Poličenské listy
Červenec – srpen 2018 / Ročník VI. číslo 7 - 8
Motto měsíce:
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem
skvěje.		
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Skončil školní rok a naše ulice se zaplnily dětmi i v dopoledních hodinách. Prosím buďme opatrní a ohleduplní, protože
nevíme, z které strany se na komunikaci dítě objeví.
Ihned po skončení školního roku jsme se pustili do oprav
v naší škole. Bude opravena celá kuchyně včetně elektrorozvodů, vyměněno topení a v jídelně instalovaná nová podlaha.
Všichni dodavatelé přislíbili dodržení termínu tak, aby nový
školní rok začal 3. 9.
Na dvoře OÚ máme ještě několik kompostérů a tak vyzývám
ty z vás, kteří máte zájem, abyste si je přišli vyzvednout.
V sobotu 1. září si rezervujte čas na rozloučení s létem,
i letos opět spojené s Dožínkami, na které vás srdečně zveme.
Přeji vám příjemnou dovolenou.
Vladimír Místecký

• souhlas se zapojením do společného systému kofinancování
sociálních a souvisejících služeb pod DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko dle předloženého návrhu,
• poskytnutí příspěvku do rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v částce 100,- Kč/1 obyvatele pro rok 2019,
• bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí a měst Vsetínska za rok 2017 včetně Zprávy č. 423/2017/IAK o výsledku
přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2017. Dále ZO bere
na vědomí Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly
hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky
za rok 2017,
• schvaluje žádost o prodej části pozemku p. č. 2054/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Poličná,
• směnu pozemků a uzavření směnné smlouvy bez doplatku na
pozemky p. č. 1176 o výměře 1.650 m2, p. č. 966 o výměře
1.140 m2 ve vlastnictví obce Poličná a pozemků p. č. 884/9
o výměře ½ z celku 795 m2, p. č. 884/10 o výměře ½ z celku 831 m2, p. č. 884/11 o výměře ½ z celku 1.129 m2 a p. č.
884/12 o výměře ½ z celku 1.447 m2 ve vlastnictví soukromé
osoby,
• bere na vědomí Petici občanů proti výstavbě komunitního
domu na „Pasekách“ v POLIČNÉ na parcele 565/1,
• schvaluje nevyužití zákonného předkupního práva, jež má ke
stavbě bez č. p. a č. e., kdy tato se nachází na pozemku p. č.
941 v k. ú. Poličná a ve vlastnictví Obce Poličná, dle předloženého návrhu.

Soutěž „Vesnice roku 2018“
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

Jak jsme vás informovali v posledním
čísle zpravodaje, zavítala k nám v pátek 22. června hodnotící komise soutěže „Vesnice roku“, do které se letos ve Zlínském kraji přihlásilo
12 obcí. Komisaři si prohlédli základní a mateřskou školu, nové
hřiště s umělým povrchem, novou zástavbu RD na Chřástalově,
obecní garáž, drážní domek, knihovnu, zeleň a květenu v obci
a další. Po prohlídce byla pro komisi připravena prezentace
všech akcí, které se v obci udály za poslední rok. Starosta obce

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 28. 6. se uskutečnilo 32. jednání ZO, které projednalo
a schválilo tyto zásadní body programu:
• závěrečný účet obce Poličná za rok 2017 včetně všech příloh
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad,
• účetní závěrku obce za rok 2017,
• bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 - 6,
• uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0430463419 ze
dne 29. 11. 2016,
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pan Vladimír Místecký při této prezentaci také všechny informoval jak o realizovaných, tak také o připravovaných projektech
v rámci Programu rozvoje obce a způsobu jejich financování.
V pondělí 25. 6. jsme pak jeli do Zlína na závěrečné vyhodnocení
krajského kola soutěže. Vítězem se stala obec Dolní Němčí, ale
ani my jsme nevyšli naprázdno. Získali jsme mimořádné ocenění za „Strategické financování rozvojových programů obce“.
Snad toto ocenění konečně přesvědčí i ty „nevěřící Tomáše“
a škarohlídy, kteří neustále zpochybňují řízení ekonomiky obce
a hlavně skutečnost, že jsme si vzali velmi výhodný úvěr u našeho peněžního ústavu s minimální úrokovou sazbou zafixovanou
na celou dobu splácení úvěru, tj. 8 let.

