Poličenské listy
duben 2018 / Ročník VI. číslo 4
Motto měsíce:
„Na svatého Vojtěcha když prší, trnky se neurodí“
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Velikonoční svátky jsou za námi, počasí letos přálo a tak bylo
v obci více klapotářů i koledníků. Jsem rád, že se daří udržovat
tradice. Snad se obnoví i velikonoční zábava, která byla velmi
oblíbená. V současné době připravujeme opravy komunikací
a několik dalších drobných úprav v obci. Prosíme vás o podněty
z vašeho okolí, které jsou potřebné a nevyžadují velké investiční náklady. Současně vás chci pozvat na tradiční soutěž ve
vaření kotlíkového guláše, která se uskuteční 28. 4. ve sportovním areálu. Tato soutěž je letos rozšířená o nejlepší tvarohovou buchtu. Očekáváme, že přijdete povzbudit účastníky
a ochutnáte jejich výrobky.
Vladimír Místecký

• předsedou kontrolního výboru pana Ing. Radka Chumchala
namísto Ing. Chmelaře,
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Poličná na činnost oddílu,
• rozšíření předmětu úvěru o financování koupě pozemku p.
č. 1335/17 o výměře 8.650 m2, druh pozemku orná půda
a financování koupě nemovitostí p. č. 2148 o výměře 54 m2,
druh pozemku: ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. st. 58/2
o výměře 252 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 157 , vše v k. ú. Poličná,
• pověření starosty obce k přípravě podkladů pro získání dotace a k podání žádosti o dotaci, jež bude určena na investiční
projekt „Komunitní dům pro seniory“,
• zrušení předkupního práva vedeného ve prospěch obce Poličná na pozemku p. č. 382/58,
• pověřuje zastupitelku obce Poličná, paní Pavlu Horákovou,
k zastupování starosty obce v plném rozsahu jeho funkce
po dobu nepřítomnosti starosty pana Vladimíra Místeckého
a současně místostarosty Ing. Stanislava Pernického na OÚ
Poličná v období od 10. 6. do 19. 6. 2018 včetně,

Ženy v Poličné oslavovaly
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Sobotní odpoledne 3. března patřilo v Poličné ženám. Vedení
obce jim k jejich svátku připravilo Oslavu dne žen a v rámci ní
hned několik zajímavých dárků.
Tím prvním bylo vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy,
které maminkám a babičkám připravily půlhodinové velice milé
pásmo písní, tanců a recitace. Bylo se na co dívat, protože to
našim nejmenším šlo náramně dobře.
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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 Zastupitelstva obce
V měsíci březnu se dne 29. 3. uskutečnilo 30. zasedání Zastupitelstva obce, které projednalo a schválilo následující zásadní
body:
• kooptaci člena ZO, kdy místo pana Ing. Štěpána Chmelaře,
který z pracovních důvodů složil mandát zastupitele, vykonal zastupitelský slib pan Rostislav Tvrdý,
• členem Rady obce pana Vojtěcha Baču za odstoupivšího
pana Ing. Pavla Kubína,

Po tomto pěkném úvodním vystoupení dětí pogratuloval všem
maminkám, babičkám, tetám, dcerám, zkrátka všem ženám poslanec Evropského parlamentu pan JUDr. Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv, který přijal naše pozvání na
tuto akci.
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Během cca 35 minut předvedlo 8 modelek bezmála 80 modelů
dámských šatů, společenských rób a dalších módních kousků.
Přehlídka byla velmi zdařilá a všem ženám se moc líbila. Po jejím
skončení paní Rosová také přislíbila, že případným zájemcům
ráda ušije cokoliv, nejen z předvedených modelů.

Také díky jeho finanční podpoře, kterou nám pan europoslanec poskytl, jsme mohli všem ženám dopřát bohatší občerstvení – řízek s vyhlášeným bramborovým salátem manželů
Havranových.

Vyvrcholením příjemného sobotního odpoledne bylo vystoupení členů souboru opereta-muzikál Národního divadla moravskoslezského v Ostravě – sólistky paní Evy Zbrožkové (soprán)
a pana Petera Svetlíka (tenor), kteří u nás už byli před rokem.
Více než hodinové pásmo písní ze známých operet s názvem „Jarní operetní koncert“ s klavírním doprovodem pana
MgA. Nenko Slavova bylo opět úžasné. Průvodní slovo koncertem měla majitelka umělecké agentury z Opavy paní Alena
Bastlová.

Druhým dárkem, který ženy ke svému svátku od nás dostaly ještě před obědem, byla módní přehlídka firmy La Rosa Fashion
paní Ludmily Rosové.

