Poličenské listy
květen 2018 / Ročník VI. číslo 5
Motto měsíce:
„Když máj vláhy nedá, červen se předá.“
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Letos přišlo léto poněkud dříve a mám takový dojem, že se
uspíšilo i předvolební klání. Přesto, že komunální volby budou
až v říjnu, tak poslední dobou se již plně aktivizují potenciální
budoucí zastupitelé.
Vše, co obec udělá je špatně, jednou je akce drahá, podruhé
až podezřele levná. Určitě jste zaregistrovali úvahy o tom,
zda jsme se na některých zakázkách neobohatili a věřte, že
proti pomluvám je každá obrana velmi těžká.
V případě Komunitního centra pro seniory jste mnozí byli
některými občany ovlivňováni na základě nepravdivých informací. Ubezpečuji vás, že nechceme stavět sociální byty
pro nepřizpůsobivé občany, ale pro aktivní důchodce 60+.
V případě pochybností jsme vám k dispozici a poskytneme
relevantní informace.
Závěrem vás chci pozvat na pietní akt k 73. výročí osvobození Poličné, který se uskuteční v pátek 4. 5. v 10 hod.
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
Ze zasedání Zastupitelstva obce
V měsíci dubnu se dne 12. 4. uskutečnilo 31. zasedání Zastupitelstva obce, které projednalo a schválilo jediný bod:
• koupi nemovitostí p. č. 2148 o výměře 54 m2, druh pozemku:
ostatní plocha – jiná plocha, p. č. st. 58/2 o výměře 252 m2,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba č. p. 157, to vše v k. ú. a obci Poličná Dále ZO pověřuje
starostu obce k přípravě podkladů pro získání dotace a k podání žádosti o dotaci na revitalizaci stavby č. p. 157 zapsané
jako rodinný dům.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Tak nám zima definitivně skončila a jaro se rozběhlo „na plné
pecky“. S prvními slunečními paprsky všichni, kdo mohou, vytáhli kola a pustili se do „polykání“ prvních ze stovky jarních
kilometrů. Také mám jízdní kolo, ale jedním dechem říkám:
„Chudáci řidiči.“ Asi se v duchu ptáte: „A proč chudáci?“ Odpověď je zcela jednoduchá a jednoznačná – existuje velmi málo
cyklistů, kteří se po komunikacích pohybují tak, aby neohrozili
nejen ostatní účastníky silničního provozu, ale také sami sebe.
Většina z nich křižuje na svých strojích cyklostezky, cyklotrasy,
cykochodníky či komunikace I., II. a III. třídy (případně místní
komunikace) jako „smyslů zbavená“. Jezdí ve dvojicích, trojicích
i čtveřicích vedle sebe, prostředkem komunikace, bez osvětlení
případně jakýchkoliv reflexních prvků, o alkoholu nemluvě.
A jak jste na tom vy se znalostí Zákona 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů???
Rád bych vám přiblížil několik ustanovení zákona, které řada
cyklistů v naší obci nedodržuje!!!
Jízda na jízdním kole
§ 57
(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo
je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty
a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po
pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato
vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji
vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní
značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit
chodce jdoucí po stezce.
(6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní
značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh
pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh
vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista
užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění
na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se
pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.
(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí
přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe
i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku jen pokud s ohledem na vzdálenost
a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke
změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se
jezdí vpravo.

