Poličenské listy
červen 2018 / Ročník VI. číslo 6
Motto měsíce:
„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život
utíká.“
Seneca

• dokončili jsme opravu bývalého drážního domku č. p. 23,

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Obracím se na vás s prosbou. Jak vidíte kolem sebe, tráva
roste velmi rychle a nejsme schopni vše pokosit s našimi pracovníky. Proto se obracím na případné zájemce o pomoc při
sečení. Budeme vděčni za posečení kolem svého obydlí, popřípadě za pomoc v obci formou dohody o provedení práce,
tedy za úplatu. Předem děkuji.
Na nádvoří obce jsou připraveny kompostéry pro všechny
občany Poličné, vztahuje se to i na ty, kteří už kompostéry
dostali v minulosti.
V pátek je Mezinárodní den dětí a tak jim přeji všechno to,
co si oni sami nejvíce přejí. Oslava „jejich dne“ proběhne
v pátek 1. června od 15.00 ve škole.			
Vladimír Místecký

• dokončili jsme nový přechod pro chodce na „Horním konci“
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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
Co se nám podařilo
Rádi vás informujeme o skutečnostech, které se odehrály v měsíci květnu:
• začátkem měsíce u nás proběhlo pravidelné půlroční přezkoumání výsledků hospodaření obce pracovníky krajského
úřadu Zlínského kraje. Kontrola proběhla bez jakéhokoliv
zjištění byť jen drobných nedostatků – tedy absolutně „bez
závad“,

• po ukončené administrativní a věcné kontrole jsme obdrželi konečné schválení výše dotace ze SZIF Olomouc ve výši
4,6 mil. Kč. Fyzicky přijdou tyto finanční prostředky na účet
obce v měsíci červnu.

Kompostéry jsou tady
V rámci projektu „Rozšíření systému separace BRO v obcích
Mikroregionu valašskomeziříčsko-kelečsko jsme pro naši obec
získali 300 ks kompostérů.
V průběhu měsíce května jsme vydali našim občanům na základě smlouvy o výpůjčce cca 150 kompostérů. Další jsou pro vás
připraveny na OÚ.
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17. května jsme vystupovali v Luhačovicích a náš program se
lázeňským hostům líbil tak, že si u čardáše vyžádali přídavek.
Alo to neměli dělat, protože při něm ukázala naše muzika, že
umí hrát nejenom hezky, ale i falešně. Radka Skýpalová, která
program uváděla, kapele pohotově za její vrzání „poděkovala“
a tak se tomu všichni jen zasmáli.

Do Strážnice jsme vyjeli 13. července brzy ráno a už ve dvě
odpoledne jsme šli v průvodu, který trval dvě hodiny. V průvodu
jsme tančili a zpívali a lidem se to moc líbilo. Večer bylo posezení ve sklípku, ale my jsme nikam nešli a zůstali jsme věrní naší
„stodolence“, v níž jsme byli ubytováni. Při víně, hudbě, zpěvu
a legraci nám noc příjemně uběhla a ráno jsme ještě jako poděkování za nocleh zatančili majitelům stodoly „zatáčaný“. Jenže
naše festivalové vystoupení nedopadlo dobře a všichni jsme
z toho byli nešťastní, hlavně Renata Kotasová, která ho s námi
dlouho a svědomitě nacvičovala. Ta to dokonce i obrečela. Ale
jak se říká: „…dyž je sviňa deň …“. Našli se bohužel i takoví, kteří
nám ten neúspěch přáli, jenže to nás neodradí, budeme pilně
cvičit a příště to určitě bude lepší.