Na závěr tohoto příjemného sobotního odpoledne předali starosta obce Vladimír Místecký a místostarosta Stanislav Pernický
všem ženám k jejich svátku tulipán.
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Zabíjačkové hody se opět povedly
Na sobotu 17. 3. jsme pro občany opět připravili tradiční zabíjačkové hody. Přípravy probíhaly celý týden. Nechtěli jsme nic
podcenit, ale sobotní dopoledne předčilo všechna naše očekávání…
Nejprve se připravovalo maso na uzení a klobásky. Uzení proběhlo v první polovině týdne v režii Vojty Janoše. A od středy
jsme se pustili do „velké zabíjačky“, když největší nápor práce
nás čekal v pátek. To jsme připravovali jelítka, jitrničky, tlačenku,
ovar, polévku „prdelačku“ a další dobroty na sobotu.

Při přípravě uzenářských a zabíjačkových specialit jsme si letos
říkali, že toho budeme muset nachystat aspoň tolik jako v minulém roce, abychom vás všechny uspokojili. A tak jsme pro vás
připravili stejně bohaté občerstvení. Už vloni jsem psal o tom,
že to ti naši řezníci opravdu umí a letošní zájem o zabíjačku to
opět potvrdil. Zatímco při první zabíjačce jsme končili v 17 hod.,
vloni vše proběhlo od 10 do 14 hod. a letos jsme začali po půl
11 a ve 12.45 hod. bylo „zameteno“, zůstalo jen trochu polévky
a uzeného špeku.

Počasí bylo letos jako na houpačce. Nejprve bylo v pátek dost
teplo a pršelo, ale večer se prudce ochladilo a začalo mrznout,
což bylo pro naše zabíjačkové speciality dobře, protože se pěkně vychladily.

Všichni jste si také mohli v sále nebo hostinci U Slunce pochutnat na dobrém obědě. Já jsem si dal zabíjačkový talíř a nepochybil jsem – byl vynikající.

A v sobotu to nebylo o moc lepší – mrzli jak prodávající za pultem, tak i kupující ve frontě před ním. Ještě štěstí, že byl po ruce
kalíšek slivovice, případně čaj na zahřátí a tak jsme to všichni
v pohodě vydrželi.

Sluší se poděkovat našim řeznickým mistrům – Vojtovi Janošovi a Vojtovi Bačovi jr., v jejichž režii celá zabíjačka probíhala
a také Vojtovi Bačovi sen. a Milanu Kristianovi za kus poctivé
práce při tomto zabíjačkovém maratonu. Poděkování však patří
také ostatním členům pracovního týmu, kteří se do přípravy zabíjačky a sobotního prodeje zapojili a stejně i Martě a Vlastíkovi
Havranovým a jejich týmu.

Věříme, že se vám to v sobotu líbilo a hlavně, že vám všechny
dobroty chutnaly a byli jste spokojeni.		
Stanislav Pernický
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Valašský soubor písní a tanců „BAČA“ – část 3.
Bača jde pod ČSD
Činnost se rozvíjela a i přes problémy s kroji a muzikou se i dařila, ale pak se odstěhoval vedoucí souboru, někteří členové přestali chodit na zkoušky a zdálo se, že soubor zanikne. Tomu zabránil Alois Schneidr, který se dohodl
s vedením ČSD ve Valašském Meziříčí na začlenění souboru do jejich Rudého koutku ROH. Takže soubor už měl skoro
všechno kromě jména, protože žádný návrh nikdy neprošel.
A pak se v roce 1951 konal v Otrokovicích krajský aktiv, na němž byli Alois Schneidr, Anna Buštíková a Václav Grossmann, který nedokázal nečinně sedět a dělat si poznámky z projevu tehdejšího krajského inspektora kultury Havlíčka
a místo toho nakreslil znak – logo souboru, který nazval BAČA – soubor písní
a tanců při ČSD Valašské Meziříčí. A prošlo to!
Vznikala nová pásma, která střídala zpěv, vyprávění a muziku v celovečerních programech. Vznikaly i nové písně souboru. Protože v ČSD kroužek získal nejen potřebné materiální zabezpečení, ale také možnost nácviku
v kulturní místnosti na nádraží, přicházeli do něho i noví členové.
A přišli i muzikanti a byla tu první muzika souboru, která se velmi rychle sehrála, aby mohla vystupovat před veřejností.
Tak to aspoň popisuje brožurka, kterou Bača vydal ke svým pětatřicetinám. Ale
my víme, že těmi novými členy byl celý kroužek z Krhové, který do té doby vystupoval pro hlavičkou ZK ROH Krásenské sklárny. Objevili jsme totiž seznam jeho členů
z 28. června 1955 a s ním i tuto pozvánku na Valašský bál:
Valaský krúžek Závodního Klubu Krásenských skláren bude měť v sobotu
12. února 1955 ve všeckých místnosťách Záv. Klubu v Krásenských sklárnách VALASKÝ BÁL. Bude sa začínať o 20 hodině a budů hráť dvě muzigy. Plechová strýca
Jankého a cimbálová muziga valaského krúžku. Tož si všeci nachystajte valaské háby
a dojdíte, šak sa bude platiť edem 5 Kč. Jezeňá a piťá bude dosť.
Valaský krúžek
V krhovské muzice byl primášem František Sláma, na cimbál v ní hrál Otakar
Šír a tanečníky vedli Marie Zakopčanová a Rostislav Obšívač.
A v první muzice Bača po spojení hráli podle pamětníků Václav Grossmann,
Bedřich Hein, strýc Hanák, Stanislav Kalivoda, Miloš Kašlík, J. Opluštil, František
Sláma, František Ševeček, Otakar Šír, Jiří Šustek a později Miroslav Sládek, který
se až po Hanákově smrti naučil hrát na basu. A když odešli Grossmann se Sládkem
a založili Mezříčan, hráli v bačovské muzice Hein, Kašlík, Stanislav Kočí, J. Opluštil, František Sláma a Otakar Šír. Vzhledem ke spojení obou kroužků je také jasné, odkud pochází naše „krhovské pásmo“. (pokračování příště)

