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Motto měsíce:
Kdyby se moudří lidé nemýlili, hlupáci by museli zoufat.
J. W. Goethe

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi popřát všem ženám u příležitosti MDŽ hodně
štěstí, zdraví a každodenní pohodu. Setkáme se v sobotu
3. 3. v sále, kde bude připraven zajímavý program, na který Vás srdečně zveme. V sobotu 17. 3. budou pro vás opět
přichystány zabijačkové speciality, které se trvale těší oblibě
našich občanů. Poté 24. 3. bude Velikonoční jarmark, který
bývá velmi dobře připraven a každý si zde může vybrat, co
se mu líbí. Na sobotu 28. 4. si v kalendáři poznačte soutěž
o nejlepší kotlíkový guláš spolu se soutěží o nejlepší tvarohovou buchtu. Uvítáme všechny vaše další náměty či nápady
a těšíme se na setkání s vámi.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce
V měsíci únoru se dne 15. 2. uskutečnilo 72. jednání Rady obce,
které projednalo a schválilo (případně doporučilo ZO schválit)
následující zásadní body:
• příspěvek Klubu seniorů Valašské Meziříčí ve výši 5.000,- Kč,
• pacht části pozemku p. č. 103/2,
• doporučuje ZO schválit odkup části pozemku u STK (rozšíření
výjezdu na komunikaci II/150,
• plán odpisů dlouhodobého majetku obce pro rok 2018,
• podporu projektu „Strom života“ (oblast sociálních služeb),
• podporu dvou projektů „Diakonie VM“ (oblast sociálních
služeb),
• podporu projektu „Krista velekněze v Choryni“ (oblast sociálních služeb),
• doporučuje ZO schválit rozpočet sociálního fondu na rok
2018,
• doporučuje ZO schválit nájemní smlouvu s TJ Poličná,
• odměnu členům volební komise za II. kolo voleb v celkové
výši 10 tis. Kč,
• bere na vědomí předložený návrh na směnu pozemků mezi
městem Valašské Meziříčí a obcí Poličná,
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

• nedoporučuje ZO schválit prodej části pozemku p. č. 185/1,

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz

• bere na vědomí předložený návrh na směnu pozemků mezi
podnikem Lesy ČR, a. s. a obcí Poličná,

žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony

• doporučuje ZO schválit podání přihlášky do soutěže „Vesnice
roku 2018“.

Pozvánka

Srdečně zveme všechny občany na

ZABÍJAČKOVÉ HODY
v sobotu 17. 3. 2018 od 11 hodin
sál a hostinec U Slunce v Poličné
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!!! Dřevotříska není palivové dříví !!!
Vážení čtenáři.
Převážná většina rodinných domků v obci využívá k vytápění
kotle na pevná paliva. Ne všichni však topí tak, aby co nejméně znečišťovali ovzduší a škodili životnímu prostředí. Proto jsme
často svědky toho, jak se nad Poličnou objevuje smogový mrak
plný kouře a hlavně jedovatých a zdraví nebezpečných látek.
Kromě velmi škodlivých dřevěných pražců plných dehtu jsou
dalším takovým topivem zbytkové přířezy z dřevotřísky, pro jejíž výrobu se používají tmelící látky – formaldehydové pryskyřice. Dřevotříska, stejně jako chemicky ošetřené dřevo, nábytek,
apod.) po té, co splní funkci, je odpad a patří do sběrného dvora.
Při spalování dřevotřísky, chemicky ošetřeného dřeva, natřených prknech aj. se uvolňují dioxiny (až 500x více než při použití
palivového dříví), formaldehyd a fenoly, které unikají do ovzduší. Jsou to nepříjemně páchnoucí jedy se silným dráždivým
účinkem. Do kamen či kotle tedy nepatří žádné plasty, guma,
dřevotříska ani umělá vlákna. Nepatří tam ani žádný jiný odpad.
Spalovat v kotli nebo v kamnech lze pouze palivo, které je výrobcem ke spalování určeno, a to odpad v žádném případě není.
Dioxiny jsou látky nebezpečné i ve stopovém množství, které

