní přístup k ochraně majetku i lidských životu jim beze sporu patří naše velká úcta a poděkování.
vedení obce

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MŠ na zimní vycházce
Když konečně napadl sníh a všechno kolem nás pokryla bílá peřina,
nemohly se děti ze třídy Ježečků dočkat dnešní vycházky. Neustále
se ujišťovaly o tom, jestli opravdu půjdeme ven a kam. Hlásily, že už
dnes mají rukavičky a strašně moc se těší do sněhu. Samozřejmě
jsme je nemohly zklamat, už proto, že v naší mateřské škola prosazujeme a podporujeme vycházky za každého vhodného počasí.

Sekty a náboženství
Ve čtvrtek 4. ledna 2018 se žáci naší třídy zúčastnili poučné a zajímavé besedy s názvem Sekty a náboženství.
V úvodu jsme se dozvěděli my, osmáci, jaký je rozdíl mezi sektami
a náboženstvím, proč lidé vstupují do sekt a jaká jim hrozí nebezpečí.
Pan Radomír Palacký, který si pro nás přednášku připravil, nám nejen vysvětlil, jaké druhy sekt existují, ale především nás upozornil na
to, jak se před nimi chránit.
Čas zbyl i na diskuzi, dotazů byla spousta, přesto pan lektor všem
ochotně a trpělivě odpovídal.
Přednáška byla zajímavá a nenásilnou formou nás přinutila zamyslet se nad nebezpečím různých sekt.                                    
Hana Smiešková – 8. třída

Dospívání

Dostatečně velkou sněhovou plochu k zimním radovánkám nám
poskytlo nedaleké fotbalové hřiště. Děti tu působily jako pilní mravenečci – běhaly, válely, plácaly, sháněly, stavěly atd.  Při odchodu tak
dětem mávali, sice malí, ale docela povedení a roztomilí sněhuláčci.
S červenými tvářemi a docela zmrzlí jsme se spokojeně vraceli do
mateřské školy.

Ve středu 10. ledna se v 5. třídě konala přednáška týkající se
dospívání a změn s ním spojených, kterou si pro žáky připravila
Mgr. Kamila Rýparová.
Přednáška byla rozčleněna na část společnou, poté se chlapci
a děvčata na chvíli rozdělili, aby se podrobněji dozvěděli o změnách
v období dospívání, které se jich týkají přímo.
Nakonec se děti opět sešly, aby se dozvěděly základní informace
i o změnách, které nastávají u druhého pohlaví.
Přednáška byla doplněna videoprezentací, modely i obrazovým
materiálem.
Žáci naslouchali se zaujetím a využili možnost klást otázky.
Téma bylo přizpůsobeno věku žáků, a proto se o všem, co je čeká,
dozvěděli srozumitelnou a přitom poučnou formou.
                                                   Mgr. Kateřina Bílíková

Legální drogy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V pátek 12. ledna 2018 se uskutečnila přednáška pro 7. třídu Základní školy v Poličné na téma Legální drogy.
Beseda byla zaměřena zejména na nikotin a alkohol.
V rámci přednášky jsme vyplňovali pracovní listy na dané téma.
Výsledky našich odhadů či tipů byly pro nás překvapivé.
Dozvěděli jsme se co to je droga, jaký je rozdíl mezi legálními
a nelegálními drogami, jak může vzniknout závislost na nikotinu nebo
alkoholu a co mají tyto dvě legální drogy společné.
Tato přednáška, kterou si pro nás připravila MUDr. Šárka Nováková
z Národní sítě podpory zdraví, byla velmi zajímavá, poutavá a odnesli
jsme si do života spoustu informací, rad a poučení.
                                             Zuzana Bocková – 7. třída

Vztahy mezi spolužáky
Ve čtvrtek 4. 1. 2018 se v naší třídě uskutečnila přednáška
o vztazích ve třídě. Navštívil nás pan lektor Radek Palacký a připravil si pro nás 2 hodiny plné zajímavostí. V první části besedy
jsme si stanovili pravidla mluvení a celá třída se zapojila do různých aktivit. Dozvěděli jsme se, co je to šikana a jak se jí bránit.
Také jsme si povídali o naší třídě, ve které je pavučina vztahů
a jak je důležité přátelství. Víme, že každý není nejlepší kamarád
se všemi, ale že je nutné si pomáhat. Napsali jsme podmínky,
které prospívají kamarádství, a slíbili jsme si, že se budeme snažit je dodržovat.
Přednáška se nám všem velmi líbila, protože byla poučná
a dozvěděli jsme se hodně nových informací.                                          
žákyně – 4. třídy
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Prenatální vývoj
V pondělí 15. ledna 2018 navštívila žáky 8. a 9. třídy paní
L. Tauberová z Poradny pro ženy a dívky z Rožnova pod Radhoštěm.
Připravila si besedu na téma Prenatální vývoj a život před
narozením.