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

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rozloučení budoucích prvňáčků
V pátek 8. června 2018 odpoledne proběhlo v mateřské škole loučení
dětí, které půjdou v září do 1. třídy základní školy, s mateřskou školou.
Po dohodě s rodiči byla celá akce rozdělená do tří částí.

Volby do zastupitelstva obce 2018
Ve dnech 5. a 6. října proběhnou u nás volby do samosprávních
orgánů. Pro sdružení i případně jednotlivé kandidáty nabízíme
bezplatnou inzerci v rozsahu A4 v zářijovém vydání Poličenských
listů.
Vaše materiály ve formátu jpg nebo pdf dodejte elektronickou cestou na obecní úřad (obec@policna.cz) nejpozději do
25. 8. 2018

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
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V první části jsme podnikli společný výlet na kolech. Cílovou zastávkou byl areál s lamami.
Děti i rodiče se zde občerstvili, navštívili místní muzeum s veterány,
ale nejzábavnější bylo pro děti krmení lam.

Po návratu do mateřské školy obdržely děti, po přednesení „Přísahy
předškoláků“, knihu, medaili a dáreček. Pak už se všichni pustili do
opékání špekáčků a občerstvení.

také Petřínskou rozhlednu, Karlův most i Hradčany. Výlet jsme zakončili na Střeleckém ostrově, kde jsme objevili lanové centrum pro děti.
Nakonec jsme zvládli nastoupit do tramvaje a odjeli směr hlavní nádraží.
V devět hodin jsme přijeli do Valašského Meziříčí příjemně unaveni
a hlavně v pořádku a všichni!
Už další den jsme si naplánovali výlet do Prahy číslo dvě.
Na závěr musíme poděkovat za velmi štědrý rodičovský sponzorský
dar, který nám s financováním školního výletu velmi pomohl. Také
děkujeme za pomoc maminkám, které nás na výletě hlídaly.
Mgr. Ivana Kantorová

Exkurze v HZS ve Valašském Meziříčí

Blížil se večer a rodiče začali odcházet domů. Nastala chvíle rozhodnutí – spát či nespat bez maminky ve školce. Nerozhodné slzičky ve
třídě rychle zahnala paní učitelka vyprávěním o kočičce.
Dobu před spaním jsme vyplnili různými činnostmi a hrami. Děti si
nazdobily svíčku, vyškrabovaly obrázky, sledovaly pohádku, mlsaly
a povídaly si. Velkou legraci měly ze sprchování, které bylo po tak
horkém dnu opravdu příjemné. Pak si už každý hledal své místečko
na spaní, samozřejmě nejlépe co nejblíže u některé paní učitelky.
V sobotu ráno po snídani se všichni spokojeně rozcházeli domů.
Všechny dobroty pro nás ochotně připravily maminky, tatínkové
zase zajistili bezpečnou cestu na kolech a ohniště. Za opravdu velmi
dobrou spolupráci a pomoc při organizaci této akce všem rodičům
děkujeme.
kolektiv učitelek ze třídy Ježečků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V pondělí 28. 5. 2018 navštívili žáci 2. a 6. třídy Hasičský záchranný
sbor ve Valašském Meziříčí.
Hned po příchodu se nás ujal velitel hasičů pan Bocek a všechny
druháky a šesťáky provedl celou hasičskou stanicí.
Nejdříve jsme se šli podívat do posilovny, ve které profesionální hasiči musí každou směnu povinně 2 hodiny cvičit.
Dále jsme se dozvěděli, jak se provádí údržba hadic, jak se myjí a suší.
Také jsme získali informace o tom, že se označují podle velikosti.
Dokonce jsme si vyzkoušeli, jak se z takové hadice stříká. A to nás
hodně bavilo!
Poté jsme se přesunuli do garáže, kde se nacházela nejen hasičská
auta, ale rovněž šatna zaměstnanců HZS a poplachový systém, který
nám hasiči předvedli v praxi.
Exkurze se všem žákům moc líbila a dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků.
Děkujeme za zajímavou prohlídku!
Nikolas Kubín – 6. třída

