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Motto měsíce:
Všecko sa dá vysvětliť. Bohužel né všeckým.
valašské múdro

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
pomalu se blíží termín komunálních voleb, které se budou
konat 5. – 6. října 2018 spolu s volbou do senátu ČR. Jsem
velmi rád, že se našlo 60 kandidátů, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a energii pro blaho občanů Poličné. Přeji všem,
aby jim elán a nadšení vydržely po celé volební období.
V současné době připravujeme spolu s městem nové jízdní řády MHD. Byly rekonstruovány (optimalizovány) všechny
linky MHD. Naše linka (nově značená jako č. 3 Poličná – Štěpánov) pojede nově přes vlakové nádraží do nemocnice. Přestup na náměstí bude zajištěn na vlakovém nádraží. Školní
autobus pojede po 7 hodině přímo na náměstí a zpět pojede
po 13 hodině. Současně dolaďujeme nedělní spoj, který zajistí
návoz občanů do kostela a po mši zpět do Poličné.
V minulém týdnu se podařilo dokončit projekt na chodník
k Revíru (Paseky). Je podána žádost o stavební povolení. Souběžně jsme zažádali o dotaci z programu IROP v rámci MAS
Kelečsko-lešensko-starojicko. S vlastní stavbou počítáme na
jaře příštího roku. Letos ještě doděláme prodloužení kanalizace na Kotlině a část do Boří.
Celé prázdniny jste ve škole mohli sledovat čilý pracovní
ruch. Probíhala zde kompletní rekonstrukce kuchyně, nová
podlaha v jídelně a výměna topení v celé budově nové přístavby. Všichni strávníci se o tom přesvědčí v úterý 4. září,
kdy bude obnoven provoz kuchyně.
Závěrem Vás srdečně zvu na loučení s létem, které je opět
spojeno s dožínkami. Stejně jako vloni vystoupí se svým programem soubor Bača a cimbálová muzika. Pro děti jsou nachystané různé hry včetně oblíbené pěny.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 23. 8. se uskutečnilo 33. jednání ZO, které bylo posledním před říjnovými komunálními volbami. Zastupitelstvo
projednalo a schválilo tyto zásadní body programu:
• revokuje usnesení č. Z/32/2018/09 ze dne 28. 6. 2018 a to
v celém jeho rozsahu a nahrazuje jej zněním: Zastupitelstvo
obce Poličná neschvaluje žádost o prodej části pozemku p. č.
2054/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Poličná.,
• bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7-8,
• pověřuje starostu obce přípravou podkladů pro získání dotace a k podání žádosti o dotaci, jež bude určena na projekt
výstavby „Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná, Poličná“,
• pověřuje starostu obce přípravou podkladů pro získání dotace a k podání žádosti o dotaci, jež bude určena na pořízení
elektromobilů.

Obecní finance
Vážení spoluobčané,
v posledních šesti měsících se někteří jednotlivci neustále snaží zpochybňovat směry a způsoby financování obce a snaží se
vám všemožně vnutit myšlenku, jak je nebezpečné zadlužování
obce a budoucího zastupitelstva „nehorázným“ úvěrem, který
byl schválen zastupitelstvem obce dne 22. 9. 2016.
Jsem ekonom a věřte, že mě tyto „zaručené informace“ o nebezpečném zadlužování či nutnosti optimalizace úvěru, které se
k vám dostávají, nenechávají klidným. Proto bych vám rád vysvětlil, jak to tedy s tím našim úvěrem skutečně je.
Mimořádně příznivý vývoj české ekonomiky v letech 2014 –
2016 a minimální míra inflace nás vedly k tomu, že jsme se začali zajímat o možnost získání výhodného úvěru, abychom volné
vlastní zdroje mohli použít k financování dotovaných projektů.