Dopis pana Ing. Zdeňka Laciny

4

„Pohled přes most“ – dopis, který k nám
přišel…
Vážení poličenští občané,
nevím, čím to je, že k té vaší vesnici Poličné už dlouhá léta mám
nějaký bližší vztah. Asi to bylo tím, že jsem před více jak padesáti roky začal pracovat v železniční stanici Valašské Meziříčí, kde
jsem poznal hodně spolupracovníků a mnoho z nich bylo v různých profesích právě z vaší obce Poličné.
A nejen v práci, ale i na různých vašich akcích jsme se setkávali
ve vaší obci. Jen namátkou vzpomínám na divadelní ochotnická
představení, pěkné taneční zábavy v hostinci „Na Fojtství“, veselé „Josefské“ oslavy u Bártků na Bražiskách apod.
A když tak porovnávám s odstupem těch padesáti let s dnešním děním a životem v Poličné, nemohu než objektivně říci, že
Poličná dnes žije takovým způsobem a pracovním tempem, které jí může závidět široké okolí.
Pohlédnu-li přes tu pomyslnou hranici – most přes Bečvu –
s uvítací tabulí a pak kráčím ke škole s nově vybudovaným sportovním areálem, pěknou mateřskou školkou, okolím školy, novým
chodníkem, říkám si – toto je opravdu ta hlavní brána do Poličné.
Ale i ty další akce, za kterými je vidět kus práce pro život obce
současných občanů i budoucích pokolení. Že všechno nejde udělat
hned, jak by si každý přál, měl by pochopit každý rozumný člověk.
A najdou se i takoví, jako všude jinde, že dovedou jen kritizovat, ale přiložit ruku k dílu je pro ně neznámý pojem.
Vím, že ten „poličenský hodinový orloj“ spočívá především
na Obecním úřadě v čele s jeho starostou Láďou Místeckým,
místostarostou panem Pernickým, zastupitelstvu ve spolupráci
s dalšími společenskými složkami a přičinlivými občany obce.
Mnohé díky vám všem s přáním dobrých lidských vztahů
a všem občanům Poličné hodně dobrého zdraví.
Závěrem přeji obci Poličná, aby nás brzy vítala tabule s nápisem „VESNICE ROKU“.
Pohledem přes most vás zdraví Jarda Křížek, Sokolská 785, Valašské Meziříčí

Hasiči varují!!!
Hasiči varují před nebezpečím vzniku požárů v jarním období.
Současně s tím, jak se příroda probouzí po zimním spánku, začíná období zvýšeného počtu požárů, které způsobí neopatrní lidé
při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách
a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
V prvé řadě je nutné říci, že plošné vypalování trávy je zákonem
o požární ochraně striktně zakázáno.
Oproti plošnému vypalování trávy, není spalování hořlavých látek
(dřevního odpadu, listí apod.) zákonem striktně zakázáno. Při spalování je nutno dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Spalování je
možno provádět pouze na ohništi v minimální vzdálenosti 50 metrů
od okraje lesa. Ohniště musí být bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Spalování se nesmí
provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí,
a to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Vždy je
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např.
hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby
se dal případný požár již v zárodku uhasit. Pro případ nežádoucího
rozšíření ohně je vhodné mít pro přivolání pomoci mobilní telefon.
Telefonní číslo na hasiče je 150 nebo lze využít jednotné evropské
číslo tísňového volání 112. V žádném případě nesmíme odcházet od
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MŠ v březnu
Březnové akce v mateřské škole začaly v sobotu 3. 3. po obědě vystoupením pro ženy v místním sále U slunce v rámci oslavy dne žen.
Děti si připravily pro přítomné ženy taneční pásmo z písniček, které
se vztahovaly k domovu, dětem, maminkám a babičkám.