Den dětí pro děti
Sešel se rok s rokem a opět jsme tu měli 1. červen – Mezinárodní
den dětí. V tento den slaví svůj svátek všechny děti na celém světě,
a proto jsme na ně také nesměli zapomenout.
Celý den jsme prožili jako jednu velkou oslavu. Již dopoledne
jsme se se svými žáky vydali na hvězdárnu, kde jsme měli objednaný zajímavý program. Starší žáci stihli ještě zhlédnout přehlídku vojenské techniky, která se konala v prostoru Masarykovy
proluky.
Odpoledne na hřišti školy měl pro naše ratolesti přichystaný
program Svaz žen, Obecní úřad Poličná, SDH, naše ZŠ a MŠ. A že
se jednalo o program nadmíru bohatý, ani nemusím zmiňovat.

Výzva občanům
Základní škola vyřazuje litinové radiátory, stoly a židle. Pokud
by o ně někdo z občanů měl zájem, ať se obrátí na ředitelku ZŠ
paní Mgr. Pavlu Žilinskou, mobil 731 510 735.

Školní výlet 1. třídy
Ve čtvrtek 24. května vyjeli prvňáčci vlakem v sedm hodin ráno poznat naše hlavní město Prahu. Cesta byla příjemná, všichni žáci tři
hodiny hodovali a z hlavního nádraží vyrazili plni sil a očekávání.
Naše první zastávka byla v Národním muzeu. Tam jsme měli objednanou prohlídku s názvem Za zvířaty kolem světa. Děti procházely
Noemovou archou, dozvěděly se spoustu zajímavostí a zhlédly mnoho vycpaných zvířat. Některá je překvapila svojí velikostí.
Z muzea jsme se přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme se pod
sochou svatého Václava společně vyfotografovali. Obědvali jsme
v McDonald's. Naší další zastávkou bylo Národní divadlo. Viděli jsme
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Děti dostaly kartičky, se kterými pak obcházely různá stanoviště
a po jejich absolvování sbíraly razítka. Po získání všech razítek
dostaly za odměnu malé občerstvení. Mimo soutěžní zastavení
byly pro děti nachystány ještě další atrakce jako závody v kárách, skákací hrady, projížďka na koni a malování na obličej.

sportů. Uspořádali jsme sportovní sedmiboj, turnaj v minigolfu, pétanque, stolním tenise, díky víceúčelovému hřišti si děti
mohly zahrát házenou a kopanou. Vydařil se i turistický výlet na
rozhlednu Miloňová, odkud byl díky jasnému počasí nádherný
výhled.
Večer pak probíhala utkání v piškvorkách, sudoku a došlo i na
volbu MISS pobytu v přírodě. V této soutěži se neztratili ani příslušníci mužského pohlaví a celá soutěž byla zakončena velkolepou diskotékou.
Celý pobyt v přírodě byl zakončen v pátek ráno vyhlášením vítězů a rozdáním odměn a diplomů. Přestože se nám ve čtvrtek
pokazilo počasí a nemohli jsme zrealizovat opékání špekáčků,
věříme, že děti odjížděly domů spokojené, se spoustou zážitků.
Mgr. Jana Skotnicová

Přednáška o letectví
Počasí letošní oslavu Dne dětí trochu zkrátilo, ale myslím si, že
i tak se velmi vydařila. Naši milí oslavenci odcházeli spokojení.
Mgr. Kateřina Bílíková