(zdroj dat ČSÚ)
Tento příznivý vývoj, mimo jiné, také potvrdila Česká národní
banka výrazně nízkými úrokovými sazbami. Proto jsme v roce
2016, jako správní hospodáři, přijali strategické rozhodnutí
a požádali náš peněžní ústav o zpracování nabídky úvěru pro
financování rozvojových záměrů obce. Smyslem tohoto rozhodnutí bylo využít velmi „levných“ peněz, které se nabízely a šetření vlastních volných finančních zdrojů. Česká spořitelna nám
nabídla úvěr ve výši 10 mil. Kč na 10 let, s dvouletým čerpáním
a tedy odkladem splátek až od roku 2018, s pevnou (fixní) úrokovou sazbou 0,69% po celou dobu trvání úvěru – tedy až do
června 2026. Obec využila v té době nanejvýše výhodných, mimořádně nízkých úrokových sazeb a má tedy jistotu, že se jí tato
sazba do června 2026 nezmění.
Úvěr byl sjednán smluvně na limitní částku 10 mil. Kč. Je
poskytnut bez zajištění, v rámci úvěru můžeme kdykoliv bez
sankce dávat mimořádné splátky a splatnost úvěru tak i zkrátit. Byl sjednán bez poplatku za vyřízení úvěru a obec neplatí
ani poplatek za vedení úvěrového účtu!!!
Za celou dobu trvání úvěru tak obec na úrocích zaplatí 300.725,Kč, což je s ohledem na výši úvěru skutečně velmi malá částka. I
selskou matematikou lze jednoduše spočítat, že v průměru ročně
na úrocích zaplatíme cca 30 tis. Kč, tj. 0,3% jistiny.
Míra inflace k 30. 6. 2018 dosáhla 2,6% a úroková míra ze stejného úvěru, jaký máme (kdybychom si ho chtěli vzít v letošním
roce) je již 2%. Za stejných podmínek čerpání a splácení bychom
tedy případně, za tento úvěr, zaplatili na celkových úrocích
871.681,- Kč. To by bylo téměř 3x více než zaplatíme, protože
jsme chytře využili ekonomické situace na bankovním trhu. Každý z vás si může rozdíl, který v podstatě představuje uspořené
prostředky obce, rychle spočítat.
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Úvěr je řádně splácen od července 2018 v měsíčních splátkách
ve výši 104.167,- Kč (tj. ročně 1.250 tis. Kč) a bude plně doplacen v červnu 2026. Tato výše splátek je stejná, jako v případě
úvěru na přístavbu MŠ (ten již je splacen) a v žádném případě
neohrozí rozpočet obce. Navíc prostředky úvěru byly použity na
vybudování chodníků, komunikací, koupi nemovitého majetku (bytový dům, pozemek) a všechny tedy zvýšily dlouhodobý
hmotný majetek obce – lidově řečeno „neprojedli“ jsme to!!!
Přátelé, můj ročníkový profesor na VŠ ekonomické nám již za
dob mých studií zdůrazňoval, že ekonomika není nic složitého, že
to jsou obyčejné „kupecké“ počty. A při přibližování tajů finanční
analýzy nám vštěpoval několik užitečných a důležitých rad, proč
bychom se při strategickém řízení financí měli naučit žít s úvěrem
(samozřejmě s takovým, který chceme a jsme schopni splatit):
• Pokud pořídíme věci z úvěru, nebudeme muset na nic čekat,
nijak strádat a můžeme je ihned začít využívat (v našem případě MŠ, chodníky, komunikace, kanalizace …).
• Když začneme šetřit, pak se v průběhu doby určitě najde něco
důležitějšího, co se musí pořídit a tak částku, kterou bychom
jinak pravidelně „uložili“, odsuneme na další období a tak se
nám čas prodlužuje.
• Než na danou věc našetříme, bude zpravidla dražší a naše otálení nás
ve finále bude stát daleko více peněz, než zaplatíme za úrok z úvěru.
• Když mám nastavený harmonogram splátek, tak se bez peněz,
které musím zaplatit, musím obejít, zatímco když je mám uložit, není to vždy jisté.
A pokud byste přece jen váhali, použiji část dopisu od České
spořitelny, který je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě:
Územní samosprávné celky by dle zákona o rozpočtové odpovědnosti měly hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných
veřejných financí. Zákon definuje tento limit na 60% průměru
příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V případě obce Poličná je průměr k 31. 12. 2017 roven 32,3 mil. Kč, vyjádřeno tedy
v Kč mohla by obec čerpat úvěr až 19,4 mil. Kč. Zadluženost
obce je tedy hluboko pod tímto limitem a hospodaření obce je
hodnoceno jako příkladné a velmi zdravé.		
Stanislav Pernický