1

§ 58
(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou
přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu
a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod
dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku,
cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve
dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro
přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší
15 let vézt osobu mladší 7 let.
(4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla,
vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře
a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola
nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
(5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem
červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena,
může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy
s přerušovaným světlem.
(6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší
než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je
spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrýváli přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní
obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík
opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.
Tak co, poznáváte se v těchto ustanoveních? Dovolte mi tedy
vám připomenout, že podél komunikace II/150 vede přes celou
Poličnou cyklochodník a jeho používání je pro cyklisty POVINNÉ!!!
Protože silniční provoz na této komunikaci je velmi silný dohodli
jsme se s Policií ČR na zvýšeném dohledu a kontrole cyklistů.
Současně žádáme řidiče, kteří stojí se svými vozidly na cyklochodníku, aby zde neparkovali. Vystavují se rovněž postihu ze
strany Policie ČR.
Respektujte proto, prosíme, tuto skutečnost.
vedení obce

Kompostéry
Jak jsme vás informovali v minulých číslech zpravodaje, zapojili
jsme se do projektu Mikroregionu valašskomeziříčsko-kelečsko
v jehož rámci získáme pro naši obec 300 ks kompostérů.
Kompostéry k nám přiveze dodavatel 3. 5. a následně od
10. 5. je budeme na základě smlouvy o výpůjčce vydávat občanům přímo na OÚ.
O případných změnách či upřesnění budete informováni na webových stránkách obce a hlášením v místním rozhlase.
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Valašský soubor písní a tanců „BAČA“ – část 4.
1970 – 1971
Protože se ztratila první kronika souboru,
nemůžeme o letech 1951 – 1972 uvést nic
bližšího a pro uvedená léta máme k dispozici
jen přehled vystoupení a několik významných
dat. Podle nich v roce 1970 vystoupil soubor
devětkrát, z toho jednou v Kychové a šestkrát v Teplicích lázních. V roce 1971 vystoupil jedenatřicetkrát
a z toho jen jednou doma. Kromě toho v Orlové, v Hustopečích,
třikrát v Teplicích lázních a v Rožnově – Výsluní dvaadvacetkrát
pro naše a třikrát pro zahraniční rekreanty.

1972 - 1973
V roce 1972 přešel Bača z ČSD do nově vzniklého Jednotného kulturního zařízení města Valašské Meziříčí. Pokračoval ve
vystupování v Rožnově, kde vystoupil jedenáctkrát, jednou vystoupil ve Vsetíně a třikrát doma, z toho jednou při kácení máje.
O rok později opět v třináctkrát Rožnově (nejen na Výsluní, ale
i v rekreačním středisku Energetik), vystupoval také na Slovensku ve Staré Lubovni a v Turzovce, ale doma moc ne, tam vystoupil jen jednou.
1972 - 1973
V roce 1974 Bača vystoupil devatenáctkrát v Rožnově – Výsluní, ale také v Teplicích – lázních a v Praze. Doma opět uspořádal
„kácení máje“, ale také poprvé Valašský bál, který dnes bereme
jako první z řady Bačovských bálů. O rok později se konal Valašský bál hned dvakrát, jednou v Meziříčí a jednou v Poličné.
Několikrát Bača vystupoval i mimo město, nejdále v Liptovském
Mikuláši a nejčastěji, celkem čtyřiadvacetkrát, v Rožnově.
1976 - 1977
V obou letech se vystupovalo doma i venku, v roce 1976 i na
Slovensku ve Staré Lubovni, v obou letech se konal Valašský bál
a pravidelně se vystupovalo v Rožnově – Výsluní. V roce 1976
dvaadvacetkrát a v roce 1977 jedenadvacetkrát. V témže roce
soubor v rámci oslav 600 let města předvedl na náměstí velmi vydařenou Valašskou svatbu, při níž se skutečně vzali Břeťa Rusek s
Fankou Bechnou. A také jsme natáčeli s Československou televizí.

1978 - 1979
V roce 1978 zorganizoval Bača Valašský bál a vystupoval doma
i na výjezdech, nejdále hned několikrát v Mariánských Lázních
a nejčastěji, dvacetkrát, v Rožnově – Výsluní. O rok později se
Valašský bál nekonal a soubor po republice moc necestoval, jen
šestadvacetkrát vystupoval v Rožnově a poprvé ve své historii se
vydal i do zahraničí, byť jen do nedalekého Polska.