Informace k platbám poplatků na rok 2018
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
- Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
- Splatnost poplatku – do 30. 6. 2018
Bezhotovostní platba: platbu můžete zaslat na č. ú.:
3223749389/0800 do poznámky pro příjemce je nutné uvést
č. p. domu, příjmení a jméno osoby, za kterou je poplatek hrazen, např. 111 Novák Petr, Nováková Jana, Novák Jan
Hotovostní platba: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01,
v úředních hodinách.
OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.
• POPLATEK ZA PSA
- Řídí se OZV vyhláškou obce Poličná č. 1/2017 o místních
poplatcích ze psů
- Při přihlášení – poplatník vyplní formulář (je k dispozici
na OÚ nebo na www.policna.cz v sekci Obecní úřad/Formuláře ke stažení) odevzdá na úřadě a obdrží evidenční známku
psa
- Splatnost poplatku do 30. 6. 2018
• DAŇ Z NEMOVITOSTI
platbu daně z nemovitosti vyřizujte na: Finanční úřad Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí
Poplatníkům daně z nemovitosti budou zasílány složenky jako
v předchozích letech.

Ve čtvrtek 8. 3. jsme od 16.00 hodin uspořádali v mateřské škole
pro děti a rodiče tvořivé odpoledne. Každý si mohl vytvořit různé velikonoční dekorace z proutků, papíru, vlny nebo namalovat vyfouklé
vajíčko. Těší nás, že rádi přijdou mezi nás i starší sourozenci, kteří již
chodí do ZŠ.
Bylo to příjemné odpoledne a nechybělo zde ani občerstvení, které zajistily maminky a babičky.
V pátek 9. 3. dopoledne se děti báječně bavily s divadlem Leonka,
které si pro děti připravilo pohádku „Proužek a kroužek“. Děti se zde
zábavnou formou seznamovaly s geometrickými tvary.
Od pondělí 12. 3. probíhal v mateřské škole „Barevný týden“. Každý den chodily děti do školky ve stanovené barvě. V pondělí vládla barva červená – srdíčkový den, v úterý žlutá – sluníčkový den, ve
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středu modrá – Šmoulí den, ve čtvrtek zelená – žabičkový den
a v pátek různé barvičky - duhový den.

Ve třídě Krtečků po hrách a tancování děti nesoutěžily, ale zahrály si na malé zpěváčky.

Ve středu 21. 3. dopoledne děti využily skluzavky, průlezky,
trampolíny a další překážky k pohybovému vyžití a dovádění v prostorách Dětských pohádkových lázní v Rožnově pod Radhoštěm.

V úterý 20. 3. mohly přijít děti do mateřské školy v masce, protože jsme uspořádali již tradiční předvelikonoční „Zajíčkův karneval“.
I tentokrát si ho děti určitě báječně užily.
Ve třídě Ježečků si děti od rána v masce hrály, vzájemně se představovaly a hodnotily. Následoval taneční rej a soutěže s kostkami.
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V pondělí 26. 3. si děti
užily „Cestu za pokladem“.
Je to další akce, kterou už
pravidelně pro děti před Velikonočními svátky připravujeme. I letos čekal na děti
na konci fáborkové cesty
sladký zajíčkův poklad.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Žákovský parlament – únor 2018
V úterý 27. 2. 2018 se konalo 6. jednání Žákovského parlamentu naší školy. Kromě zástupců jednotlivých tříd se tohoto
setkání zúčastnili i žáci 6. a 8. třídy.
Pozvání na tuto pravidelnou schůzku přijal pan místostarosta
Ing. Stanislav Pernický. Na začátku nás informoval o tom, co
se v obci Poličné vybudovalo, jaké kulturní a sportovní akce se
konaly, ale hlavně nám řekl, co se připravuje pro další období.
Rovněž nás vyzval, abychom se zamysleli nad tím, co by se
mohlo v naší škole i obci změnit k lepšímu.
Většina času byla věnována diskuzi. Měli jsme možnost pokládat dotazy týkající se nejen základní nebo mateřské školy,
ale i naší obce. Přestože schůzka trvala dvě vyučovací hodiny
a měli jsme velmi mnoho otázek, pan místostarosta Stanislav
Pernický na všechny ochotně odpovídal.
Pane místostarosto, setkání s Vámi bylo pro nás zajímavé
a přínosné.
Děkujeme!
Marcela Halaštová – 9. třída

Jak se nenechat podvést!
Naše 8. třída se v úterý 6. 3. 2018 zúčastnila dvouhodinové
přednášky s názvem Jak se nenechat podvést.
Beseda, kterou vedl pan Radomír Palacký, začala netradičně,
a to diskuzí. Hovořili jsme o kritickém myšlení, horoskopech,
placebo efektu, ale hlavně jsme mluvili o tom, jak je důležité mít vlastní názor, dokázat ho obhájit a nenechat se nikým
ovlivňovat.
Poté nám pan lektor vyprávěl skutečné příběhy lidí, kteří doplatili na svoji důvěřivost.
Beseda byla doplněna zajímavou prezentací.
Tato přednáška přispěla k tomu, že jsme si uvědomili, jak
je podstatné stát si za svými názory a zjistit, komu můžeme
opravdu věřit.
Hana Smiešková – 8. třída