60. výročí letecké katastrofy v Poličné
Letos jsme si připomněli 60. výročí od pádu letadla v Poličné, které
jsme tradičně uctili vzpomínkovou akcí.

Kromě rodinných příslušníků a zástupců vojsk a letectva se k položení květin k pamětní desce dostavily také tři desítky našich občanů.
Děkujeme.

Vesnice roku 2018
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Ještě jednou se vracíme k letošnímu ročníku soutěže „Vesnice roku 2018“. Výsledky krajského kola byly vyhlášeny a ocenění předána v neděli 5. 8.
v Dolním Němčí, které získalo titul „VESNICE ROKU 2018 ZLÍNSKÉHO KRAJE“.

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony

VOLBY 2018
Většina z vás již jistě zaznamenala, že do letošních komunálních
voleb (5. – 6. 10.) v naší obci vstupují 4 sdružení nezávislých
kandidátů (seřazena podle přidělené registrace):
1. NEZÁVISLÍ PRO POLIČNOU
2. SPOLEČNÁ VIZE PRO POLIČNOU
3. RODÁCI
4. POLIČNÁ PRO ŽIVOT
Přehled jednotlivých kandidátek naleznete uvnitř zpravodaje.
Připomínáme, že volební komise je připravena přijet k těm z voličů, kteří jsou upoutáni na lůžko či jinak zdravotně pohybově
hendikepovaní. Požadavky, prosíme, adresujte na obecní úřad:
e-mail: obec@policna.cz, případně telefonicky na: 571 618 743.
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Na snímku vidíte starostu obce pana Vladimíra Místeckého, kterému
předseda krajské hodnotící komise, starosta obce Slavkov – vítězné obce
Zlínského kraje v roce 2017 – pan Mgr. Libor Švardala předává mimořádné ocenění pro naši obec „Za strategické financování záměrů obce“.

Žádnou inovaci vozového parku opět neudělaly ani Bubliny, ani Horní Karolína a to i přesto, že podle loňských výsledků jely jako první a
druhý tým na čele průvodu.

Tarahúnský pohár – 47. ročník
Jako každoročně tak i letos byla první srpnová sobota zasvěcena velkému poličenskému svátku – fotbalovému Tarahúnskému poháru,
který se uskutečnil na fotbalovém hřišti 4. 8.
Tradičně se ho zúčastnilo 5 týmů, reprezentujících jednotlivé části
naší obce:
Bubble Mat Boy´s – bytovky v Nové čtvrti
Los Angeles – střed obce
Klondike – Kotlina
Tarahún – Za potokem a
Horní Karolína – Horní konec
Turnaj začal ve 12 hodin slavnostním průvodem týmů z Horního konce.

Od 13.30 hodin pak fotbalový turnaj začal slavnostním výkopem,
který provedl starosta obce Vladimír Místecký.
Již několik let poháru přeje počasí, ale letos to bylo jak pro diváky,
tak zejména pro všechny aktéry nesmírně náročné. Teplota na slunci
se, stejně jako vloni, vyšplhala ke čtyřicítce, a proto bylo dobré, že
byla na hřišti instalována osvěžující sprcha na střídačce, ale hlavně,
že přijeli hasiči, kteří osvěžovali jak hráče, tak i diváky. Správným se
také ukázalo zkrácení hrací doby, takže všichni hráči fotbalová klání
přečkali bez úhony.
A jak to všechno dopadlo?
1.
Tarahún
2.
Bubble Mat Boy´s
3.
Los Angeles
4.
Klondike
5.
Horní Karolína
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Igor Kundrát z týmu Klondike.
Pořadí alegorických vozů bylo následující:
1.
Los Angeles
2.
Klondike
3.
Tarahún
4.
Bubble Mat Boy´s
5.
Horní Karolína