Pobyt v přírodě – Velké Karlovice
První týden v červnu jsme se s žáky 4. a 5. třídy vydali na dlouho
očekávaný pobyt v přírodě. Tentokrát jsme strávili krásných pět
dnů v penzionu Školka ve Velkých Karlovicích.
Každé ráno po budíčku začínalo rozcvičkou a po úklidu pokojů následovala pestrá snídaně formou švédských stolů, takže si
každý žáček mohl vybrat, na co měl chuť.
Dopoledne jsme trávili zábavnou formou výuky, odpoledne
jsme díky příznivému červnovému počasí mohli pobývat venku. Děti se věnovaly různým tradičním i netradičním druhům
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Začátkem června přijeli k nám z nedalekého Přerova tři pánové,
kteří nás seznámili s historií letadel.
Nadrotmistr Jaroslav Schon, major letectví Zdeněk Kolda a tiskový mluvčí spolku Ladislav Ležák hovořili o katastrofě, která se
před 60 lety stala v naší obci. Dozvěděli jsme se, že při ní zahynuli
dva mladí letci. Z vlastních zkušeností vyprávěli, jaké to bylo létat
v bojovém letadle. Poté všem žákům vysvětlili, že náročný výcvik
pilotů měl za cíl, aby byli připraveni k plnění bojové činnosti za
všech povětrnostních podmínek.
Na konci přednášky nás informovali o tom, že v naší obci je
umístěna pamětní deska, která nám bude stále připomínat tuto
nešťastnou událost.
Ráda bych Vám poděkovala nejen já, ale všichni žáci z II. stupně
za poutavou a zajímavou přednášku.
Aneta Klanicová – 7. třída

Výlet 7. a 8. třídy
V pátek 15. 6. 2018 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili výletu do „Amfíku Bukovina“ v Popovicích. Program zaměřený na teambuilding
připravila pro žáky agentura Atmosféra ze Zlína.

Nezapomněli jsme ani na Václavské náměstí, které se původně
nazývalo Koňský trh, na jehož horním konci tvoří dominantu socha sv. Václava.
V podvečer jsme se jeli ubytovat do hotelu na Žižkov a pak jsme
se vydali do obchodního centra Atrium Flora.
Ráno 15. června jsme měli bohatou snídani formou švédských
stolů. Najedeni a příjemně naladěni jsme vyrazili na Pražský
hrad. Kromě Zpívající fontány s Královským letohrádkem jsme si
prohlédli Starý královský palác, Baziliku sv. Jiří, s obdivem jsme
hleděli na Katedrálu sv. Víta a prošli si Zlatou uličku.
Na Hradčanském náměstí jsme se zastavili u Matyášovy brány
a pokračovali Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí, kde
nás nadchl barokní Kostel sv. Mikuláše. Netrvalo dlouho a už
jsme před sebou viděli chloubu naší metropole – Karlův most,
který nechal postavit Karel IV. ve 14. století.
Prohlídku Prahy jsme zakončili návštěvou nákupního centra Palladia, kde jsme kupovali dárky a upomínkové předměty nejen
pro své blízké, ale i pro sebe.
Jaké byly naše pocity z výletu?
Byli jsme nadšení, v Praze jsme prožili krásné dva dny!
Marcela Halaštová – 9. třída

Planetárium
Ještě předtím, než se žáci ZŠ v Poličné definitivně rozloučili se
školním rokem, dostali jedinečnou možnost nahlédnout do vesmíru, a to díky mobilnímu Planetáriu Morava, které zavítalo přímo do naší školy.

Po příjezdu do přírodního areálu jsme hráli různé hry, které
měly upevnit naše třídní kolektivy a prohloubit přátelské vztahy.
Nejvíce nás bavilo lezení na lanech v lanovém lesním centru,
kde jsme byli rozděleni do skupinek a vzájemně se jistili.
Na závěr měla pro nás agentura připravený oběd v podobě opékání špekáčků v přírodě.
Výlet se nám moc líbil.
Hana Smiešková – 8. třída

9. třída v Praze
Nastal pro nás, deváťáky, 14. červen a my jsme se vypravili na
školní výlet do Prahy.
Po příjezdu na hlavní nádraží jsme se rychle vydali na prohlídku
Národního divadla, kde nás paní průvodkyně seznámila s historií a současností této významné budovy, která byla slavnostně
otevřena v roce 1881.
Poté jsme se prošli po Smetanově nábřeží směrem na Palachovo náměstí. Zde jsme obdivovali nádherný pohled na Pražský
hrad, dozvěděli jsme se několik zajímavostí o Rudolfinu, Filozofické fakultě a Uměleckoprůmyslovém muzeu.
Kam jsme směřovali dále?
Naše prohlídka pokračovala na Staroměstské náměstí, které
obklopují historické stavby, z nichž vyniká Staroměstská radnice
s Orlojem, Týnský chrám, kostel sv. Mikuláše, pomník mistra Jana
Husa, palác Kinských a řada barokních a renesančních domů.
Plni informací o pražských památkách jsme procházeli Celetnou
ulicí, obdivovali jsme další významné budovy např. Karolinum,
Stavovské divadlo nebo Obecní dům.