Prosba
Vážení spoluobčané,
jsme rádi a děkujeme vám za to, že třídíte odpad a tím výrazně
přispíváte ke zlepšení životního prostředí. Není to však jediné,
čím můžete přispět a pomoci obecnímu rozpočtu.
Jak jsem vás již informoval v některém z minulých zpravodajů,
za separaci odpadu získáváme od společnosti EKOKOM dost významný bonus – za rok 2017 to bylo 187.875,50 Kč.
Do hodnocení při přiznávání bonusu se započítává jak separovaný odpad z hromadného svozu odpadků z celé obce, tak také
individuálně odevzdaný tříděný odpad vámi občany.
Proto pokud máte doma vážní lístky z odevzdaného papíru nebo
železa doneste nám je na obecní úřad. My je zahrneme do souhrnného výkazu a zcela nepochybně to bude mít pozitivní dopad do rozpočtu obce. Děkujeme.
Stanislav Pernický

Informace k platbám poplatků na rok 2018

1984
Po úspěšných vystoupeních v minulých letech jsme byli i letos
pozváni na ples SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). Nejprve
jsme s velkým úspěchem předvedli „pytlové“, ale pak přišlo
„mlynářské“ pásmo, které skončilo strašně. Karlovi Dobiášovi
totiž spadly při přemetu vzad brýle a on ztratil orientaci, takže
se netrefil do „ďůry“ vedoucí k jeho tanečnici a celé kolo se úplně rozpadlo. Zážitek to byl obrovský, ale všichni to vzali s humorem a bavili se výborně až „do rána bílého“.
2. března jsme vystupovali v JZD (Jednotném zemědělském
družstvu) Dalečín a už cesta tam byla veselá, protože někteří
šprýmaři během ni udělali dřímajícím kolegům zajímavé úpravy
hlav. Také jsme se už v autobuse rozezpívali a protože nám družstevníci na uvítanou přichystali výbornou večeři, přišli jsme do
šatny moc dobře naladěni. A dobře naladěný Luboš Nováků si
při převlékání rýpnul do „zadní části“ kousek od něj: „To je ale
pěkná řiť.“ Což sice byla, jenže jak Luboše upozornil „Šťovík“ –
Josef Štěpánek, „nebyla to naša řiť“, nepatřila totiž žádné z našich tanečnic. Luboš se potom ztratil a schovával se ve vedlejší
místnosti tak dlouho, dokud se „neodčervenil“. Při vystoupení
se všichni moc snažili, někteří až moc a proto Břéťa při zbojnickém tanci vyskočil tak, že spadl na řiť. Ale družstevníkům to
nevadilo a štědře nás hostili až do rána, takže jsme se tam měli
jak v nebi.
(pokračování příště)

• 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.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Poličenský autosalon
Dne 19. 3. 2018 žáci šesté třídy Základní školy v Poličné dokončili
v pracovních činnostech (dílnách) výrobu dřevěných autíček. Autíčka
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byla opracována a následně namalována do nejrůznějších designů
a tvarů. Výroba trvala cca 4 – 5 vyučovacích hodin.
Nakonec se vyrobilo celkem 16 různých autíček, která se pod vedením pana učitele Mgr. Jiřího Papeže některým žákům velmi povedla. Při práci museli žáci prokázat značnou trpělivost, dovednost a zároveň se naučili používat různé dílenské nástroje. Tak takhle pracují
šesťáci naší základní školy.
			
Nikolas Kubín – 6. třída

Veselé zoubky
Naši prvňáčci se zapojili do preventivního programu Veselé zoubky, který připravila společnost dm drogerie. Děti zhlédly pohádku
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek,“ která byla velmi poutavá.
Zopakovali jsme si správnou péči o zuby - jak je čistit, aby byly bez
kazu, správný výběr kartáčku a také zásady zdravého stravování.
Na závěr hodiny si děti vyluštily zábavnou tajenku, vymalovaly obrázek a domů si odnesly tašku plnou potřeb pro zdravé zoubky.
Mgr. Ivana Kantorová