Poruchy příjmu potravy
Dne 15. 1. 2017 se konala pro žáky 7. ročníku přednáška na
téma Poruchy příjmu potravy.
Paní Kamila Rýparová, lektorka z Poradny pro ženy a dívky
v Rožnově pod Radhoštěm, nám vysvětlila, co si máme představit pod pojmy anorexie, bulimie a syndrom záchvatovitého
přejídání.
Vyprávěla o těchto psychických onemocněních, která
mnohdy skončí tragicky.
V úvodu jsme si také povídali o tom, že se nemáme hodnotit
podle vzhledu a postavy, ale důležité je to, co máme uvnitř.
Zdůraznila, že negativní vliv mohou mít různé modelingové
agentury, které dávají přednost velmi štíhlým modelkám a ty
se stávají vzorem pro mladé lidi.
Dále jsme se podívali do historie, kde nám paní lektorka
ukázala, jak se postupně měnil ideál krásy.

Žáci se dozvěděli nejen bližší informace o tom, co předchází
narození, ale i jak se během těhotenství vyvíjí v matčině těle
embryo. Paní Tauberová všechny zúčastněné také poučila
o různých rizicích týkajících se této problematiky.
Výklad paní lektorka doplnila velmi pěknou prezentací s názornými obrázky.
Beseda byla zakončena několika zajímavými dotazy od žáků,
na které vždy dostali odpověď.
Přednáška se žákům velmi líbila, byla pro ně přínosná a těší
se na další návštěvu paní Lenky Tauberové.                    
Marcela Halaštová – 9. třída
V druhé části přednášky nás Mgr. K. Rýparová upozornila
nejen na to, jak je důležitá správná výživa, ale především jsme
se dozvěděli, jak těmto onemocněním, o kterých hovořila
v úvodu besedy, předcházet.
A co bychom si měli všichni uvědomit?
Není důležité, jak vypadáme, ale jací jsme!!
                                               Patrik Pernický – 7. třída

O poklad strýca Juráša
Tak jako každý rok i letos byla Městskou knihovnou ve Valašském Meziříčí vyhlášena literární soutěž O poklad strýca Juráša. Žáci si mohli vybrat jedno z navržených témat a zpracovat
je jako poezii, prózu, drama, nebo dokonce vytvořit komiks.
V nabídce byla tato témata:
Zvíře – zachránce člověka, Člověk – zachránce zvířete, Pohádka z říše zvířat, Můj zážitek se zvířetem, Mé oblíbené zvíře
– podobám se mu v něčem?
Z naší školy se zúčastnilo pět žáků z druhého stupně, a to
Zuzana Bocková a Patrik Pernický ze 7. třídy, Nela Capilová,
Matěj Gerla z 8. ročníku a z 9. třídy Marcela Halaštová.
A jak jsme dopadli?
Soutěžní práce Zuzany Bockové a Nely Capilové postoupily
do okresního kola.
Co dodat na závěr?
Všem dětem, které se zúčastnily této literární soutěže, děkujeme za vzornou reprezentaci sebe samých a také naší školy, zaslouží si pochvalu.
Oběma děvčatům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
v okresním kole.            
Mgr. Jarka Křížová
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Složky informují …
Myslivci upozorňují na volné pobíhání psů
Tazatel: Myslivecký spolek
Jak lze hodnotit volné pobíhání psů v honitbě?
Odpověď právníka:
Volné pobíhání psů v honitbě!
Případná "poučení" myslivců by měla vycházet z následujícího vysvětlení k volnému pobíhání psů. Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č. 449/2001
Sb.) vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných cestách v honitbě, které
jsou účelovými komunikacemi a honebními pozemky. Zákaz
volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou
(které nejsou honebními pozemky) je uveden v předpisech
o silničním provozu. Zákaz volného pobíhání psů bývá stanoven i ve vyhláškách velkých měst a platí zejména pro parky
a jiná podobná veřejná prostranství. V honitbě, za kterou
pro toto vysvětlení můžeme považovat "extravilán sídelního
útvaru", nelze opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než
že pes musí být veden na vodítku. Zatím co "venčení" psů
lze provádět s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Nelze
určit hranici, kdy je ještě pes cvičen, a kdy již volně pobíhá.
Výcvik psů v honitbě však není obecně dovolen. Podle § 10
odst. 3 dříve platné prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti
(vyhlášky č. 134/1996 Sb.) byl výcvik psů všech plemen v honitbě možný jen po předchozím souhlasu uživatele honitby.
I u psů, pro jejichž usmrcení zákon stanoví přísnější podmínky (služební, zdravotní, vojenské atd.), nelze z toho odvodit
oprávnění jejich držitelů k provádění výcviku psů na honebních pozemcích. Pro výcvik těchto psů se obvykle používá
oplocených cvičišť uvnitř obce čili pozemků nehonebních.
Podle § 63 a 64 zákona o myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu
až 30 000,- Kč fyzické osobě a 40 000,- Kč právnické osobě.
Nelze dávat rovnítko mezi volné pobíhání psů a podmínky pro
jejich usmrcení!!! Myslivec nesmí zastřelit psa jen proto, že
volně pobíhá. K jeho usmrcení musí být splněny podmínky,
které jsou uvedeny v § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti. Pes, který byl usmrcen při splnění těchto podmínek, nepochybně před tím volně pobíhal. Jedna z těch podmínek je
"který mimo vliv svého vedoucího…". Tedy, i volně pobíhající
pes (t. j. za existence přestupku jeho vedoucího) nesmí být
usmrcen, jestliže se např. vrací na pískání nebo volání svého
vedoucího.
Myslivecký spolek Branky-Poličná