vznikají například při spalování odpadu obsahujícího chlórované látky či jako vedlejší produkty v chemické výrobě, kde se
používá chlór. Dioxiny a příbuzné látky jako DDT či polychlorované bifenyly, označované jako perzistentní organické látky, v již
velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy, ohrožují
reprodukci živočichů včetně člověka, mají na svědomí poškození
imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. Díky
své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a „putují“
proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu.
Formaldehyd je vysoce toxický pro všechny živočichy. Jedná se
o mutagenní a karcinogenní látku. Člověk může být formaldehydu vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Při
nízkých koncentracích dochází k podráždění sliznic horních cest
dýchacích, při vyšších koncentracích se pak dostavují silné otoky, záněty plic, popřípadě smrt. Je možnou příčinou atopických
ekzémů a různých alergických stavů. (zdroj: arnika.org)
Proto vás upozorňujeme, abyste tyto materiály nespalovali ve
svých kotlích a kamnech, nýbrž je odváželi do sběrného dvora.
Škodíte tím nejen sobě a svým sousedům, spoluobčanům, ale
vystavujete se také postihu příslušných orgánů životního prostředí.		
vedení obce

Valašský soubor písní a tanců „BAČA“ – část 2.
Milí spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsme vám přinesli první část vzpomínek na zrození Valašského souboru
písní a tanců Bača. Jsme moc rádi, že
naši čtenáři pozorně čtou Poličenské listy a zajímá je i historie tohoto souboru.
Svědčí o tom autentické zápisy z doby
před 80 lety, které nám na obec přinesl
pan Miroslav Horák.
ZÁPIS Z ROKU 1937
Bylo zřejmo, poslední léta, že kupříkladu kroj valašský velmi
upadal. Jednak se zřídka kdy nosil a jednak se znehodnocoval
vpašovanými změnami krojových součástek.
Povstali muži z řad učitelstva a řekli ne tak. Vydali předpisy
– normy pro nošení kroje a dbali, aby správné oblečení krojů bylo dodržováno. Propagovali častější nošení krojů bezvadných. K tomu vyzvedli ze zapomnění staré valašské písně
a tance, jež k nošení krojů se pojí a užíváno jich. Z nejznámějších
a nejlepších propagátorů u nás to byli a jsou:
Profesor reálného gymnázia ve Valašském Meziříčí pan Arnošt
Kubeša a odborný učitel ve Valašském Meziříčí pan Miloš Kašlík.
V lednu 1937 přišli do Poličné dva muži z města, prof. Kubeša
a prof. Polášek, aby zachytili staré písně a tance. Pozvali si do
školy, mimo učební dobu, nejstarší občany obce, ty, kteří něco
vědí, mohou se vyjadřovat apod. Tito staří řekli, zazpívali, zatancovali pánům profesorům, co věděli a uměli. Páni profesoři si
zaznamenali texty i nápěvy. Tak to dělali všude.
ZÁPIS Z ROKU 1938
Staré valašské tance učí, opravuje, doplňuje, obnovuje dvojice
– pan profesor Kubeša a Miloš Kašlíků, odborný učitel z Poličné. Tančívají u Šindlerů. Začali tento druh svérázu pěstit v lednu
1938. Těší se to oblibě, těší to. Jen houšť.
Tolik tedy autentické zápisy pana Jaroslava Horáka a teď již
slíbené pokračování…
ZROZENÍ SOUBORU
Zdá se, že podle těchto zápisů by se mohl rok 1938 považovat
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za rok založení souboru Bača, ale nevíme to jistě. Berme to tedy
tak, že ve všech dosud publikovaných materiálech je jako začátek založení souboru uváděn květen 1945 a už to tak nechejme.
Hlavní je, že už od svých začátků to byl soubor kvalitní, že v něm
byli lidé milující lidové umění a že díky svým uměleckým vedoucím se soubor vždy vyznačoval původností, čistou zpěvností
a chutí do práce.
A byla to práce zajímavá, protože v množství našich lidových
tanců patří valašské tance mezi nejzajímavější ať už svou bohatostí a pestrostí tanečních prvků s choreografickou kompozicí,
tak i veselím, které vzbuzují. A protože po tancích následuje veselý rozhovor nebo vyprávění, zanechává celek u účinkujících
i diváků vzpomínky na celý život.