Tajemství lásky
Ve středu 4. dubna se v naší třídě uskutečnila přednáška o lásce
a přátelství.
Bavili jsme se o manželství, o vztazích, a také o tom, jak se v nich
správně chovat. Na tabuli jsme si nakreslili květinu lásky. Do jejích
okvětních lístků jsme přiřadili vlastnosti, které ve správném vztahu
nesmí chybět. Naopak špatné věci jsme vyhodili do nakresleného
koše.
Přednáška Mgr. Kamily Rýparové se nám moc líbila a vzali jsme si
z ní ponaučení.
Nikolas Bocek, Radim Kubíček – 4. třída

Partnerské vztahy
Ve středu 4. dubna se v naší 9. třídě konala poučná a zajímavá
přednáška týkající se partnerských vztahů, kterou si pro nás připravila paní Lenka Tauberová z Poradny pro ženy a dívky z Rožnova pod
Radhoštěm.
Zpočátku jsme si povídali o tom, co je to přátelství, láska, jaký je
rozdíl mezi muži a ženami a rovněž jsme hovořili o období dospívání.
Diskutovali jsme, jak je pro vzájemný vztah dvou lidí nutná komunikace a určitá svoboda.
A co musíme udělat pro to, abychom byli v partnerství šťastní?
Vědomě pracovat na našich kladných vlastnostech.
A co jsme se dozvěděli?
PŘÁTELSTVÍ JE DŮLEŽITÉ STEJNĚ JAKO LÁSKA!
B. Janíčková, G. Benčová, P. Škarková – 9. třída

Krásenský zvoneček 2018
Pořádně se zaposlouchejte. Slyšíte to?
Zhluboka se nadechněte. Cítíte to?
Rozhlédněte se kolem sebe. Vidíte to?
Ano! Přišlo k nám jaro a ve Valašském Meziříčí se konal již XXVII.
ročník recitační soutěže Krásenský zvoneček.
Ve čtvrtek 5. 4. se soutěžilo v I. a II. kategorii, v pátek 6. 4. ve III.
a IV. kategorii.
Přehlídky poezie a prózy se zúčastnili i žáci naší školy.
Reprezentovali nás: Tomáš Kubáček (3. třída), Johana Machačová a Helena Večeřová (4. třída),
Klea Kunetková (5. třída), Nikolas
Kubín, Lukáš Vaigl (6. třída), Vendula Machačová (7. třída), Marcela Halaštová, Jaroslav Brhel
(9. třída).
Přestože konkurence byla veliká, naši žáci „se neztratili“ a předvedli výborné výkony. Nejúspěšnější byla Vendula Machačová,
která pětičlennou porotu zaujala
a získala velmi pěkné 4. místo.
Všem recitátorům děkujeme
za skvělou reprezentaci školy!
Mgr. Jarka Křížová

Seiferos v Poličné
V pátek 6. dubna se žáci naší školy zúčastnili výukového programu o dravcích a sovách, který připravila společnost Seiferos. Děti
si zblízka prohlédly sokola stěhovavého, jestřába lesního, sovu
pálenou, puštíka obecného a mnoho dalších zástupců ptačí říše.

Období dospívání
Dne 4. dubna se v 8. třídě konala hodinová přednáška o antikoncepci. Touto besedou nás provázely paní lektorky z Poradny pro ženy
a dívky v Rožnově pod Radhoštěm. Na začátku se nám představily
a řekly nám řadu informací o jejich náplni práce.
Dále jsme si povídali o antikoncepci, jaká mohou být rizika při jejím
užívání a nevynechali jsme ani to, co je typické pro období našeho
věku.
Na konci hodiny nám paní lektorky rozdaly letáčky týkající se této
problematiky.
Díky poučné přednášce jsme se dozvěděli spoustu různých a zajímavých věcí, které se nám budou do života určitě hodit.
Hana Smiešková – 8. třída

4

V úvodu prezentace se děti dozvěděly mnoho zajímavostí ze
života dravých ptáků a sov. Následovaly otázky, na které měli

žáci odpovídat. Za správnou odpověď získali drobný dárek a odměnu – přílet dravce na jejich ruku.
Na závěr prezentace si mohli všichni pohladit největší sovu –
výra velkého.
V další části programu děti sledovaly praktické ukázky lovení
kořisti dravými ptáky.
Děkujeme společnosti Seiferos za pěkný zážitek!
Žáci – 9. třídy

Také jsme zkoušeli na figuríně masáž srdce.