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

Valašský soubor písní a tanců „BAČA“ – část 5.
Rok 1990
Na jubilejní 10. Bačovský bál přišlo tolik lidí, že
ani někteří bývalí bačovci nedostali vstupenky
a neměli kde sedět. Moc se líbila výzdoba sálu
a také tombola se vydařila, vždyť v ní bylo 75 cen.
Předtančení se ujali mladí bačovci a přestože
měli trému, dopadlo to dobře a jejich nové pásmo „U muziky“ se přítomným moc líbilo. Pak se tančilo, zpívalo
a popíjelo a ani to, že na dvě hodiny vypadla elektrika, nikomu
nezkazilo náladu, ba právě naopak, některým se tma moc líbila… Bál skončil až v půl čtvrté ráno.
Na Velikonoce, při tradičním chození krojovaných ogarů za
cérkami, dochází k všelijakým situacím a letos jednu předvedla
naše perla „Šťovík“, který byl po šmigrustové zábavě tak moc
zmožený, že už k první cérce nepřišel, ale přilezl po čtyřech
a zavyl: „Kdo vyskočí, ten je chlap!“. Asi není chlap, protože nevyskočil, upadl na rohožku a spal a spal a spal…
Poprvé netradičně, tedy bez průvodu, hesel a projevů jsme se
na 1. máje sešli na náměstí, kde jsme asi hodinu vystupovali. Velký ohlas měl zejména čardáš Věrky Ryšicové a Jarka Kostelného.
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Domluvili jsme se, že obnovíme Mikulášské večírky, které jsme
s úspěchem pořádali před dvaceti lety. Že mezi nás přijde Mikuláš a čert, kteří každému nadělí podle zásluh, že společně posedíme u vína, zazpíváme si, zatančíme a bude veselo. Jenomže
Mikuláš nebyl zrovna „na skladě“ a tak 5. prosince přišel jenom
čert s pytlem dárků. A že jich bylo, pytel málem nestačil! Ti, kteří
zlobili, museli čertovi zarecitovat básničku, říci vtip nebo zpívat,
prostě udělat něco, aby bylo veselo. Potom se rozdělovaly dárky
a smích neměl konec. Dárky byly mlsavé, jako bonbóny, čokolády a lízátka, citróny a jablka, ale i žertovné. Staňa Sadílek, který
dělal ve VOKD, dostal kus vinklu, Mirek Skýpala zase plechový
hrnek na kořalku, protože je pro něho každá štamprla malá
a Petr s Věrkou, kteří sháněli obývák, ho už shánět nemusí, protože jim ho čert donesl z hračkářství – i s televizí. A protože všeci
ogaři byli hodní, dostali na svou mužskou okrasu „oteplouch“,
aby jim neumrzla. Byli moc spokojeni. Legrace tam byla tak velká, že na písničky ani nedošlo, ale pobavili jsme se tak dobře, že
si to za rok zopakujeme.
(pokračování příště)

Vítání občánků
V sobotu 12. května proběhlo tradiční „jarní“ vítání nových
občánků Poličné. Starosta obce pan Vladimír Místecký spolu
s předsedkyní školského a kulturního výboru paní Hanou Milotovou přivítali do života 5 malých občánků.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vystoupení v Choryni
V pátek 11. května 2018 jsme byli s dětmi ze třídy Ježečků vystupovat v Domově důchodců v Choryni. Děti zde zarecitovaly a zatancovaly pásmo ze skladbiček o mamince, dětech i babičkách. Na konci
vystoupení předaly děti všem přítomným babičkám připravená papírová srdíčka.

Sobotní dopoledne maminkám a tatínkům zpříjemnilo pěkné
vystoupení žáků naší základní školy a určitě také vkladový certifikát v hodnotě 2 tis. Kč, který dostali od obce.
Všem našim novým malým spoluobčánkům přejeme, ať se jim
v Poličné líbí a prožijí zde jen samé radosti.

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.

Zápis dětí do MŠ
V pondělí 14. května 2018 proběhl v
mateřské škole zápis
dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní
rok 2018/2019. Rodiče
přišli do MŠ se svými
dětmi, pro které byly
připraveny drobné aktivity – kreslení, mozaika, autíčka či zvířátka.
Po jednání se mohli
všichni seznámit s prostory tříd i školní zahrady. Mnohým dětem se
ani nechtělo domů.
K zápisu přišlo 16 dětí a všechny byly přijaty.

Divadlo v MŠ
Již tradičně navštěvuje naši mateřskou školu divadlo Bublanina.
Tentokrát přijelo 21. 5. 2018 dopoledne a zase bylo na co se dívat.
Aktérky zahrály dětem pohádku „Začarovaný les“ a děti i paní učitelky se bavily od začátku do konce.