SE STATUTEM, ALE BEZ MUZIKY…
V letech 1945 – 1949 se činnost kroužku zaměřila jednak na
stálé nácviky, které probíhaly v hostinci Na fojtství v sále nebo
na tanečním parketu v zahradě a jednak na vytvoření uceleného
programu pro samostatná vystoupení, s nimiž kroužek vystupoval ve městě i v dalších obcích okresu, ale i za jeho hranicemi.
Tance se tenkrát tančily v kruhu, bez choreografických úprav.
Někdy se zpívalo při tanci, jindy zase samostatný zpěv střídal
taneční vystoupení.
Jedním z prvních problémů, které kroužek musel řešit, bylo
obstarávání „valašských hábů“. Stálý příliv nových nadšenců
přiměl dosavadní členy k prohledávání půd a truhel, v nichž se
ledacos našlo a to se pak oprašovalo a přešívalo, nejednou i od

sedal Miloš Kašlík, který ve slavnostním referátu nastínil úkoly
a cíle našeho souboru, který chce propagovat a šířit krásu takového umění, jakým je folklór. Upozornil na negativní vlivy, které
narušují čistotu tohoto vzácného dědictví našeho lidu a jako přílak uváděl nevhodné a nesprávné krojové doplňky a nevhodné
úpravy písní a tanců.

různých lidí kupovalo a někdy jen půjčovalo. Nejedna deka se
doma ztratila a pak se obarvená na fialovo objevila u strýca Hradila, který z ní ušil fajnové gatě, dovedné ruce tetiček zase našly
uplatnění při vyšívání krojů.
Mnohem závažnější problém, který musel kroužek ve svých
počátcích řešit, byl problém muziky. Ne, že by bylo málo muzikantů, ba právě naopak, ale každý z nich už někde hrál a muzikou si přivydělával. V kroužku ale muzikanty platit nemohli
a tak zajišťování muziky nebylo snadné, protože jediné muzikantské jistoty kroužku byli Miloš Kašlík a Jožka Šimčík
mladší. To bylo málo, i když starý Štork, primáš „Matalíkovy muziky“ vždycky tvrdil: „Naše valašské kvarteto, to jsme
my tři. Já a Matalík.“ A tak bylo pokaždé nutné nějakého
muzikanta přemluvit, jednou z Meziříčí, podruhé z Krhové
a potřetí z jiné dědiny.

Druhá část jednání byla věnována volbě vedení nově utvořeného souboru. Předsedou byl zvolen Vojtěch Zahradníček,
místopředsedou Josef Šimčík starší, jednatelem Vilém Šob, kronikářem Josef Šimčík mladší, vedoucím muziky Josef Buš a předsedou tanečního odboru Alois Schneider. Soubor začal pravidelně nacvičovat a jeho prvním vystoupením bylo „kácení máje“
spojené s dvouhodinovým programem. A vzhledem k tomu, že
se blížily Strážnické slavnosti, byly zkoušky zaměřeny na tuto vrcholnou akci, na kterou soubor dostal pozvání a nakonec zde
i vystupoval.
Když byl vedoucím Miloš Kašlík a uměleckým vedoucím Václav
Vozák, spolupracovali někdy na přípravě programů s manžely
Stanovskými z bystřického souboru Rusava.
(pokračování v dalším čísle)

Po roce 1948 všechny amatérské soubory začaly před názvem
používat označení „soubor lidové umělecké tvořivosti“ a tak se
i z našeho kroužku stal soubor LUT, jehož zakládající schůze se
konala 16. dubna 1950. Zúčastnilo se jí 32 členů a ti schválili
prozatímní stanovy souboru a plán jeho činnosti. Schůzi předObec Poličná Vás srdečně zve na:
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KOWAX – Valašská Rally ValMez
Unikátní zážitky nejen podél tratí rychlostních
zkoušek nabídne úvodní podnik Mistrovství
České republiky v rally – 37. KOWAX Valašské
rally ValMez. Ta se v okolí Valašského Meziříčí
a Kopřivnice uskuteční ve dnech 23. – 25. března 2018. Pro fanoušky, kteří na Valašsko a Lašsko nezamíří, ale i pro domácí, jež nemají možnost přímé účasti, zabezpečil pořadatel Valašky dva živé televizní
přenosy z nedělního programu automobilové soutěže.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Na základě vyhlášky obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. velkoobjemové kontejnery k provedení jarního
úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemového
odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme
občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory
apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašské Meziříčí s.r.o.,
ul. M.Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty
vždy od 7 do 17 hodin.
1. Přistavení velkoobjemových kontejnerů 27. 3. 2018
Poličná
- točna
		