Divadelní představení
Ve čtvrtek 12. dubna naše 8. třída navštívila divadelní představení Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara, které se konalo
v Kulturním zařízení ve Valašském Meziříčí.
Stručně si připomeneme děj této komedie.
Bohatý muž žijící v Padově má dvě dcery. Starší Kateřina je zlá
a protivná, zatímco mladší Bianka je hodná, laskavá a nápadníci
mají o ni velký zájem. Otec však chce provdat Kateřinu jako první, což je těžké, poněvadž o ni nikdo nestojí. Vtom se objeví ve
městě mladý šlechtic Petruccio a ožení se s ní kvůli věnu. Nakonec se mu podaří změnit i její chování.
Po zhlédnutí divadelního představení jsme o něm hovořili
a vyměňovali si své názory na Shakespearovu hru.
Někoho děj zaujal, někoho ne, ale jednoznačně jsme se shodli
na tom, že obdivujeme výborné výkony herců.
Hana Smiešková – 8. třída

Okresní kolo Biologické olympiády
Ve čtvrtek 12. dubna se na Gymnáziu Františka Palackého ve
Valašském Meziříčí konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie 6. a 7. tříd. Naši školu reprezentoval Patrik Pernický ze
7. třídy. Výborně zvládl test teoretických znalostí z biologie, praktické poznávání i pozorování přírodnin a získal krásné 2. místo.
Gratuluji a přeji hodně úspěchů v krajském kole!
Mgr. Jana Urdová

Úspěšné krajské kolo recitační soutěže
V úterý 17. 4. se v Uherském Hradišti konalo regionální (krajské) kolo recitační soutěže žáků základních škol a víceletých
gymnázií. Už samotný postup do něj je pro děti vždy velkým
úspěchem, protože účast si musí vybojovat přes školní, oblastní,
okresní kola recitace.
V uplynulých letech se našim žákům postup do krajského kola
povedl několikrát, ale letošní ročník byl pro nás nejúspěšnější
díky Vendule Machačové, která ve své kategorii postoupila do
užšího výběru – mezi šest nejlepších recitátorů kraje. K účasti
v celorepublikovém kole jí chyběl pouhý krůček.
Vendule k tomuto skvělému výsledku srdečně blahopřejeme
a v příštím roce jí přejeme minimálně stejně krásný výsledek jako
letos.
			
Mgr. Božena Fajtová

Ve 12 hodin proběhlo na tribuně slosování karet s úkoly, výherci získali zajímavé ceny, bloky a nafukovací míče.
Akce se nám velmi líbila, počasí nám přálo a cestou do školy
jsme se zastavili ve stánku na zmrzlinu.
Nikol Foltová, Matěj Konvičný – 4. třída

Úklid naší obce
Oslavy Dne Země, které připadají na 22. dubna a snaží se
mimo jiné upozornit lidi na dopad ničení životního prostředí,
si připomněli i žáci naší školy. Zapojili jsme se do celosvětového
projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a uklízeli jsme to, co je
nám nejbližší – naši obec.
Vyzbrojili jsme se igelitovými pytli a ochrannými rukavicemi
a vyrazili jsme podle daných tras napříč celou Poličnou. Většinu míst si zdejší obyvatelé pečlivě střeží a udržují, ale našla se
i místa, která po úklidu jen „volala.“ Někdy jsme se ani nestačili
divit, jaké „poklady“ jsme našli. Všechno jsme to poslali tam,
kam patří – na skládku.
Naši akci jsme proto končili s dobrým pocitem, že máme kolem
sebe uklizeno a hezky. Doufejme, že to tak vydrží co nejdéle! Za
odvedenou práci patří všem velký dík!
Mgr. Kateřina Bílíková