• 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
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Den matek v MŠ
Ve třídě Ježečků jsme připravili pro maminky ve čtvrtek 24. 5. odpoledne setkání ke „Dni matek“. Děti nejdříve maminkám a dalším
přítomným hostům zarecitovaly a zazpívaly. Následovalo taneční pásmo a v závěru děti předaly své mamince srdíčko s velkou pusou. Před
odchodem domů, si děti se svou maminkou mohly vyrobit ozdobu
z malých korálků, které pro ně připravila a zabezpečila jedna z maminek.

Komunikace
Koncem dubna 2018 se konala pro nás, žáky 7. třídy, přednáška
s názvem Komunikace.
Celou besedou nás prováděl pan
Radomír Palacký, který nám vysvětlil,
jak je důležité mít přátele a rodinu.
V první části jsme hráli plno her,
kde jsme museli „táhnout za jeden
provaz.“
V druhé části hodiny měl každý
o sobě říct pár informací a ostatní ho poslouchali. Cílem bylo stmelit
kolektiv a dozvědět se nejen o sobě, ale i o ostatních více věcí.
A poučení? Nesuďte člověka podle vzhledu!
Aneta Klanicová – 7. třída

Den mimořádných událostí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pobyt v přírodě
Týden od 16. do 20. dubna strávili žáci 1., 2. a 3. třídy na
pobytu v krásné valašské přírodě na Soláni, v penzionu Lúka ve
Velkých Karlovicích. Dopoledne děti trávily učením, odpoledne
především pohybem, výlety a závoděním.
Děti soutěžily v tradičních i netradičních disciplínách, běžely
orientační závod, nechyběla ani stezka odvahy a cesta za pokladem, který byl úspěšně nalezen!
Děti navštívily zvoničku na Soláni, jindy procházkou karlovským lesem a údolím malebné Jezero, které je naším jediným jezerem na Valašsku. Záživným obohacením pobytu pro děti byla
přednáška o klenotech CHKO Beskydy, kterou pro děti připravil
Mgr. Jan Husák z EKOCENTRA Radhošť. Nejen že si rozšířily své
znalosti z oblasti fauny a flory, ale díky vypuštěnému dronu si
mohly Soláň prohlédnout z ptačí perspektivy.

Každoročního Dne mimořádných událostí, který se letos konal
30. dubna, se zúčastnili všichni žáci naší školy.
A v čem byl tento projektový den přínosný?
Vyslechli jsme poutavou přednášku Ing. A. Hubové z HZS ve Valašském Meziříčí. Dozvěděli jsme se řadu informací, které nám
v případě nějaké mimořádné události mohou zachránit život
nebo majetek. Dále jsme si na školním hřišti prohlédli vybavení
hasičského vozu. Poté jsme se zúčastnili přednášky P. Kachtíka
z Městské policie ve Valašském Meziříčí, který nás poučil nejen
o nebezpečí návykových látek, ale hovořil také o problémech
a nehodách, se kterými se městská policie běžně setkává. Nechyběla ani zajímavá beseda o zdravovědě, kterou si pro nás připravila paní Janoušková. Mohli jsme si vyzkoušet první pomoc například při zlomeninách, krvácení nebo zástavě srdce.
V závěru projektového dne jsme plnili úkoly, jejichž cílem bylo
prověřit si získané znalosti z pondělního dopoledne.
Marcela Halaštová – 9. třída

Besedy s Mgr. Janem Husákem
Měsíce duben a květen sice lákaly k vycházkám do přírody
a k práci na zahradě, přesto nadšený cestovatel, fotograf a lektor Mgr. Jan Husák získal sympatie poličenských posluchačů, kteří
dali přednost návštěvě místní školy.
Tři besedy, v kterých se v rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ
zaměřil na vzdělávací systémy Velké Británie, Německa a jiných
evropských zemí, oslovily posluchače všech věkových kategorií.
Mgr. Husák seznámil přítomné mimo jiné s možnostmi výměnného pobytu pro studenty a s programem Erasmus, který podporuje zahraniční mobilitu studentů a pedagogů ve vysokoškolském
vzdělání v Evropě.