- Hasičská zbrojnice
		
- bytovky
		
- Štěpnice
		
- Pod Kotlinou
		
- Pod hájenkou - naproti bytovkám
2. Odvoz kontejnerů 28. 3. 2018

Fanoušci rallysportu se mohou těšit na téměř dvě hodiny živého
vysílání z letošní KOWAX Valašské rally ValMez. V neděli 25. března
2018 od 12 do 13:30 hodin nabídne stanice ČT Sport souvislý přenos z RZ 12 Tatra (start 12:05) a RZ 13 Tatra (start 12:24) z kopřivnického polygonu. Projekt Valaška Live se potom přesune do Juřinky.
Odtud mohou televizní diváci sledovat od 15 hodin závěrečný test
soutěže RZ Juřinka.

Dvacetiminutový přenos nabídne živý vstup z cíle poslední rychlostní zkoušky ve Lhotce nad Bečvou, kde ČT Sport zprostředkuje
divákům bezprostřední dojmy nejúspěšnějších posádek 37. ročníku valašské soutěže před příjezdem na cílovou rampu na náměstí
ve Valašském Meziříčí.

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.

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.
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K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Poličná - Hasičská zbrojnice dne 27. 3. 2018
v době od 9 do 16 hod.

Bleskovky…
Rádi bychom vám v rychlosti přiblížili některé akce, které jsme
začali nebo do kterých se pustíme v nejbližší době:
oprava drážního domku s dotací ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu „Energetické úspory objektu č. p. 23“,
vyčištění a úklid prostoru ve špici za mysliveckou chatou,
zahájení realizace dotovaného projektu „Naučná stezka –
1. etapa“. Cílem je vybudování klidové zóny pro maminky
s dětmi v prostoru od soutoku potoku Loučka s Bečvou
kolem potoka k nové lávce přes potok s lavičkami a přírodními herními prvky,
podání žádosti o dotaci na vybudování přechodu pro
chodce na „horním konci“ v rámci projektu „Oranžový
přechod ČEZ“,
zpracování a podání žádosti o dotaci z Programu Zlínského kraje RP 01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu „Kanalizace na Kotlině“,
příprava realizace výstavby sociálního zařízení u hřišť
s umělým povrchem v areálu školy,
příprava výstavby chodníku od drážního domku k Revíru
(projektová dokumentace, stavební povolení, apod.),
příprava velkého projektu „Rekonstrukce ZŠ“. V rámci
této akce bychom rádi zateplili školu, vyměnili okna, rekonstruovali kotelny a rozvody tepla, rekonstruovali rozvody elektro (pokud to nebudeme muset udělat již letos),
rekonstruovali střechu, udělali půdní vestavbu s novými
2 učebnami a velkou družinou. Vedle toho chceme rozšířit mateřskou školu o další oddělení a v tom případě bu-

deme muset vyřešit učebnu dílen, se kterými uvažujeme
na místě stávající garáže a přilehlého objektu mezi dětským hřištěm u MŠ a Arboretem. Rádi bychom na tuto
akci získali dotaci ze SFŽP a Programu IROP, aby realizace nezahltila obecní rozpočet na několik let dopředu. Ale
i tak to bude obrovská akce, jejíž realizace se bude muset
rozložit nejméně na dva roky, případně více let.

a samozřejmě nesmím zapomenout na přípravu projektu
„Komunitní dům pro seniory“ a „Protipovodňová opatření
na toku Loučka“, která jsou také v běhu.
V hlavě máme celou řadu dalších akcí, ale o tom vás budeme
informovat zase v dalším čísle zpravodaje.
		
Stanislav Pernický

Věříme, že se všem „plesajícím“ hudební produkce Dua Cadillac
líbila a že si sobotní večer pěkně užili.