Sdílené dílny – únor 2018
Ve středu 28. 2. 2018 jsme my – osmáci a žáci 9. třídy navštívili
ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí. Hlavním cílem bylo seznámit
se s učebními obory, které tato škola nabízí.
Ihned po příchodu jsme byli rozděleni do tří skupin a vybrali si
obor, ve kterém bychom si chtěli zkusit své dovednosti. Poté
jsme odešli do dílen, kde na nás čekali učni a pan mistr.
Jedna skupina pracovala v chemické laboratoři, kde si žáci
vyzkoušeli namíchat různé sloučeniny, druhá si vyrobila v kovodílně hlavolamy a třetí skupina se seznámila s elektrotechnikou.
Všichni jsme měli hezký pocit z toho, že jsme se naučili spoustu nových věcí.
Už nyní se těšíme na další sdílené dílny.
Hana Smiešková – 8. třída

Vztahy v třídním kolektivu
V úterý 6. března 2018 navštívil šestou třídu pan Radomír Palacký a připravil si pro nás zajímavou přednášku na téma Vztahy v třídním kolektivu.
Program byl zaměřený především na komunikaci mezi spolužáky našeho ročníku. Zhlédli jsme dvě prezentace týkající se
tohoto tématu. Zkoušeli jsme, co to je verbální a nonverbální
komunikace na praktickém příkladu s podáním ruky.
Pan lektor nás stále povzbuzoval, že každý patří do třídy a že
každý potřebuje ostatní.
V závěru besedy nechyběla diskuze.
Co jsme si z přednášky odnesli?
Člověk není osamělý ostrov, ale potřebuje dobré vztahy s dalšími lidmi!
Nikolas Kubín – 6. třída

Okrskové kolo recitační soutěže
Naše ZŠ se i letos zúčastnila okrskového kola v recitační
soutěži, které se konalo 8. března 2018 v Kulturním zařízení
města Valašského Meziříčí. Organizátorem Přehlídky dětských
recitátorů a recitačních kolektivů je Středisko volného času
Domeček Valašské Meziříčí.
Naši školu reprezentovalo 10 dětí, které se nejlépe umístily ve školním kole, jež proběhlo 8. února. Soutěžilo se v pěti
kategoriích. Konkurence byla opravdu veliká, ale naši žáci se
nezalekli a všichni předvedli výborné výkony.
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A úspěch se dostavil. Žákyně první třídy Ema Bocková si svým
přesvědčivým vystoupením vybojovala 1. místo. V kategorii
6. a 7. tříd byla druhá Vendula Machačová a třetí Zuzana Bocková.
Děvčata, blahopřejeme ke krásnému umístění.
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím do okresního kola, které se uskutečnilo
20. 3. 2018 v Rožnově pod Radhoštěm, jsme slíbili, že jim budeme držet pěsti a vyplatilo se!
Naše škola měla obrovský úspěch, když Vendula Machačová získala ve velké konkurenci z celého okresu krásné 2. místo
a postupuje v soutěži dále.
Blahopřejeme a opět ji všichni budeme „držet pěsti“ v regionálním kole, které se uskuteční 17. 4. 2018 V Uherském Hradišti.
Mgr. Jarka Křížová

Exkurze do Osvětimi
Dne 15. 3. 2018 byla pro žáky deváté třídy zajištěna vzdělávací
exkurze do Muzea holocaustu, bývalého koncentračního tábora
Osvětim. Tuto akci zprostředkovala naší škole vzdělávací cestovní agentura pana Kočího. Samotný organizátor nám již cestou na
místo poskytl řadu důležitých informací.
Po příjezdu na místo se nás ujal česky hovořící průvodce.
V první části programu jsme navštívili koncentrační tábor Osvětim – Auschwitz. Zde jsme procházeli jednotlivými bloky budov,
v nichž byly vystaveny dobové fotografie a dokumenty. Krutou
historii tábora dokreslovalo i obrovské množství exponátů,
osobních věcí, které zde po uvězněných zůstaly.
Asi po dvou hodinách jsme se autobusem přemístili do vyhlazovacího tábora Březinka německy Birkenau. Na této obrovské
ploše obehnané ostnatým drátem se nacházelo velké množství
„baráků“, v nichž věznění přežívali. Do některých z nich jsme
mohli nahlédnout a od průvodce jsme se dozvěděli, jaký byl
v táboře denní režim, jak probíhala hygiena, zda bylo vůbec
možné zrealizovat úspěšný útěk. Při prohlídce plynové komory
a krematoria nám všem běhal mráz po zádech.
Přestože jsme se o této tematice hodně dozvěděli v rámci výuky ve škole, teprve osobní zážitek nám poskytl reálnou představu o místě hromadného vyvražďování lidí v průběhu 2. světové války.
Exkurze byla velmi poučná a po cestě zpět jsme všichni měli
o čem přemýšlet.
Zbyněk Skotnica – 9. třída