Všechny děti byly moc šikovné, a tak na závěr nechybělo rozdávání zasloužených diplomů, medailí, odměn a opékání špekáčků.
Mgr. Alena Hurychová

Zdravá výživa
V pátek 27. dubna proběhla na naší škole pro žáky první, druhé
a čtvrté třídy přednáška s názvem Zdravá výživa.
Během ní se žáci zabývali denním, pitným a pohybovým režimem,
seznámili se s pojmem obezita. Na obrázcích rozeznávali zdravé
a nezdravé potraviny, sestavili si vyvážený a pestrý jídelníček, který je
důležitý i pro dobrý stav chrupu.
Na konci přednášky uspořádali soutěž o nejoblíbenější druh ovoce
a zeleniny.
Hodina se dětem velmi líbila a poděkováni patří MUDr. Novákové,
která si pro ně přednášku připravila.
Mgr. Ivana Kantorová
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Posluchače zaujal rovněž informacemi o platovém ohodnocení
a o pracovních příležitostech v zahraničí.
Mgr. Božena Fajtová

Vzpomínka na osvobození Poličné
V pátek 4. května 2018 si připomněli žáci základní školy a občané osvobození Poličné.
V 10 hodin se sešli u pomníku obětí II. světové války.
Proč právě v tuto dobu?
6. května 1945 přesně v 10:00 byla naše obec osvobozena Rudou
armádou. Žáci osmé a deváté třídy u památníku položili věnec, pan
starosta Vladimír Místecký krátce promluvil o významu tohoto dne.
Poté jsme se vydali k dalšímu pomníku – k trojici památných stromů – k lípám, u kterých byl opět položen věnec a žáci devátého
ročníku Jaroslav Brhel s Beátou Janíčkovou pronesli projev o konci
2. světové války a vyzdvihli obětavost a statečnost nejen partyzánů
Stanislava Mikoláška, Jana Mazala, Miroslava Ondrašíka, ale všech
občanů Poličné v období okupace nacistickým Německem.
Co jsme si uvědomili během vzpomínkové akce?
Je důležité připomínat, nezapomenout, ale především poučit se!
Jaroslav Brhel – 9. třída

Našim žákům nezbývá než se příští rok dobře připravit a hostům vítězství v turnaji nedovolit zopakovat.
Za kolektiv pedagogů Mgr. Jiří Hrabovský

Divadlo a angličtina v jednom
V pondělí 21. května se konalo v Kulturním zařízení ve Valašském Meziříčí
představení v anglickém jazyce, které
si nejen pro naši školu připravilo Divadelní centrum Zlín.
Děti z 1. stupně viděly pohádku
O hloupém medvědovi a poté jsme
my, žáci 2. stupně, zhlédli hru s názvem
Jack and Joe.
Pojednává o dvou bratrech, kteří se
chystali do lesa. Mladší z nich našel
jedovatou houbu a v domnění, že je
jedlá, ji ochutnal. Starší bratr se snažil
najít pomoc u lékaře, který mu předepsal lék pro bratra, aby byl zase zdráv.

Turnaj ve vybíjené
Ve středu 16. 5. proběhl na sportovištích ZŠ Poličná turnaj ve
vybíjené. Účastnily se ho týmy vytvořené z žáků třetí až páté
třídy a pozvání přijali také borci ze základky v Brankách.
Počasí bylo zrána nejisté, a tak byl turnaj zahájen v tělocvičně
školy. Sluneční paprsky ale účastníky brzy vyhnaly ven, kde prostor nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem posloužil
daleko lépe jak hráčům, tak divákům.

Nakonec vše dobře dopadlo.
Za skvělé výkony jsme odměnili herce potleskem.
Představení nás zaujalo a rozšířili jsme si znalosti z anglického
jazyka.
Marcela Halaštová – 9. třída

Složky informují …
Z činnosti Českého svazu žen ZO Poličná

Turnaj se hrál ve velkém nasazení a všechny týmy ho vzaly velmi prestižně. Hosté z Branek, pod vedením pana faráře a trenéra v jedné osobě, byli k velkému překvapení místních velmi
dobře připraveni a celý turnaj suverénně vyhráli.