Snad si také všichni dobře zatancovali a třeba i vyhráli některou
z pěkných cen v bohaté tombole
Poděkování patří všem, kteří se na celé organizaci plesu podíleli
a také týmu paní Marty Havranové, který se o nás vzorně staral, takže nám nic nechybělo.

UPOZORNĚNÍ - KOMPOSTÉRY
Rádi bychom vás informovali, že jsme se, spolu
s dalšími 8 obcemi, zapojili do projektu „Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko", jehož cílem je
pořízení 1380 domácích kompostérů. Pro naše
občany jsme objednali 300 kusů, které budou k dispozici v měsíci
dubnu. O přesném termínu budete včas informováni.

2. obecní ples
Rok se s rokem sešel a přesně ve stejném datu 24. února, tentokrát však v sobotu, jsme se mohli opět potkat v sále U Slunce na
2. Obecním plese.
Po zahájení plesu nás potěšilo vystoupení mladých tanečnic
z taneční školy ANERI.

Po jejich velmi pěkném pásmu se režie večera chopilo Duo Cadillac (Ivan Klíma, Lenka Mrnková), které večer skvěle předvedlo
všechny žánry od lidovek přes „střední populár“ nebo klasické tango
či walz, až po tvrdý rock.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Divadlo BUBLANINA
… nás navštívilo v mateřské škole 30. ledna dopoledne a přivezlo
pohádku „Dobrý den, celý den“. Opět to nebylo jen o pasivním sledování děje, ale děti byly již od začátku vyzvány ke spolupráci, vtaženy
do děje příběhu. Pomáhaly vytvářet zvukové kulisy, různě napovídaly a během celé pohádky musely sledovat, jestli náhodou někde neuvidí berušku, která se úmyslně schovala. Zkrátka děti byly v napětí
od začátku do konce.

Dnes přijela s divadlem Bublanina jen jedna aktérka, ale bylo úžasné sledovat, jak má důmyslně vymyšlené a připravené kulisy. Zcela si
vystačila sama a ještě zaměstnala a zaujala všechny děti.
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Sněhová nadílka na školní zahradě
Konečně nám dostatečná sněhová nadílka dovolila využít
k pobytu venku také školní zahradu. Někdo jen tak brouzdal ve
sněhu nebo si hrál. A někdo se zkrátka rozhodl uválet sněhovou kouli. Nejdříve na to stačily dvě děti.

Postupně se však přidávaly další a další děti, protože koule záhy nabývala docela značných rozměrů a každá ručička se
hodila. Děti svůj výkon ohodnotily slovy: „To byla ale fuška!“
a ochotně zapózovaly před fotoaparátem.

Jak a s čím si hrajeme ve třídě Ježečků
V pátek 16. 2. nás opravdu nepovedené počasí nepustilo na
pravidelnou každodenní vycházku a museli jsme tedy zůstat
v mateřské škole.

•
•
•
•
•

rádi tvoříme z Lega, hlavně auta
rádi skládáme puzzle
vyšíváme
umíme skládat velké prostorové stavby z Lega Duplo
tak se soustředíme, aby nám nic nespadlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Poličenský slavík 2018
Ve středu 31. ledna se na naší škole konala již tradiční pěvecká
soutěž „Poličenský talent“, tentokrát ve stylu zábavné show
„Tvoje tvář má známý hlas“.
Přihlásilo se 20 soutěžících, kteří byli rozděleni do tří kategorií.
V první soutěžní kategorii (1. a 2. třída) bylo pořadí následující:
1. místo – Václav Stavinoha a Tereza Surovčáková z 2. třídy,
2. místo získaly děti z 1. třídy Antonín Dusík, Tomáš Smilek,
Lucie Smiešková a Klaudie Šochová a
3. místo obsadila Dorota Šotková z 2. třídy.