Průvod alegorických vozů byl zdařilý, ale zřejmě díky nesnesitelnému
vedru ho po celé trase sledovalo méně lidí než v minulých letech.
Letos zvítězil tým Los Angeles se svým raftem.

Zatímco odpoledne sledovali fotbalová utkání především „skalní“
diváci, večer se areál zaplnil na maximum. Všichni návštěvníci si pochvalovali nejen dobrý fotbal, ale také dostatek piva, jídla, hudbu
a dobrou zábavu.
Takže příští rok znovu na shledanou.
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Informace k platbám poplatků na rok 2018
Dne 30. 6. uplynul termín splatnosti poplatků – poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku
za psa. Vyzýváme tímto poplatníky, kteří dosud svou povinnost uhradit výše uvedené poplatky nesplnili, ať tak učiní
neprodleně.
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.

Prosba
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že nám stále nosíte vážní lístky z odevzdaného papíru
nebo železa a budeme ještě více, když v této činnosti budete
pokračovat i nadále.
Do hodnocení při přiznávání bonusu za separaci odpadu se
započítává jak tříděný odpad z hromadného svozu odpadků
z celé obce, tak také individuálně odevzdaný tříděný odpad vámi
občany. My vaše vážní lístky zahrneme do souhrnného výkazu
a zcela nepochybně to bude mít pozitivní dopad do rozpočtu
obce. Děkujeme.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Na základě vyhlášky obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. velkoobjemové kontejnery k provedení podzimního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného
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 23. 10. 2018
Poličná
- točna
		
- Hasičská zbrojnice
		
- bytovky
		
- Štěpnice
		
- Pod Kotlinou
		
- Pod hájenkou - naproti bytovkám
2. Odvoz kontejnerů 24. 10. 2018
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel
okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Poličná - Hasičská zbrojnice dne 23. 10. 2018
v době od 9 do 16 hod.
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Vox populi, vox Dei
Na obecní úřad nám v tomto týdnu přišel dopis, který nás velice
potěšil. Poslal ho někdo z vás, občanů, pod zkratkou O.R.P. Dovolujeme si ho otisknout v plném znění:
A je to tady – předvolební boj o voliče začíná.
Ve schránce jsem našla předvolební letáky. Když jsem si
přečetla volební programy či vize některých sdružení, nestačila jsem se divit.
Dozvěděla jsem se, že někteří mají zkušenosti z vedení „rad
a zastupitelstev“, ač je mi známo, že z rady obce odešli a sami
se tak vzdali zodpovědnosti vůči spoluobčanům, jiní byli odvoláni, na jednáních zastupitelstva téměř vše negovali a teď mají
tu odvahu postavit se do čela obce a snaží se o to, čeho se již
jednou zřekli.
Mrzí mě, že si mnozí spoluobčané asi neuvědomují, jak se
tvář obce a život v ní změnily k lepšímu, jak těžké je vybudovat
z ničeho dobré základy, na kterých se pak lehce staví.
Vážím si těch, kteří se postavili do první řady, své znalosti
a zkušenosti využili v plném rozsahu pro rozkvět obce, pracovali svědomitě, čestně a zodpovědně – pro nás, pro všechny
v Poličné.
A věřte, není to práce lehká, a proto cítím potřebu celému
současnému vedení obce touto cestou poděkovat.		
O. R. P.
Co k tomu dodat? Snad jen, že nás to pohladilo po duši a že moc
děkujeme.