Den země
Ve čtvrtek 19. dubna jsme se vypravili na akci Den Země,
kterou každoročně pořádá středisko volného času Domeček.
V parku Kinských bylo mnoho žáků i z jiných škol, dokonce až
z Kladerub či Hranic na Moravě.
U vstupu jsme se rozdělili do skupin a začali jsme plnit jednotlivé úkoly, za které jsme dostávali razítka. Úkoly byly opravdu
pestré – poznávali jsme rozkvetlé větvičky stromů, foukačkou
jsme stříleli šipky do terče, vyzkoušeli jsme si svou obratnost
na gumovém laně a navštívili jsme i stanoviště Červeného kříže,
kde nám spolužák Radim dával otázky ze zásad první pomoci.
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Složky informují …
Z činnosti ČSŽ Poličná
Ve středu 11. dubna 2018 se v kulturním domě na Starém
Zubří uskutečnila okresní konference ČSŽ tradičně spojená
s akcí „Ženy se baví“. Sraz všech zúčastněných byl před kaplí Svatého Ducha na Starém Zubří. Atmosféra tohoto místa
v nás zanechala nezapomenutelné dojmy umocněné zpěvem
a varhanním doprovodem v podání místních členek.
Poté, co jsme se přesunuli do kulturního domu, zahájila
předsedkyně Okresní rady ČSŽ Mgr. Zdenka Šlachtová jednání okresní konference. Po vystoupení zástupců města Zubří
a Krajské rady ČSŽ došlo i na „střídání stráží“ ve funkci krajské
předsedkyně. Na místo paní Hany Konigové od 1. 4. nastoupila Bc. Kateřina Kupčíková.
Po skončení oficiální části si pak ženy místní organizace převzaly štafetu akce „Ženy se baví“ v podobě ukázek ze své činnosti, kvízů a tradiční bohaté tomboly.
Samozřejmě nechybělo ani výborné pohoštění jako třešnička na dortu této zdařilé akce….

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš a tvarohovou
buchtu
V sobotu 28. 4. se konal již čtvrtý ročník soutěže O nejlepší
kotlíkový guláš a souběžně s ní i soutěž O nejlepší tvarohovou
buchtu.
Ve srovnání s posledním ročníkem, kdy bylo opravdu aprílové
počasí, letos nám to vyšlo.
V sobotu ráno sluníčko, na nebi ani mráčku a tak soutěžící zlobil jen
vítr, který jim vyháněl oheň zpod kotlíků. V areálu obecního fotbalového stadionu se nakonec sešlo celkem 12 týmů. Je již tradicí, že
největší stánek mají volejbalisté a nebylo tomu jinak ani letos.

V pátek 13. dubna uspořádaly členky základní organizace
v Poličné po delší pauze bazárek dětského oblečení a hraček
a zároveň oblečení pro dospělé, zkrátka všeho, co doma přebývá a jiným ještě poslouží. Vzhledem k tomu, že se objevily
požadavky z řad občanů na obnovení této akce, chtěly jsme
jim vyhovět. Zda to bylo tím, že byl pátek třináctého, se asi
nedozvíme. Faktem ale je, že nabídka opět přebila poptávku,
a tak prodejci strávili poměrně poklidné odpoledne v prostorách sálu U Slunce. Takže nezbývá, než jim poděkovat za účast
a organizátorům za snahu.

Dále bychom ještě chtěly připomenout, že jsou ještě volná
místa na dvoudenní zájezd v termínu 9. - 10. června do Tábora
a Českého Krumlova. Přihlášky a zálohy přijímá paní Dopiráková Liba – firma Lido.
Pavla Horáková
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Bylo to nutné, protože tu bylo zázemí nejen pro členy soutěžního „gulášového“ týmu, ale i místo pro tým „Bramboráčků“,
kde se opět připravovaly populární bramborové dobroty. Šéfkuchařka Vlasta na všechno pečlivě dohlížela a práce jim šla
pěkně od ruky.