Děti okamžitě využily nastalý čas k soustředěným a oblíbeným hrám. Vytvořená hrací centra ve třídě poskytují dětem
dostatek prostoru a možností ke hře.
Děti si opravdu mohou vybrat podle svého zájmu, kde
a s čím si zrovna chtějí hrát, co je zajímá.
A tak například:
• rádi si hrajeme v kuchyňce
• rádi se staráme o miminka
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Ve druhé soutěžní kategorii (3. - 5. třída) se na
1. místě umístila Johana Machačová ze 4. třídy,
2. místo získaly dívky z páté třídy Barbora Nováková a Lucie
Segradová,
3. místo patří Heleně Večeřové ze čtvrté třídy.
Vítězkou třetí soutěžní kategorie (6. - 9. třída) se stala Marcela
Halaštová z deváté třídy, 2. místo si rozdělily dívky Vendula
Machačová ze sedmé třídy a Hana Smiešková z osmé třídy
a 3. místo získala Aneta Klanicová ze sedmé třídy.

Ukrajina a jižní Rusko
V úterý 6. února 2018 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili přednášky o Ukrajině a jižním Rusku.
S panem Mgr. Hanákem jsme „putovali“ těmito státy a dozvěděli jsme se řadu informací především o životě lidí jak na
Ukrajině, tak v jižním Rusku, například že Rusko patří k nejlidnatějším zemím světa, většina obyvatel žije v evropské části, naopak rozsáhlá území Sibiře jsou téměř liduprázdná. Na
Ukrajině žijí lidé hlavně ve velkých průmyslových městech, ale
na venkově se počet obyvatel snižuje.

Novinkou letošního ročníku soutěže byla „Cena diváků“, ve
které hlasovali žáci školy pro svého favorita z 1. a 2. stupně.
Zvítězila Dorota Šotková za 1. stupeň, Hana Smiešková
a Marcela Halaštová za 2. stupeň.
Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za skvělé pěvecké výkony
a naši nejmladší žáčci také za odvahu, se kterou celou soutěž
krásně zvládli!
Mgr. Jana Urdová

Moje třída, moje parta ve Fryštáku
Začátkem února se vydali žáci 7. třídy na třídenní kurz
v rámci Orientačních dnů. Cílem bylo stmelit kolektiv největší
třídy poličenské školy.
Sedmáci zažili plno her, aktivit a zážitků, na které nikdy nezapomenou, což můžete vidět na fotografiích. Všichni pochopili,
co to je tým, parta a jak důležité je táhnout za jeden provaz.

V další části přednášky nám pan lektor, který obě země procestoval, povídal o svých zážitcích z těchto oblastí. Vyprávěl
zejména o těžkém životě tamějších dětí.
Tato zajímavá a poutavá beseda byla doplněna názornou
prezentací k danému tématu.
V závěru přednášky jsme si uvědomili, jaké máme štěstí, že
žijeme v České republice.
Beáta Janíčková – 9. třída

Recitační soutěž 2018

Celý program řídili tajní agenti Šimon a Franta, jinak výborní instruktoři Orientačních dnů. Důkazem úspěchu kurzu je
hláška jednoho účastníka během jedné z aktivit: „Musíme se
znovu rozhádat, abychom tu mohli jet znova“.

Sešel se rok s rokem a ve čtvrtek 8. 2. se opět setkali příznivci poezie i prózy z naší školy. V tento den se konalo školní kolo
recitační soutěže.
Chlapce a děvčata, kteří přednášeli, byla radost poslouchat,
všichni byli výborní, ale vítězem se mohl stát jen jeden.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V první zvítězil Václav
Stavinoha z 2. třídy, ve druhé kategorii se umístil první Tomáš
Kubáček ze 3. ročníku, vítězem třetí kategorie se stala Vendula Machačová ze 7. třídy a první místo ve čtvrté kategorii
získala Marcela Halaštová z 9. třídy.

Věřme, že se sedmáci již nikdy nerozhádají a stále si ve
svých nitrech ponesou ducha tohoto kurzu, protože ty tři dny
byli skvělý tým, který šlapal jako dobře namazaný stroj.
Mgr. Jiří Hrabovský
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Co dodat na závěr?
Všem recitátorům děkujeme za příjemně prožité únorové
odpoledne, vítězům gratulujeme, přejeme hodně úspěchů při
reprezentaci naší školy v okrskovém kole a na recitační soutěži
Krásenský zvoneček.