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na září 2018
Pondělí
3. září
14.00 hod.
Zápis na zájezd na zámek v Šenově, do kloboučnického muzea
v Novém Jičíně a na hrad Starý Jičín (250,-).
Čtvrtek
6. září
15.00 hod.
Táborák v Sokolovně. Hudba pan Martin Nauš.
(špekáčky zajištěny).
Čtvrtek
13. září
14.30 hod.
Přednáška o Taiwanu. Přednáší paní Zdislava Odstrčilová.
Úterý
18. září
8.00 hod.
Odjezd od ČSAD na zájezd - zámek v Šenově, do kloboučnického muzea v Novém Jičíně a na hrad Starý Jičín.
Čtvrtek
20. září
15.00 hod.
Taneční odpoledne s tombolou. Zahraje pan Robert Šváb.
Čtvrtek
27. září
14.30 hod.
Povídání o operetě „Země úsměvů“ provede pan Jindřich Zeť.
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

INZERCE

Zahradní centrum Valašské Meziříčí
Vás srdečně zve na:

» PRONÁJEM BYTU V OBCI POLIČNÁ
Obec Poličná vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 1
v obecním bytovém domě č. p. 157.
Jedná se o byt 2+1 o rozloze cca 60 m2. Cena za pronájem je minimálně 62,- Kč/m2, nájem získá zájemce,
který předloží nejvyšší cenovou nabídku. Pronájem
bytů je uvažován od 1. 10. 2018. Případní zájemci mohou předkládat své nabídky v zalepené obálce
s označením „Pronájem bytu č. 1“ obecní úřad do
21. 9. 2018. Více informací naleznete na stránkách
obce www.policna.cz nebo na úřední desce.

BAZAR – NABÍZÍME, HLEDÁME,
SMĚNÍME, PRODÁME
Přátelé, opět připomínáme možnost inzerce (pro občany Poličné zdarma) v našem zpravodaji. Pokud
tedy hodláte něco nabídnout, prodat, koupit, něco
hledáte nebo chcete směnit případně darovat, neváhejte svůj požadavek poslat na: obec@policna.cz
nebo místostarosta@policna.cz.

A POKOJOVÝCH ROSTLIN
TVOŘENÍ KAKTUSOVÁ ZAHRÁDKA
15. - 16. 9. 2018
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
ŠIROKÝ SORTIMENT

OTEVÍRACÍ DOBA:
KAŽDÝ DEN | 0800 - 1800

Veškeré informace naleznete na

www.zcvm.cz
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Vybrousili jsme mzdy.
U Hajdika si teď
vyděláš víc!
Brusič

Kontrolor/ka I

Operátor II

27 900 Kč

25 200 Kč

23 100 Kč

Junior

30 700 Kč

28 000 Kč

25 300 Kč

Senior

34 700 Kč

30 800 Kč

28 000 Kč

Expert

Mzdy v tabulce jsou průměrem reálně dosahovaných mezd.

Máš zájem? Ozvi se a vybarvi se!
T: +420 733 478 509 E: prace@hajdik.com

www.nelakujemete.cz
6

„Boží muka“ u Revíru
Jak jsme vás informovali v minulých číslech zpravodaje, obec
získala do vlastnictví pozemek o rozloze cca 6500 m2 – nad Revírem. Postupně chceme tento pozemek vyčistit a jako první jsme
nechali opravit Boží muka, která zde stojí už od nepaměti.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prázdniny ve znamení oprav
Zatímco pro školáky byly prázdniny obdobím volna a odpočinku,
ve škole, resp. školní kuchyni a jídelně, se s jejich příchodem
začaly dít věci.
Protože rozvody elektro, vody a topení za cca 40 let nedoznaly
žádných změn, byli jsme nuceni pustit se do rekonstrukce této
části naší školy. A samozřejmě museli jsme to stihnout přes
prázdniny tak, aby děti mohly zahájit školní rok 2018/2019 přesně 3. září, takže řemeslníci nastoupili hned začátkem července.