Ve dnech 18. a 19. května se v prostorách hotelu Lázně Kostelec
konal Krajský seminář ČSŽ. Jeho program se tentokrát nesl v duchu hesla „Aktivním přístupem ke spokojenému životu“.
První den jsme si vyslechly zajímavou přednášku Mgr. Jany Křemenové na téma „Poznej sama sebe“, poté následovala módní
přehlídka, diskuse a vzájemná výměna zkušeností z jednotlivých
základních organizací. Tohoto setkání se zúčastnila také předsedkyně ČSŽ Mgr. Jana Chržová.
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Druhý den nám pak Mgr. Michaela Kuncová poradila, jak alternativně na zdravou domácnost. Na závěr tohoto setkání
jsme pod vedením Zdenky Holbové absolvovaly rehabilitační
cvičení pomocí kterého si můžeme udržovat dobrou kondici.
Ty otužilejší využily nabídky venkovního bazénu.

SDH – Tradiční kácení Májky
I letos Sbor dobrovolných hasičů Poličná uspořádal tradiční
kácení poličenské Májky. Lidé se scházeli v Hostinci U Slunce
od 16 hodin. Pro návštěvníky byly připraveny grilované pochutiny, které jako vždy připravovali chlapci z našeho sboru.
Zábavu a vřelé uvítání vzaly do rukou zase pro změnu ženy
z SDH, pečlivě se staraly, aby hostům nic nechybělo.
Když došlo na scénku před kácením Májky, málo kdo by čekal,
že se upraví verše Františka Hrubína o Řepě (jak věříme, on
sám by se nezlobil, ale naopak – náramně by se pobavil). Báseň o Májce byla velmi přesvědčivě odrecitována a ještě lépe
zinscenována, proto scénka sklidila veliký úspěch od všech
přítomných. Po pokácení a následném úlovku vlajky se strhl
lítý boj dětí o odmašličkování Májky. Dřevo ze stromu se rozřezalo a dalo do tradiční tomboly. Tři šťastní výherci si tombolu týž den mohli odnést domů.

Organizátorům této akce patří poděkování a doufáme, že se
příští rok opět ve zdraví setkáme.
Horáková Pavla

Reprezentace Poličné na poli kultury
Jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o úspěch žákyně
naší základní školy Kláry Lažové. Klára navštěvuje Základní
uměleckou školu B-ART, kde studuje Scénický tanec.

Jsme rádi za vaši přízeň a děkujeme všem zúčastněným. Atmosféra byla pohodová, živá a veselá, a to jen díky vám. Těšíme se na vás a tímto vás i rovnou zveme na další akce pořádané Sborem dobrovolných hasičů Poličná. V neděli 3. června
se uskuteční Poličenský kros a v sobotu 14. července budou
probíhat oslavy 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Poličná.
Autor: Sbor dobrovolných hasičů Poličná

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra – 6/2018

Zúčastnila se okresního kola soutěže základních uměleckých škol v Zašové, kde získala zlaté pásmo a postoupila do
krajského kola, které se konalo v Bojkovicích a i zde získala
zlaté pásmo.
Gratulujeme!!!
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Snad jste, drazí čtenáři našeho obecního měsíčníku a mé
rubriky, měli láskyplný a úspěšný květen a budete následující
řádky číst v dobrém rozpoložení. Červen je měsícem, kdy končí školní rok, fotbalová sezona, první půlka roku, ale také začíná letní období a dovolené. Tento článek se nicméně ohlédne
ještě za květnem, a že se je za čím ohlížet.
Začnu ještě restem z dubna. I když bych to nejraději přešel
vzhledem k tomu, co budu popisovat. Na konci dubna jsme
totiž zajížděli do Lhotky nad Bečvou. Jeden z nejslabších týmů
soutěže pro nás měl být jen soupeřem na rozehrání před