Žákům byly nabídnuty programy o vesmíru a světě kolem nás.
V promítací kopuli byli předškoláci a mladší žáci formou pohádek seznámeni s fázemi Měsíce, pohyby Země, souhvězdími
zvěrokruhu a dalšími. Pro starší žáky byla připravena nabídka
naučných filmů.
Pro žáky ZŠ i MŠ to byl velký zážitek a díky hrám, které jsme od
Planetária dostali, jsme ve vesmíru ještě chvíli zůstali…! Alespoň
v našich představách.

Mgr. Jana Farbáková
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Ve vzduchu jsou cítit prázdniny…
Každý z nás se už těší, co nového zažije a jak si odpočine od
školního prostředí. Pojďme se ještě na chvíli zastavit u právě
končícího školního roku 2017 – 2018. V pátek 29. června se
konalo v jídelně jeho slavnostní zakončení.
Jako první promluvila paní ředitelka Mgr. Pavla Žilinská, která
zhodnotila uplynulý rok a poděkovala všem zaměstnancům
naší školy za jejich práci. Poté se ujal slova starosta obce pan
Vladimír Místecký, jenž ocenil tři žáky za mimořádné úspěchy
ve sportu a za výborné
umístění v biologické
olympiádě.
A už nastal čas pro
třídní učitele, kteří
odměnili žáky svých
tříd za reprezentaci
školy v mnoha soutěžích např. recitačních, výtvarných, pěveckých, sportovních
a v různých olympiádách např. dějepisné,
z českého nebo anglického jazyka.
Na závěr popřáli učitelé všem žákům 1. – 8.
ročníku hezké prázdniny, aby si je užili plnými doušky a odnesli
si z nich kupu zážitků, na které budou vzpomínat celý život.
Samozřejmě nezapomněli na deváťáky, kterým přáli nejen
krásné dva měsíce volna, ale především mnoho úspěchů na
středních školách.
Vycházející žáci s prvňáčky předvedli krátký taneček, dostali
tradičně na rozloučenou dva frgály a pak jim naši nejmenší
dali vlastnoručně vyrobená přáníčka a vyprovodili je ze školy.

Přeji vám všem, milí žáci a učitelé, abyste si nadcházející volno
náležitě užili, hodně sluníčka, málo mráčků, dávejte na sebe
pozor, abyste po prázdninách zahájili nový školní rok zdraví
a plní sil.			
Mgr. Jarka Křížová
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Složky informují …
Tábor – historie a současnost – zájezd ČSŽ
Téměř přesně na rok a den jsme se opět vydali na zájezd. Dlouho jsme přemýšlely, zda se nám podaří dát dohromady zájemce o dvoudenní výlet za hranice všedních dnů. Řekly jsme si,
že když to nezkusíme, nedovíme se to. A tak jsme naplánovaly
výlet do Tábora. Ten byl kupodivu brzy obsazen, dokonce bylo
i pár náhradníků navíc.
V sobotu 9. 6. jsme přesně v 6 hodin ráno vyrazili. Naše první
delší zastávka byla v Telči. Město leželo na trase a bylo by trestuhodné neprohlédnout si jedno z nejkrásnějších renesančních
náměstí v Evropě. Spousta předzahrádek u restaurací, kaváren
a cukráren vás přímo láká k posezení. Stačilo si sednout, dát si
kávu, se zavřenýma očima nastavit tváře slunci a člověk se rázem přenesl do Miroslavovy země. Tento pocit v nás umocnila
ještě návštěva zámecké galerie, kde jsme si mohli prohlédnout
kostýmy a rekvizity k pohádce Pyšná princezna, tentokrát v barvě. Nechyběla samozřejmě ani kouzelná květina, i když už to byla
náhrada za tu původní, která se nedochovala.