V celé nové přístavbě je pak instalováno nové topení.
Snad se to žákům i vám bude líbit.

Složky informují …
ČSŽ – DRAKIÁDA – 5. ročník
Základní organizace Českého svazu žen ve spolupráci s OÚ Poličná pořádá
v neděli 23. září již 5. ročník Drakiády.
Sraz všech účastníků je
v 15 hodin na místním
letišti.

Podle fotografií z „rozbombardované“ kuchyně můžete posoudit, že jsme to vzali skutečně „z gruntu“.
V kuchyni jsou nové rozvody elektřiny, vody, podlahové topení,
odpady, nová digestoř, nová litá podlaha a nové obklady.
Ve školní jídelně jsou také nové rozvody elektřiny, nové omítky
a opravená podlady.

Hodnotit se budou opět
jak kategorie draků ručně
vyráběných, tak těch zakoupených.
Uvítáme větší účast v první kategorii, abychom tak
podpořili vlastní tvořivost
dětí i rodičů.
Na výherce pak čekají pěkné odměny a sladkosti.
Doufáme, že povětrnostní podmínky nám budou tentokrát nakloněny a těšíme se na vaši hojnou účast.
za ZO ČSŽ Pavla Horáková

7

Hasiči slavili 120 let od založení sboru
V sobotu 14. července proběhly oslavy 120 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů Poličná. Oslavy zahájila členská
schůze, kde starosta sboru bratr Lubomír Vlček seznámil přítomné s historií našeho sboru, dále byla předána ocenění za
obětavou práci pro sbor. V odpoledních hodinách následoval
program pro širokou veřejnost v prostorách u hasičské zbrojnice. K vidění byla výstava o historii hasičů, ukázky hašení požárů z doby založení sboru pomocí ručních stříkaček a historické koňské stříkačky mužstvem v dobových uniformách.

Oslavy dále pokračovaly v srpnu při tradiční pouti na Kotlině. Kde během mše byla požehnána socha svatého Floriána,
kterou si sbor pořídil na památku výročí a také proto, aby při
veškeré hasičské činnosti nad poličenskými hasiči stál patron
všech hasičů.

Jsme velice rádi, že jste při těchto akcích byli s námi a užili si
oslavy 120 let od založení, tak jako my.
Více fotografií naleznete na:
https://sdhpolicna.rajce.idnes.cz/
Sbor dobrovolných hasičů Poličná
(redakčně neupraveno)

Dále byla k vidění ukázka vyproštění osoby z havarovaného vozidla, záchranu osoby pomocí automobilového žebříku v podání profesionálních hasičů ze stanice ve Valašském Meziříčí.
Po celou dobu oslav se konala výstava hasičských automobilů,
se kterými se k nám přijeli blýsknout kolegové ze sborů dobrovolných hasičů z Jarcové, Oznice, Zašové, Lešné, Kunovic
a Jablůnky a hasičů z Dezy.

V průběhu oslav mohli všichni přítomní využít možnosti projížďky po Poličné na historické koňské stříkačce zapřažené za
dva tažné koně. Pro návštěvníky oslav byla také připravena
ukázka hašení požáru pomocí ručního hasícího přístroje, ti
odvážnější si samotné hašení také vyzkoušeli.
Pro děti byly připraveny skákací hrady, soutěž o nejtvrdšího dětského hasiče a samozřejmě nechyběla ani dětmi oblíbená pěna.

8

Tábor SDH Poličná 2018 – Rytíři kulatého stolu
Sbor dobrovolných hasičů Poličná uspořádal, stejně jako
v předchozích letech, dva turnusy příměstského tábora, tentokrát na téma Rytíři kulatého stolu. Mladí panoši z království
Draků a Orlů se střetli v nejedné bitvě a čelili mnoha úkolům.
V počátku svého snažení sbírali zásoby na své výpravy, museli
rýžovat zlato z místní zlatonosné říčky Loučky, dolovali stříbro
v „horách“ na Zákračí a během toho všeho se museli bránit
nájezdům nemilosrdných lupičů. Podnikli jsme také expedici
až na samotnou hranici zdejší země, na farmu Vystrkov, kde
nás cestou čekalo opět několik překážek. Vyzkoušeli jsme si
také, jak se hasilo ve středověku, když neexistovaly hasičské
vozy. Tábor navštívila také výprava hasičů z Nizozemska.