přetěžkou květnovou sérií, kdy jsme postupně měli potkat
5 ze 7 nejlepších týmů v soutěži. Nicméně to, co se ve Lhotce
odehrálo, nelze popsat jinak, než: „Omlouváme se všem, co
za námi dojeli a věřte, že to my se stydíme sami ze všeho nejvíc“. Prostě to byl den blbec. Co že se stalo? Povedlo se nám
po chybě domácího gólmana a důrazu Radima Bártka vsítit
v úvodu utkání branku, ale tím jako kdyby pro nás utkání skončilo. Bez pohybu to zkrátka nejde a my se nepohnuli. Lhotka
do poločasu otočila skóre na 2:1. My po hodině hry srovnali,
ale hned jsme si nechali dát branku na 3:2. No a když v 88. minutě opět srovnáme (svou druhou brankou v utkání to dokázal Kuba Orság), dostaneme v 90. opět gól, který nás už položil
a my tak ze Lhotky odjížděli po tragickém výkonu bez bodu po
prohře 4:3.
Za 2 dny, na 1. Máje, jsme jeli na půdu štiky jara – nově
sloučeného týmu Zubří, který má většinu kádru tvořenou bývalými hráči I. A třídy. Jenže my jako bychom byli úplně jiným
týmem než v neděli ve Lhotce. Od počátku jsme bojovali, mezi
sebou komunikovali, dozadu byli důslední a dopředu nebezpeční. Hned v úvodu jsme vstřelili branku (trefil se hlavou Jára
Bártek) a ta nakonec byla jedinou v celém utkání. Nedělní výbuch se sice odčinit nedal, ale malá náprava to byla.
Hned 4 dny po Zubří nás čekalo další utkání. Třetí utkání
v šesti dnech, to už je zápřah i pro profi mančafty, takže jsme
sami byli v očekávání, jak to náš úzký kádr zvládne. Ještě když
soupeřem nám byl možná nejběhavější tým celé soutěže a to
Jarcová. V pátek před zápasem jsme si dali odpočinkový trénink, spojili jej s opékáním špekáčků a pohodou a i to možná
pomohlo. Utkání nakonec rozhodla nejspíš naše zkušenost
a soupeře jsme přesvědčivě herně přehráli, i když to na branky
skončilo pouze 2:1, když se dvakrát trefil nejlepší jarní střelec
Radim Bártek. Soupeř korigoval až v samotném závěru utkání
a bylo jen škoda, že jsme neproměnili alespoň polovinu svých
příležitostí.
Po Jarcové začala série tří zápasů s nejužší špičkou soutěže. Nejprve nás čekala Horní Bečva, přímý konkurent v boji
o 3. místo. Zápas dvou rozdílných poločasů, kdy jsme úvodní
poločas hráli skvěle, měli šance, ovšem vstřelili pouze 1 branku – střelcem byl Radim Bártek. Do druhé půle nastoupil snad
jiný mančaft, nedařilo se nám zhola nic a soupeř nakonec
utkání otočil a zvítězil na našem hřišti 2:1.
A pak přišlo dvojutkání s postupovými aspiranty. Nejprve
Střítež. Dlouholetý neoblíbený rival, který dokázal na podzim
přerušit naši předlouhou sérii zápasů s body na domácím hřišti. Bohužel na utkání se nám nepovedlo zdaleka sejít v plné
sestavě a soupeř toho využil. Do poločasu vedl 4:1 a nic nepomohlo naše zlepšení ve 2. půli. Výsledek utkání byl nakonec
5:3, když se o naše branky postarali Radek Capil, Marek Capil
a premiérově se mezi střelce v našem dresu zapsala posila
z Juřinky Tomáš Vaněk (gratulujeme).
Poslední květnový víkend pak k nám přijela Choryně, vedoucí celek soutěže. V našich zápasech to vždy jiskří, ale většinou
nepadá moc branek. Děkujeme konečně za pěknou návštěvu.
Utkání bylo bojovné, důrazné, soubojové, tvrdé, ale ne zákeřné. Nakonec bylo také bezbrankové. Rozhodly ho tedy až penalty, ve kterých exceloval náš gólman Štěpán Šedý a rozhodující penaltu chladnokrevně proměnil Mira Pelc. Díky tomu
jsme vybojovali 2 body a tím ukončili velenáročný květen.
Během něj jsme sice ztratili reálnou šanci na postup ze soutěže, ale zvládli důležitější věci, ty ne tolik fotbalové, ale více
lidské. Zůstali jsme zdraví, udrželi se pohromadě jako mančaft a neobdrželi žádné disciplinární tresty. Příští měsíc bude
posledním v sezoně. Čekají nás v něm 4 zápasy a závěrečná.
K utkáním přistoupíme zodpovědně a pokusíme se v klidu
uhájit svou 3. příčku. A závěrečnou pojmeme samozřejmě
také ve vší parádě. Věříme, že vy nás v tom nenecháte a budete s námi u většiny těchto utkání. Přeji krásný konec I. pololetí
roku 2018.
			