Exkurze do Ovocentra
Ve čtvrtek 22. 3. navštívili žáci 2. a 3. třídy OVOCENTRUM ve
Valašském Meziříčí. Kouzelné průvodkyně Pastelky děti provedly jednotlivými sklady a ukázaly jim nejrůznější druhy známého
i méně známého ovoce a zeleniny, které jsou produkovány nejen v České republice, ale jsou dováženy z tropických zemí. Děti
„na vlastní kůži“ zjistily, při jaké teplotě jsou různé druhy skladovány, aby pro náš stůl byly co nejčerstvější, a připomněly si, že
v jídelníčku má ovoce i zelenina pro naše zdraví nezastupitelné
místo.
Na závěr děti čekala výborná ovocno – mléčná svačinka
a také specialita programu – simulátor dojení mléka, který si
s velkým nadšením vyzkoušely!
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Exkurze se dětem moc líbila, do školy se vracely s porcí zdraví,
poznáním a spokojenými bříšky.
Mgr. Alena Hurychová

Jaro plné barev
V pátek 23. března 2018 jsme na naší škole přivítali jaro. Konal
se tradiční Den barev.
Již 16. 3. vyslal každý ročník svého zástupce, aby vylosoval
barvu pro svou třídu.
A výsledek losování?
1. třída – kombinace růžové a fialové, 2. třída – červená, 3. třída – Havaj, 4. třída – puntíky, 5. třída – zelená, 6. tříd – kostičky,
7. třída – oranžová, 8. třída – žlutá, 9. třída – zvířecí vzory. Žáci si
také připravili básničku, písničku, dokonce i tanec.
Porota, jež ráno obcházela jednotlivé ročníky, hodnotila nejen
barevné sladění celé třídy, ale i účesy nebo nejoriginálnější kostým. Poté se konalo vyhodnocení.
A jak vše dopadlo?

Jednoznačně zvítězili deváťáci se svými zvířecími vzory.
V kategorii originální účes se nejlépe umístili z I. stupně Lucie
Kovarčíková, Adam Zeman, Dorota Šotková, Tereza Kovarčíková a Ema Bocková, II. stupeň skvěle reprezentovaly Lucie Vágnerová, Zuzana Vágnerová a Gabriela Benčová.
Se svými nejzajímavějšími kostýmy se mezi nejlepšími umístili z I. stupně Nikolas Toman, Tereza Surovčáková, Václav
Stavinoha a na II. stupni byli úspěšní Dominik Dopirák, Beáta
Janíčková, Nela Capilová, Patricie Škarková, Zbyněk Skotnica.
Den barev jsme si nejen velice užili, ale odcházeli jsme domů
s hezkým pocitem příjemně prožitého pátečního dopoledne.
Marcela Halaštová – 9. třída

V průběhu lekcí měli svůj program také rodiče předškoláků,
speciální pedagožka Mgr. Kateřina Maďarová jim přednášela
o zdravém rozvoji dětí předškolního věku.

Březen byl ve jménu seznamování a hraní, těšíme se na
naše budoucí prvňáčky u zápisu do 1. třídy, který se bude konat 11. dubna 2018.

Hrajeme si na školu
V březnu do naší školy zavítali předškoláčci. Během tří návštěv se děti seznámily s pedagogy 1. stupně a také s prostorami školy – s první třídou, knihovnou, družinou, jídelnou
a samozřejmě také tělocvičnou. Děti si vyzkoušely, jak to ve
škole chodí. S nadšením plnily nejrůznější aktivity na procvičení smyslového vnímání, časové a prostorové orientace. Při
cvičení, tvoření a kreslení si trénovaly hrubou a jemnou motoriku. U pohádek si procvičily řeč, při hrách trénovaly paměť,
u interaktivní tabule pozornost, poznávaly písmena, počítaly, zpívaly a hrály na hudební nástroje. Na závěr předškoláky
čekala cesta za pokladem. Všechny děti byly velmi šikovné,
zdoláním opičí dráhy prokázaly svoji obratnost, a tak si odnesly dáreček, který jim poslouží k procvičení předškolních
dovedností.

Mgr. Alena Hurychová
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Složky informují …

da masek a volný čas doplňovala diskotéka, při které i rodiče vyrazili na parket. Celé odpoledne završil bonbónový déšť
a tombola, ze které děti měly obrovskou radost.

Výroční členská schůze ČSŽ
V pátek 9. března se v prostorách sálu U Slunce konala výroční členská schůze základní organizace Českého svazu žen
Poličná.
Za účasti starosty obce, ředitelky základní školy a zástupců
tělovýchovné jednoty a hasičů jsme zhodnotily naši činnost,
včetně hospodaření za minulý rok a zároveň jsme nastínily
plán práce na rok 2018. Kladně byla také hodnocena vzájemná spolupráce s obcí a všemi složkami, které zde působí.