Domů odcházely děti unavené, ale nadšené, se spoustou cen
a dárečků, za které vděčíme všem příznivcům naší školy. Srdečně jim i touto cestou děkujeme.
Těší nás, že se celá show velmi povedla. I když se mnoho žáčků
kvůli nemoci nemohlo zapojit, věříme, že příští rok si to všichni
vynahradí. Budeme se těšit.
Mgr. Jana Skotnicová

Zvláštní poděkování patří paní magistře Olze Pernické, která
byla nejen předsedkyní poroty, ale především ochotně pomohla žákům a žákyním svými odbornými radami, jež mají zejména
přispět k výstižnému přednesu a správné interpretaci autorovy
myšlenky.
Mgr. Jarka Křížová

XV. školní karneval
A opět je tady měsíc únor, na který se děti z naší školy i školky
vždy tolik těší. Kromě blížících se jarních prázdnin pro ně znamená i velkolepou akci – tradiční školní karneval. Nejinak tomu
bylo i letos. Celý minulý týden byl ve znamení příprav a v pátek
16. února úderem patnácté hodiny mohla akce odstartovat.

Do nádherně vyzdobené školní jídelny se začali scházet
okouzlující princezny a víly, strašidelné čarodějnice, kovbojové,
loupežníci, ale i filmoví hrdinové a spousta zvířátek. Všechny
pohádkové postavičky přivítala dvojice „Klaunů na volné noze“,
která bavila svými nápady po celou dobu nejen děti, ale i dospěláky. Soutěže, hry, scénky, tanec, zpěv, to vše si děti s radostí
užívaly, zatímco si rodiče mohli v klidu vypít kávu nebo čaj a popovídat ve školní družině.
Také nabídka občerstvení byla lákavá. Milovníci domácích zákusků a chlebíčků si určitě přišli na své a často si tyto dobroty
odnášeli i domů.
V 17 hodin pak vyvrcholila tato akce parádní diskotékou.
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Také děti z mateřské školy přišly na karneval v základní škole
v opravdu krásných a zajímavých maskách. Tancovaly, soutěžily
a ochutnávaly připravené dobroty, zkrátka zapojily se do karnevalového děje.

Na karneval se děti těšily dlouho dopředu, protože tvořily,
stříhaly, lepily, malovaly už během 14 dnů před karnevalem.
Proto všechny prostory mateřské školy zdobí karnevalové výrobky a obrázky, které děti vytvořily.

Složky informují …
Ples SDH
V sobotu 10. února do Poličné zavítaly kmeny indiánů či
apačů a za nimi na koni přijeli kovbojové z divokého západu
a říkáte si proč???

Odpověď je jednoduchá v sále Hostince U Slunce se uskutečnil již 6. ročník hasičského maškarního plesu, který letos
patřil westernu. Jako každý rok byl pro hosty připraven pestrý program a celý večer k poslechu a tanci hrála kapela Duo
Twist.

První bod programu byla módní přehlídka Lidušky Rosové
a její značky La Rosa Fashion. Překrásnou dámskou kolekci
předvedly naše hasičky a sklidily od diváků obrovský aplaus.
Druhý bod programu byl společný country tanec všech účastníků na plese, který si pro ně nachystaly naše hasičky. Hostům
se společný taneček, tak zalíbil, že během večera byl s radostí
a elánem opakován.

Třetí bod programu bylo bombastické „kankánové“ vystoupení opět našich hasičů. Děvčata a kluci ze sboru dali do vystoupení veškerou energii a ukázali nevídané.
Největší problém plesu bylo provedení soutěže o nejlepší
masku, protože letos si všichni účastníci dali obrovskou práci
a jejich kostýmy byly precizně připraveny. Proto naše porota ohodnotila 5 skupinek/jednotlivců a obdarovala je malou
výhrou. Během večera bylo pro hosty přichystáno bohaté
a chutné občerstvení. Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům a lidem, kteří se podíleli na přípravách plesu
a především poděkování patří všem hostům plesu, že vytvořili
skvělou atmosféru a užili si spolu s námi perfektní večer.