Nejprve proběhla informativní dvacetiminutová schůzka
ohledně toho, co a jak mám v plánu. Následovalo pár desítek
minut pomalého, rychlejšího a v podání některých dokonce
i rychlého běhu za doprovodu mého zvučného hlasu a teprve
poté si chlapci zahráli i ten milovaný fotbálek.
Od oné soboty již jedeme v pravidelném rytmu. V úterky se
nyní 2x nabíhaly kilometry. Pokud jste 16. ledna viděli běhat
v ukrutné sněhové fujavici nějaké blázny Pod Kotlinou, jednalo se o mé svěřence, kteří na tomto okruhu o délce 1,2 km běhali tzv. měřenou hodinku. Další úterý pak běhali opět téměř
hodinu v kuse, ale pouze okolo hřiště s tím, že po každém kole
měli minutové vysokofrekvenční cvičení. Ve čtvrtky chodíme
na crossfit k již pro pravidelné čtenáře známému Lexovi Rigovi
no a v sobotu 20. 1. jsem se s kluky nijak nepáral a měli nástup v 10:00 a měli jsme hodinový trénink ve vysoké intenzitě
formou různých posilovacích a fotbalových cvičení. Morálka
zatím solidní, uvidíme, jak to borcům vydrží.
V únorovém plánování to vypadá následovně. Nyní dostanou kluci takový volnější týden, což znamená, že 1 trénink mají
možnost si zajít na bazén. Vše nyní směřuje k plánovanému
soustředění, které započne ve čtvrtek 8. 2. Konkrétně před 18.
hodinou, jelikož se nám povedlo domluvit na tento večer přátelské utkání s týmem Kelče. Hrát budeme na umělé trávě ve
Valmezu a hned po utkání se přemístíme do místa určení, tj.
k fotbalovému hřišti na Zděchově, kde následně strávíme další
3 noci. Během toho proběhne dalších 8 tréninkových jednotek pod vedením mým, ale i Lexy a také budou součástí nějaké
vzdělávací aktivity, které se nám povedlo zajistit. Jelikož ani
hráči zatím neví přesný program, nemohu ho napsat ani zde,
ale velmi rád se o to s vámi podělím v dalším čísle.

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra – 2/2018
Být mé články součástí deníku či týdeníku, zvolím oslovení:
Hezký volební víkend, drazí čtenáři. Ale jelikož přispívám do
měsíčníku, popřeji vám  po snad úspěšném zvládnutí ledna,
ještě úspěšnější únor. Probuzení z vánočních a novoročních
oslav už proběhlo v plném proudu a já se Vám nyní pokusím
shrnout, co a jak se událo a naznačit, co se dít bude.
V sobotu 13. 1. jsem aktivoval pohybové senzory mých svěřenců a svolal je na 14. hodinu do kabiny. Pokyny zněly jasně:
vezměte si věci na fotbálek. Bláhově tedy chlapci předpokládali, že to bude jen o tom. Nikoliv.