Pan starosta Místecký zahájil v 9 hodin klání a pak už se nad
hřištěm začaly vznášet obláčky kouře a posléze také rozmanité vůně. Všichni se velmi snažili.
Letos se většinou se vařily guláše zvěřinové (4x), pak hovězí

(3x) a vepřové (3x), jeden guláš byl dršťkový a jeden „zvláštního druhu“. A jak to dopadlo?
První místo získali „Táborníci“ s hovězím gulášem Mexico, na
druhém místě skončil s další hovězí variantou pan Menšík
a třetí byli vařiči „VA-SKA“ (Václavík, Skalka) se zvěřinovým
gulášem
Současně probíhala i soutěž o nejlepší tvarohovou buchtu,
kterou měly letos opět pod patronací ženy.
Byl to druhý ročník „buchtového zápolení“, na kterém se sešlo 14 vzorků a výsledek byl následující:
1. místo – paní Vlasta Šedá
2. místo – paní Helena Kovařčíková
3. místo – paní Dana Čepicová
Výherci byli i letos po zásluze odměněni. Obec pro „gulášovou“ soutěž tentokrát připravila finanční ocenění, za které si
každý vyhodnocený tým může pořídit vše potřebné třeba pro
další ročník soutěže. Vyhodnocené dámy v „buchtové“ soutěži
získaly poukázky na zboží Tescoma. Ocenění předal starosta
obce Vladimír Místecký při závěrečném vyhlášení výsledků.
Pak už se jen společně s návštěvníky vesele degustovalo při
příjemné cimbálové muzice.

Pozvánka na kácení máje

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra – 5/2018
To byl duben, fanynky a fanouškové, to vám teda povím.
I když ještě nevím, jak moc úspěšný vlastně byl, jelikož uzávěrka Poličenských listů je před termínem posledního utkání. Ale
i tak byl opět netradiční. Pojďme si to hezky shrnout.
Aprílový začátek jak se patří. Pár dní před utkáním mi volá
zástupce Zubří, že bohužel kvůli měkkému terénu nemají jak
zválcovat hřiště a tím pádem se utkání neodehraje. Snažili
jsme se, co to šlo. Obě strany. Ale žádný stroj, který by byl
dost silný, aby uvezl válec a zároveň dostatečně lehký, aby
nepoškodil trávník, jsme nesehnali, a tak byl zápas odložen
o měsíc na 1. 5.
Další týden už utkání v Bynině nic nebránilo. A ani my jsme
se moc nebránili. Soupeř nás na jejich poměry prověřil nezvykle málo a my po téměř bezchybném výkonu v zadních řadách odjížděli se 3 body a výsledkem 3:1, když se trefil 1x Aleš
Žniva a 2x famózně hrající muž utkání Jakub Orság.
V půlce dubna jsme zajížděli na půdu nováčka soutěže do
Hošťálkové, která v zimě posílila o 2 velezkušené hráče s ambicemi se co nejdříve zachránit v soutěži. Na jejich hře to bylo
znát. Téměř celý zápas nás Hošťálková přehrávala, ale my dávali branky. V první půli jsme se rychle dostali do vedení, když
po skvělé přihrávce Aleše Žnivy skóroval Radim Bártek a poté
se trefil z přímého kopu Petr Bártek. Ve druhé půli navíc zvýšil
pěknou akcí Matěj Šedý již na 3:0. Ani to nám ovšem nestačilo, jelikož domácí na konci zápasu postupně během 12 minut
srovnali na 3:3 a šlo se na penalty. V těch jako již tradičně exceloval Štěpán Šedý a opět vybojoval pro náš tým bod navíc.
A pak to mělo nastat. Po půl roce. Po dlouhých šesti měsících konečně se to mělo stát. Ale nestalo. O čem to mluvím?
Přece o domácím zápase. O utkání před našimi fanoušky. Náš
tým totiž poslední domácí utkání odehrál na státní svátek
28. 10. 2017. Od té doby jsme hráli jen venku nebo byla zimní
pauza. Bohužel v týdnu nám zavolal soupeř z Karolínky, že se
omlouvá, ale z důvodu posunutého natáčení seriálu Doktor
Martin, ve kterém hraje velká část týmu, nebude schopen
k utkání přicestovat. Mrzelo nás to hodně, jelikož počasí bylo
skvělé, ale vina nebyla na naší straně. Snad si to vynahradíme
v květnu.
Poslední dubnové utkání ve Lhotce se odehraje až po uzávěrce tohoto čísla. Věřím, že jsme zabojovali, urvali 3 body
a v klidu se vrhneme na následující neskutečně těžkou sérii,
ve které postupně potkáme všechny nejkvalitnější týmy naší
soutěže. Kádr je úzký, tak nám držte pěsti, ať se nám vyhýbají
zranění a disciplinární tresty. Potřebujeme i to štěstíčko. Na
viděnou na hřišti anebo kdekoliv jinde během měsíce plného
lásky.
			