V čase mezi těmito výpravami jsme skládali rytířské zkouš-

ky – znalosti z přírody, lámali jsme si hlavičky při hádankách,
stříleli z luku, skládali básně o svých princeznách, prokazovali
hbitost, sílu a v neposlední řadě se ti nejodvážnější postavili
tváří v tvář Temnému rytíři z daleké země za horami. Za každou tuto splněnou zkoušku obdrželi mladí panoši diamant do
svého amuletu. Avšak pouze ti nejudatnější ze všech získali
všech šest drahých kamenů.
Poslední den v týdnu, kdy už se
ze všech adeptů stali rytíři, tak se
tito hrdinové utkali ve slavnostním turnaji – v šermu, souboji
poslepu, lukostřelbě, mrštnosti a
v potápění. Především šermířské
souboje na visuté kladině byly
velmi autentické středověkým
soubojům. Vítězem obou turnusů
se nakonec stalo království Draků,
nicméně vše bylo velmi vyrovnané, v druhém týdnu se dokonce rozhodovalo až na samotném konci turnaje, které království získá svou slávu.
Tábor si všichni účastníci moc užili, včetně těch dospělých pořádajících, kterým patří obrovské díky, stejně tak dalším členům SDH za veškerou pomoc. Také bychom ještě jednou rádi
poděkovali panu Víťovi Žilinskému, který nám umožnil strávit
dva dny na svém pozemku na Zákračí, Tomáši Valentovi za
možnost opékání na Farmě Vystrkov a ukázku koní, klukům z
jednotky SDH Poličná za ukázku techniky a předvedení zásahu na požár automobilu, Michalu Hadašovi za špekáčky, paní
ředitelce z Mlékárny VM za jogurty, panu Jindrovi Kostelnému
za půjčení rytířských rekvizit, Hance Novotné za poklad pro
děti, hasičům z Hrachovce za veliký stan a všem ostatním, kteří nám pomohli jak materiálně, tak pracovně.
SDH Poličná
(redakčně neupraveno)

Zprávy z volejbalu
Je tady konec léta, horko už není tak velké a konečně zapršelo.
Ty dva měsíce patřily dovoleným a odpočinku. Volejbalisté byli
ale navzdory vysokým teplotám celé prázdniny aktivní. Stále
jsme se scházeli na školním hřišti a trénovali podání a smeče,
nebo si jen tak pro radost pinkali. Kromě toho jsme se ale zúčastnili česko – mongolského turnaje, který 22. 8. uspořádala
mongolská komunita ve Valašském Meziříčí. Naše družstvo se
určitě v konkurenci neztratilo, což dokazuje 4. místo a také to,
že jsme dokonce půjčili hráče i do druhého českého týmu.

Zdeněk Stromšík – nový český rekordman
Zdeněk Stromšík, rodák z Poličné, je v současné době 4. nejrychlejší bílý sprinter světa!!!
Formu jako hrom má
v tomto roce český reprezentant ve sprintu na 100
metrů Zdeněk Stromšík.
Třiadvacetiletý závodník
Vítkovic, který byl v halových tabulkách roku 2018
hodnocen jako 4. nejlepší
bílý sprinter světa, překonal v polovině července
český národní rekord na
100 metrů o neuvěřitelných 7 setin a stanovil historické české maximum
na 10,16 s.
Gratulujeme