P.S.:
Fotografie z plesu naleznete na www.sdhpolicna.rajce.idnes.cz
Video z vystoupení hasičů na www.youtube.com pod názvem
SDH Poličná ples 2018
Autor: Sbor dobrovolných hasičů Poličná

POZVÁNKA
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TJ ODDÍL KOPANÉ – OKÉNKO TRENÉRA – 2/2018
Krásný březen, drazí čtenáři. Vlastně už skoro první jarní
měsíc. I když ve chvíli, kdy píšu tento článek, to tak nevypadá.
Venku -10°C, v den výročí 70 let od tzv. „vítězného února“, ve
stejný den kdy skončila zimní olympiáda v Jižní Koreji. Věřím,
že s koncem olympiády a měsíce února skončí i chřipková epidemie, která opravdu nemile zasáhla také náš tým. Z toho důvodu se bude jednat nejspíše o nejkratší článek v prozatímní
historii této rubriky, jelikož zkrátka nemám téměř o čem psát.
Plánované soustředění, o kterém jsem se zmínil v minulém
čísle a na které jsem byl tak hrdý, že konečně pojedeme, se
totiž neuskutečnilo. I když mí svěřenci opravdu jet chtěli a byli
a mnohdy ještě jsou patřičně nazlobeni, že se nakonec nejelo,
stojím si za svým rozhodnutím. V 10 dnech před plánovaným
odjezdem se objevila lehčí nebo těžší forma virózy celkově
u 14 členů týmu, a jelikož program soustředění by byl náročný pro zdravé jedince, natož tak pro čerstvě doléčené nebo
dokonce ještě ne zcela doléčené, rozhodl jsem se soustředění
zrušit. Nebylo to lehké, ale někdo mít rozum zkrátka musí.
Dovolte mi ještě jednou a veřejně pro můj mančaft krátkou
omluvu: „Promiňte, pánové. Věřte, že mě to mrzí možná ze
všech nejvíc.“
Tolik k soustředění. Bohužel zdravotní stav hráčů v kombinaci s pracovními povinnostmi a jarními prázdninami nám
notně narušil i další únorové týdny, takže kluci zvládli v počtu
vždy méně než 10 hráčů pár tréninků v tělocvičně u trenéra
Rigy, nějaký výběh a pár individuálních výkonů jako bazén,
kolo apod. Díky těm zdravým kouskům za každou odtrénovanou minutu. Jsem za to rád a vím. Každá ta minuta pohybu
se počítá!
Co nás čeká v březnu? No nevím, co napsat, jelikož soustředění jsem také bral jako tutovou věc a jak to dopadlo... Ale
věřím, že 11. 3. odehrajeme přátelské utkání na umělé trávě
v Hranicích proti týmu Bělotín B. A skoro určitě na konci měsíce odehrajeme první mistrovské utkání, pokud počasí a zdraví dovolí. O přesném termínu Vás snad budeme informovat
v obecním rozhlase. Hrát se bude v Zubří. Děkuji za přečtení
těchto řádků, omlouvám se, že to tentokráte vlastně nebylo
ani tak moc o fotbale a přeji krásný začátek jara.
S pozdravem Marek Vala

BLAHOPŘEJEME
Březen 2018
85
70
70
70

Mitášová Josefa
Janíček Miroslav
Bartková Bohumíra
Slovák Oldřich

KNIHOVNA INFORMUJE – REFLEXNÍ TERAPIE
ZABRALA
Přednáška o reflexní terapii bylo zajímavé téma. Padesátka
účastníků zaplnila obecní knihovnu do posledního místečka –
židle jsme museli doplnit z půdních zásob.

Paní Radka Dvořáková se zasvěceně zhostila tématu, přidala
praktické rady a zodpověděla dotazy.
Někteří ze spokojených účastníků přednášky hned po příchodu domů úspěšně aplikovali čerstvě nabyté znalosti na
svých blízkých.

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na březen 2018
Čtvrtek 1. března 		
14.30 hod.
Beseda o Pobaltí – přednese pan O. Mareček.
Čtvrtek 8. března 		
15.00 hod.
Taneční zábava k MDŽ s tombolou. Zahraje pan Šváb.
Čtvrtek 15. března 		
14.30 hod.
Povídání o víně s ochutnávkou. Hovoří paní Brouwerová.
Čtvrtek 22. března 		
14.00 hod.
Návštěva zámku Žerotínů.
Čtvrtek 29. března 		
14.30 hod.
Velikonoční tradice. Výstava velikonočních dekorací.
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 duben do 27. 3. 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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