S pozdravem Marek Vala
Rozpis utkání na květen:
1. 5. – úterý

16:30 – Zubří : Poličná

5. 5. – sobota 16:30 – Poličná : Jarcová
12. 5. – sobota 16:30 – Poličná : Horní Bečva
19. 5. – sobota 16:30 – Střítež : Poličná
26. 5. – sobota 16:30 – Poličná : Choryně

Knihovna informuje
V květnu dorazí nový cirkulační soubor a těšit se můžete také na nové knihy všech žánrů z nového nákupu naší
knihovny.
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Divadelní představení „Krtek“
Jak se zbavit krtka v lidské podobě, který dokáže ničit mezilidské vztahy, nám v závěru dubna jako obvykle s velkou dávkou
humoru poradili herci divadla Schod.

Soutěž „Vesnice roku“
Přihláška do soutěže „Vesnice roku“ byla
odeslána na MMR ČR v pátek 20. dubna.
Myslíme si, že za poslední rok jsme
zase udělali kus práce, kterým se budeme moci pochlubit – nová
garáž u drážního domku, komunikace a chodníky na Chřástalově,
chodník ke Kotlině, rozšíření komunikace u STK, opravená fasáda
budovy u fotbalového hřiště, nově položené umělé povrchy na
hřištích v areálu ZŠ, přechod pro chodce na Horním konci a další.
Držme si všichni pěsti pro štěstí.

Za večer plný pohody, písniček, smíchu a relaxace děkujeme „krtkovi“ Ivaně Bublíkové, novomanželům v podání Tomáše Zahradníčka a Zdenky Ševečkové, kartářce Libě Rapantové, Milanu Knápkovi
v roli policisty, Olze Grossmanové a výborné divadelní kapele.

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na květen 2018
Čtvrtek
3. května
14.00 hod.
Zápis na zájezd na sv. Kopeček a do čokoládovny ORION v Olomouci (250 Kč).
Čtvrtek
3. května
14.30 hod.
Za oponou divadelní scény. Vypráví p. Miloš Joch, emeritní pracovník Moravskoslezského divadla v Ostravě.
Čtvrtek
10. května
15.00 hod.
Májová veselice. K tanci hraje pan Robert Šváb.
Čtvrtek
17. května
8.00 hod.
Odjezd z autobusového nádraží na zájezd na Sv. Kopeček u Olomouce a dále na exkurzi do čokoládovny ORION v Olomouci.
Čtvrtek
24. května
14.30 hod.
Výstava výrobků Patchworku od našich členek.
Čtvrtek
31. května
15.00 hod.
Naši jubilanti – seznam na nástěnce. Jen pro pozvané.
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

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 červen do 27. 5. 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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