Rozhodně jsme byli v reprezentačních dresech se znakem naší
obce nepřehlédnutelní, což ostatně dokazují i fotografie. Teď
už se ale těšíme znovu do prostor opravené tělocvičny a zveme všechny, kteří mají rádi míč a pohyb, aby si s námi přišli
zahrát. Budou vítáni každou středu.
Přesný čas ještě oznámíme.
Líba Dopiráková
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TJ oddíl kopané – Okénko trenéra – 9/2018
Milí čtenáři,
dovolte, abychom vám představili nového trenéra fotbalového týmu mužů TJ Poličná.
Je jím poličenský rodák dvaadvaceti letý Radomír Kapusta
(na fotografii). Radek převzal
mužstvo od 11. 7. 2018 po
úspěšném trenérovi Marku
Valovi, který s týmem postoupil z okresního přeboru do
1. B třídy. Všichni mu jistě budeme držet pěstí pro štěstí.
A nyní již opravdu slovo trenéra.
Příprava na novou soutěž trvala přesně měsíc, kluci do přípravy
vstoupili s nadšením a absolvovali drtivou většinu tréninkových
jednotek v hojném počtu. Trénovali jsme a během sezony stále
trénujeme třikrát týdně. Do týmu přibyl jeden nový hráč, a to
Radomír Paťava z Juřinky, se kterým se dobře známe a bereme
ho jako jednoho z nás. Jinak se k nám vrátil ještě můj bratr Jakub
Kapusta, který však v Poličné již dlouhou dobu působil. Odešel
nám akorát Zbyněk Žilinský, jinak se nám tuto super partu podařilo udržet. I přesto, že jsou mezi hráči určité výkonnostní rozdíly, tak každý z nich má mou důvěru a pokud budeme táhnout po
celou sezónu za jeden provaz, tak si myslím, že se nám naše cíle
podaří splnit. Nechtěl bych zde hovořit o nějakých konkrétních
cílech, jako je umístění v tabulce. Každopádně jsme si vytyčili
za cíl, „hrát v každém zápase fotbal“ a bavit atraktivní hrou vás
fanoušky a diváky a střílet co možná nejvíce branek. Tohle je pro
nás to nejdůležitější, čím bychom se chtěli až do konce podzimní části řídit. Doufáme, že nás v příštích zápasech co nejdříve
uvidíte v nových dresech, které jsme pořídili díky pomoci firmy
Agrotech z Poličné. Závěrem bych vás chtěl pozvat na naše domácí utkání, která se budou hrát ve většině případu v sobotu.
		
S pozdravem Radek Kapusta

1. 9. 2018

sobota 16:30

Halenkov : Poličná

9. 9. 2018 neděle 16:00
Poličná : Franc. Lhota.
Poznámka: (Původní termín: 08. 09. 2018 v 16:00)
16. 9. 2018 neděle 16:00

Prostř. Bečva : Poličná

22. 9. 2018 sobota 15:30

Poličná : Semetín

30. 9. 2018 neděle 15:30

Val. Polanka : Poličná

6. 10. 2018 sobota 15:00

Poličná : Hutisko

13. 10. 2018 sobota 15:00

Horní Lideč : Poličná

21. 10. 2018 neděle 15:00

Ratiboř : Poličná

27. 10. 2018 sobota 14:30

Poličná : Slavičín B

4. 11. 2018 neděle 14:30

Hovězí : Poličná

Knihovna informuje
K výročí 100 let od ukončení I. světové války (nebo jak jí tehdy
nazývali Velké války) si popovídáme nejen o událostech na frontách a bojích, kterých se účastnili muži z Poličné, ale i o tom, jak
se žilo jejich rodinám v zázemí.

Rozpis utkání podzim 2018:
11. 8. 2018 sobota 17:00
19. 8. 2018 neděle 17:00
25. 8. 2018 sobota 16:30

Poličná : Lidečko 2:0 (2:0)
Choryně : Poličná 1:1 (0:1) Pen: 3:4
Poličná : Prlov 2:2 (0:0)Pen: 4:2

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 říjen do 24. 9. 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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