Druhá polovina února by pak měla být ve znamení pokračujícího náběru kondice a zakončena přátelským utkání. V tuto
chvíli ovšem ještě neumím říct termín ani soupeře, jelikož se
vše bude odvíjet od průběhu soustředění a časových možností mančaftu.
To je tedy asi tak vše, drazí přátelé. Věřím, že čtení těchto
řádků pro vás bylo příjemně stráveným časem a že se už nyní
těšíte na další číslo tohoto plátku, i kvůli této rubrice. Děkuji
za váš čas a vaši pozornost a těším se na další setkání.
S pozdravem Marek Vala
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8. poličenský miniples - Volejbalisté
Přátelé, je to neuvěřitelné jak ten čas běží. Je to už opravdu po
osmé, kdy jsme se sešli na našem volejbalovém plese a otevřeli
tím letošní plesovou sezónu. Po loňském, který jsme absolvovali
v sále, jsme se opět vrátili do míst, kde jsme začínali původně,
do prostor restaurace U slunce. Ne proto, že by se nám v sále
nelíbilo, ale ten byl obsazen volbami a čas, který by nám zůstal
na přípravu po jejich ukončení, byl příliš krátký na to, abychom
pro naše hosty připravili prostředí, na jaké jsou za ta léta zvyklí.
Na zahájení plesu jsme si pozvali skupinku děvčat mažoretek
z Domečku. Čtyři děvčátka nám předvedla dvě 4minutová vystoupení. O co víc chybělo na dokonalosti provedení, o to více
bylo roztomilé a děvčata se opravdu snažila. Však také celé jejich vystoupení provázel potlesk v rytmu hudby a přihlížející rodiče si je fotili a natáčeli.

K tanci nám opět hrálo Duo DEKOLT, které nás mile překvapilo
inovovaným repertoárem. V průběhu večera se ale dostalo i na
notoricky známé skladby z minulých let. Nechyběly ani sportovní disciplíny, které vyplňovaly přestávky mezi jednotlivými bloky skladeb. Bylo úžasné sledovat, s jakým elánem se zapojili do
soutěže v „Hodu olympijskými kruhy na cíl“ nebo absolvovali
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„Pavoučí běh tunelem“. Vrcholem byla nová biatlonová disciplína „Běh se saněmi a střelba raketami z praku na cíl“. Nebylo
to vůbec jednoduché a soutěžící i přihlížející se výborně bavili.
Výherci byli po zásluze odměněni cenou i potleskem.
Na přítomné čekala bohatá tombola, na kterou si
mohli zakoupit losy v průběhu večera. Při rozbalování ruliček si
mohli, kromě vyhrávajícího čísla, přečíst i řadu vtipných či rozumných hesel nebo citátů. A že jich bylo dost dokazoval smích znějící
u stolů.  Celou dobu se hosté posilovali bohatým občerstvením,
připraveným velmi chutně a pečlivě Martou a Vlastíkem, za což
jim patří náš dík. Poskytlo všem důležité doplnění sil nejen pro

tanec, ale i pro závěrečné losování hlavních cen, které proběhlo
o půlnoci. Výherci měli radost, ostatní jim to přáli a na příště si
slibovali, že si určitě vyberou ty výherní vstupenky zase oni.
Zábava pokračovala do časných ranních hodin a loučili jsme se
spokojeni s příjemně stráveným večerem (sice v menších prostorách) v přátelské a srdečné atmosféře. Při odchodu častokrát
zaznívalo „ tak zase za rok“.
Za krásný večer patří poděkování i pořadatelům, sponzorům
a obci za její podporu tohoto plesu.
Kdo chce více pocítit atmosféru tohoto večera, může navštívit
naše stránky na obecním webu, kam co nejdříve umístíme další
fotografie.
                                                              Liba Dopiráková

BLAHOPŘEJEME
Na četná přání občanů jsme se rozhodli v našem zpravodaji
znovu obnovit společenskou rubriku. Souhlasíme s nimi v tom,
že připomenutí výročí, blahopřání k životnímu jubileu nebo
jiné události je nejen vzpomínkou na jubilanta, ale také malým
připomenutím i pro ostatní, kteří by se chtěli připojit k vyjádření svých pocitů či gratulací.
Leden 2018
90
80
75
65
65
65

Skýpalová Ludmila
Kristek Josef
Vránová Jarmila
Snídal Petr
Hegerová Irena
Strnadlová Jana

Únor 2018
90
85
70
70

Dorotík František
Palátová Zdenka
Holba Jiří
Skoček Ladislav

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na únor 2018
Čtvrtek 1. února 			
14.30 hod.
Pokračování vzpomínek na 30. výročí založení Klubu  seniorů.
Pondělí 5. února 			
14.00 hod.
Zápis na činohru „Šťastni ve třech“, která se uskuteční
13. března v divadle A. Dvořáka (340,- Kč).
Čtvrtek 8. února 			
14.30 hod.
Beseda O Portugalsku, přednáší pan Jan Jiříček.
Čtvrtek 15. února 			
14.30 hod.
Operetní melodie ze známých operetek. Uvádí pan Petr Jansa.
Čtvrtek 22. února 		
8.30 hod.
Výroční členská schůze v zámku Žerotínů v sále prvého patra.
Prezence od 8.00 hod. Občerstvení zajištěno. Po schůzi vystoupí soubor Polajka.
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
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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 březen do 26. 2. 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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