S pozdravem Marek Vala

ROZPIS UTKÁNÍ NA ČERVEN:
3. 6. – neděle 16.30 Valašská Bystřice : Poličná
9. 6. – sobota 16.30 Poličná : Dolní Bečva
17. 6. – neděle 16.30 Huslenky : Poličná
22. 6. – pátek 17.30 Poličná : Krhová

Reprezentace z Poličné na MiČR v kulturistice
Dne 21. 4. 2018 se v Lysé nad Labem uskutečnilo Mistrovství České republiky federace IFBB, což je tradiční vrchol jarní amatérské kulturistické sezóny. I letos měl klub kulturistiky TJ Valašské Meziříčí svého zástupce – loňský titul mistra
republiky v kategorii Klasická kulturistika masters obhajoval
Mirek Dopirák z Poličné. Stejně jako vloni se Mirek zároveň
poměřil s mnohem mladšími soky v kategorii Klasická kulturistika nad 180 cm. Obě kategorie patří mezi ty, které jsou
váhově limitovány v poměru k výšce závodníka. Pro Mirka
soutěž zároveň představovala prověrku formy před následující premiérovou účastí na ME ve Španělsku o 10 dní později. Poličenský závodník reprezentuje oddíl kulturistiky při
TJ Valašské Meziříčí již několik let a od svých začátků ve formě účastí na kondičních pohárech v kulturistice se dopracoval až k titulu mistra republiky a k nominaci na ME.
Na letošní MiČR se sjel rekordní počet závodníků, což znovu potvrdilo stoupající popularitu tohoto sportu mezi širokou populací. Ve zmíněných kategoriích čekala na závodníka
z Poličné silná konkurence. Nakonec se ukázalo, že se mu
podařilo připravit více než na výbornou – Mirek obhájil dokonale výsledek z roku 2017, když v kategorii Masters získal opět mistrovský titul a mezi klasiky bez rozdílu věku nad
180 cm skončil druhý. Vzhledem k tomu, že jediný závodník,
před kterým se musel sklonit, byl o 20 let mladší, jde o úctyhodný výkon.
Touto cestou by Miroslav Dopirák rád poděkoval rodině,
Fitness a Welness centru Abácie za poskytování prostor posilovny pro trénink a nácvik pózingu, a také kamarádům kulturistům, kteří mu poskytovali cenné rady v přípravě a zastávali funkce trenérů (natěračů) na soutěži, jmenovitě Lukáši
Bečičkovi a Jakubu Slováčkovi.
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Soutěž „Vesnice roku“
Do letošního ročníku soutěže „Vesnice roku“ se ve Zlínském kraji přihlásilo
12 obcí, v okrese Vsetín se kromě nás přihlásil ještě Ratiboř. Hodnotící komise k nám přijede 22. června!!!

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na červen 2018
Pondělí
4. června 		
14.00 hod.
Zápis na zájezd do ARBORETA Makču Pikču Paseka (250,-).
Čtvrtek
7. června
Vzpomínky na zájezdy KS.

14.30 hod.

Úterý		
12. června 		
6.30 hod.
Odjezd od ČSAD na zájezd do ARBORETA Makču Pikču Paseky.
Čtvrtek 		
14. června 		
14.30 hod.
Promítání záběrů ze Sardinie. Provázet bude paní A. Hrstková.
Čtvrtek 		
„Bleší trh“.

21. června 		

14.30 hod.

Čtvrtek 		
28. června 		
15.00 hod.
Posezení při harmonice. Hraje pan Martin Nauš.
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 červenec do 28. 6. 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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