A ptáte se, která maska byla nejhezčí? Všechny masky byly
krásné a rodiče si dali záležet, aby jejich dítko bylo na bále co
nejhezčí, proto u nás vyhrály všechny děti v maskách a odnesly si domů účastnický diplom, jako vzpomínku na pěkné
odpoledne. Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům a dětem, že přišli a užili si odpoledne s námi. Velké díky patří opět
sponzorům a hasičům, že se podíleli na vydařené akci.

Ve svém plánu akcí v letošním roce počítáme tentokrát
s dvoudenním zájezdem do Jižních Čech (Český Krumlov a Tábor). Podrobnosti budou upřesněny ve zpravodaji a ve vývěskách. Stejně jako další akce je i tato určena nejen pro naše
členky.

Autor: Sbor dobrovolných hasičů Poličná

Velikonoční jarmark

Po oficiální části následovalo pohoštění a volná zábava.
za ZO ČSŽ Pavla Horáková

Dětský maškarní bál - SDH
Jak jistě všichni víte, hasiči z Poličné pořádají maškarní bály
pro dospělé již několikátý rok. Letos náš sbor slaví 120. let výročí založení a v rámci celoročních oslav jsme chtěli uspořádat
nějakou akci pro děti.
V neděli 18. března se proto uskutečnil v sále Hostince
U Slunce 1. ročník Dětského maškarního bálu. Účast byla překvapivě veliká a dorazily děti různého věku. Musíme podotknout, že nejmladší účastnici berušce Viktorce bylo teprve
8 měsíců. Pro děti byly připraveny hry, soutěže či promená-
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V sobotu 24. března se „Pod hruškou“ konal již 4. ročník tradičního Velikonočního jarmarku. Nejen k vidění, ale i ke koupi
zde návštěvníci mohli najít jak tradiční výrobky, které k velikonocím patří – pomlázky, kraslice apod. Byly tady však také
koláče, dřevěné výrobky – hrábě, vařečky, proutěné košíky,
prostírání, výrobky z lýka, keramika, sklenice, lahve a další…

A k Velikonocím patří také klapotáři. Jsme rádi, že se tato
tradice v naší obci drží.

TJ ODDÍL KOPANÉ – OKÉNKO TRENÉRA – 4/2018
Jaro je zde, jarní počasí nikoliv a uvidíme, jak to bude s jarní
částí sezony, jelikož to zatím příliš vesele nevypadá. Ale nepředbíhejme ještě. Příroda je mocná čarodějka. V době, kdy
tyto řádky čtete, za sebou již možná máme první mistrovské
utkání proti celku Zubří. Sám jsem zvědav, jak to všechno na
jaře dopadne a první tři zápasy mohou hodně napovědět.
Ovšem hezky postupně.
Začnu těmi nejradostnějšími zprávami. Náš tým se totiž rozrostl o 2 krásné nové členy. Ještě jednou tímto gratuluji Markovi Capilovi k narození dcery Adélky a Radkovi Capilovi k narození syna Viktora. Já i tým jsme rádi, že to všechno zvládáte
takto s grácií a těšíme se, jak si po prvních brankách uděláme
všichni kolíbku na hřišti. Věřím, že to bude hned při té první
příležitosti. Nyní už k fotbalovým věcem.
11. 3. jsme podle plánu odehráli přípravné utkání na umělé trávě v Hranicích na Moravě. Soupeřem nám byla rezerva
Bělotína, která hraje tamní okresní přebor a pohybuje se na
podobných příčkách jako my. Po vyrovnaném prvním poločase, kdy jsme sice měli více příležitostí skórovat, ale nedařilo se
nám to, se povedla půle druhé proměnit v jasnou záležitost
a utkání skončilo skóre 5:0 v náš prospěch. Atypicky se jednalo
o jediné přípravné utkání, které jsme tuto zimu zvládli sehrát,
ale tak to zkrátka někdy chodí. Důvodem je úzký kádr, který
v tuto chvíli máme.
V době, kdy vyjde tento článek, už bude po přestupním období a bude jasné, co se povedlo a co ne. V kolonce příchody
totiž zatím máme pouze jedno jméno a to Radim Bártek, který
se rozhodl vrátit k fotbalu a pomoci nám pokud mu to čas do-

volí. Stále věřím, že se povede návrat Zbyni Žilinského, i když
jeho zdravotní stav mu v posledních týdnech zápasové zatížení neumožňuje. Nicméně by to bylo skvělé. Pracujeme ještě na příchodu dalšího hráče, ale jestli se tohle povede nebo
ne, to bohužel neumím říct. V kolonce odchodů a ztrát máme
mnohem větší pohyb. Bratři Kapustové se rozhodli pokračovat v Kelči, potažmo na Vsetíně. Hodně štěstí, pánové. Hrající
legenda Tomáš Marek musí na operaci s kolenem a je ve hvězdách kdy a zda vůbec se ještě připojí k týmu. Všichni věříme,
že ano a brzy. Kariéra nicméně skončila definitivně nejspíš
pro Ondru Drápelu (problémy s kolenem) a Adriana Babalu
(problémy se stehenním svalem). Do přípravy nezasáhl Martin Klvaňa a Petr Roupec, takže pro ně to bude s tréninkovým
mankem. K nim je třeba přičíst ještě dnes již také brankářskou
legendu Radka Včelného, který zatím nenašel čas s námi začít
trénovat. K tomu nám pracovní povinnosti odvály pryč Marka
Vaculína a Petra Libosvára a dostáváme se na počet nějakých
14-15 hráčů v kádru. O to víc jsem rád, že se povedlo protáhnout hostování Tomáše Vaňka z Juřinky a patří mu velký dík,
že i on měl zájem. Počet hráčů tedy není žádná sláva, ovšem
nedá se nic dělat. Věřte, že zatneme zuby a porveme se o každý bod, který bude ve hře.
Přesně to bude naše motto na jaře. Budeme jich vlastně mít
několik. Chceme nadále pokračovat v tom, že fotbal je náš koníček. Chceme i nadále mít stoupající tendenci návštěv na našich
zápasech a chceme i nadále hrát fotbal, který bude lidi bavit.
Když se nám to občas nepovede, nekřičte po nás. Jsme také jen
lidi a potřebujeme podpořit. Užívejme si všichni, že jsme zdraví
a můžeme fotbal hrát nebo se přijít na něj podívat. To je přece
nejdůležitější. Tak krásný duben, čtenáři. Na fotbale zdar.
S pozdravem Marek Vala
ROZPIS UTKÁNÍ NA DUBEN:
1. 4. – neděle 15:30

Zubří : Poličná

7. 4. – sobota 15:30

Bynina : Poličná

14. 4. – sobota 16:00

Hošťálková : Poličná

21. 4. – sobota 16:00

Poličná : FC VKK B

29. 4. – neděle 16:30

Lhotka n. B. : Poličná

KNIHOVNA INFORMUJE – Žítkovské čarování
Na březnové besedě Žítkovské čarování jsme se díky poutavému vyprávění Jiřího Jilíka přenesli do prostředí Moravských
Kopanic, oblasti se svébytným folklorem.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě v tomto kraji
a zejména o zaniklém fenoménu bohyň, s nimiž se coby folklorista osobně setkal.
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Soutěž „Vesnice roku“
Rádi bychom vás informovali, že i letos se budeme ucházet o získání ocenění v soutěži „Vesnice roku 2018“. V současné době finišujeme
s prací na přihlášce adresované Ministerstvu pro místní rozvoj
a předpokládáme, že koncem května nebo začátkem června
k nám znovu zavítá hodnotící komise této prestižní soutěže.
Pevně věříme, že i vy chcete, aby naše obec uspěla co nejlépe, proto budeme rádi, pokud i vy se do této akce zapojíte
při jarním úklidu a společně se pochlubíme čistou a uklizenou
vesnicí s vysázenými předzahrádkami a kvetoucími okny vašich domů.			
Děkujeme

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na duben 2018
Čtvrtek 5. dubna 			
14.30 hod.
Prezentace mimořádných událostí
v oblasti Hasičského záchranného sboru v ČR.
Čtvrtek 12. dubna 			
14.30 hod.
RHODOS a jeho okolí, přednáší pan Jan Jiříček.
Čtvrtek 19. dubna 			
14.30 hod.
Nebezpečí a ochrana v silničním provozu.
Městskápolicie a zástupce BESIPu.
Čtvrtek 26. dubna 			
15.00 hod.
Soubor Pohoda – Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy.
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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Kuželky v Kelči
Stejně jako v minulých letech i letos, v pátek 23. 3. pořádalo
město Kelč ve spolupráci s Mikroregionem valašskomeziříčsko-kelečsko turnaj obecních úřadů v kuželkách.
Náš tým, který obhajoval prvenství z ročníku 2017, jel do
Kelče ve složení:
•
Josef Krhovják – kapitán týmu
•
Dana Čepicová
•
Roman Skalka a
•
Broňa Šedý
Protože jsou to kuželkáři šikovní, kteří ví, jak se má správně
držet koule, i letos vyhráli a loňské prvenství obhájili.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci obce!!!

POZVÁNKY
ZO ČESKÉHO SVAZU ŽEN POLIČNÁ
pořádá

BAZÁREK
dětského oblečení a hraček,
zároveň oblečení pro dospělé,
zkrátka všeho , co doma přebývá a jiným poslouží.

KDY: 13. 4. 2018 od 15.30
KDE: v sále U Slunce
Zájemci o prodejní místo se mohou hlásit
na tel.: 732621246
nebo na email pavlahorak@seznam.cz
do 10. 4. 2018
Každý prodávající si zboží ocení
a bude jej prodávat sám.
Sraz prodejců bude od 15.00

Vstupné 100,- Kč
Vstupenky v předprodeji v obecní knihovně od 9. 4. 2018
pondělí 13.30 – 17.30 čtvrtek 13.30 – 16.30

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!
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