Po obědě jsme se vydali na další cestu směrem na jih do Českého Krumlova, kde nás čekala prohlídka v zámku. Trasa vedla

původními historickými interiéry z 1. a 2. poloviny 19. století
přes schwarzenberskou portrétní galerii až po unikátní spojovací chodby plášťového mostu. Pravda, absolvovali jsme hodně schodů nahoru i dolů, ale stálo to za to. Stejně jako pohled
z mostu do historického centra a na vodáky na Vltavě.
Odpoledne se přehouplo do podvečera a my jsme se vydali hledat místo, kde složíme hlavu a své unavené nohy k odpočinku. Samozřejmě obrazně, protože ubytování jsme měli
domluvené v ubytovně COPky v Sezimově Ústí. Našli jsme ho
hned na první pokus. Rozdělení pokojů proběhlo disciplinovaně a velmi rychle a pak jsme se rozprchli hledat něco k večeři.
Nebylo to složité, protože nějaké tipy jsme měli.
Po nočním odpočinku jsme se nalodili na palubu našeho autobusu a přejeli pár kilometrů do Tábora, kde nás čekal průvodce. Za jeho výkladu jsme prošli historickým centrem města,
seznámili se s pozoruhodnými stavbami, jejich historií, architektonickými styly i současným využitím. Okouzlil nás půvab
úzkých křivolakých uliček, které vznikaly bez nějakého přísného řádu, jako v mnoha jiných městech. A nad námi se všude
vznášel duch Husitů a Jana Žižky. Ten se s námi dokonce uvolil
i vyfotografovat.

dra Horák s vynikajícím časem 42 minut a 06 sekund. Nejrychlejším poličenským běžcem se stala Helena Kovařčíková, která
ukázala všem poličenským chlapům, jak se to běhá. Celkem
se, za nepříznivého počasí, na start postavilo 26 běžkyň a běžců. I přes výborné časy všech vítězů je závod převážně určen
pro všechny poličenské sportovce, kteří tak si mají možnost
zazávodit na "domácí" trati. Poděkování patří všem zúčastněným, hasičům a hasičkám za pomoc při organizaci závodu, ZŠ
Poličná za poskytnuté zázemí a hlavně manželům Ivě a Zdeňku Stromšíkovým za odbornou organizaci.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná

(redakčně neupraveno)

SDH slaví 120 let od založení

Samozřejmě jsme si nenechali ujít i prohlídku podzemí. Jednalo se vlastně o původní sklepy pod gotickými domy, které
byly uměle propojeny chodbou a tak vznikla prohlídková trasa, která nám objasnila, k čemu všemu se sklepy (lochy) hloubené od 15. století ve dvou až třech patrech využívaly. Někdy
jsme se účelu i s chutí zasmáli. A pak už bylo poledne a o své
se přihlásil žaludek. Dobře jsme pojedli v doporučené restauraci Beseda, sladkou tečku nám nabídla cukrárna Zlaté slunce.
Unavení, ale nasycení a plni zážitků jsme se vydali na zpáteční cestu. Přes nepříjemnosti s nesčetnými objížďkami na cestě tam a lijákem na cestě zpátky proběhl zájezd velmi dobře
a doufáme, že účastníci byli spokojeni. Věříme, že jeho náplň
byla pro někoho inspirací pro případný delší pobyt.
Za organizátory děkuji účastníkům za disciplinovanost, řidiči
za bezpečnou jízdu a obci za podporu.
Liba Dopiráková

SDH – Poličenský kros
V neděli 3. června proběhl již pátý ročník běžeckého závodu
Poličenský kros. Jednalo se o závod v běhu na zhruba dva
a půl kilometrové trati pořádaný Sborem dobrovolných hasičů
Poličná a Školním sportovním klubem při ZŠ Žerotínova. Samotnou trať museli všichni dospělí účastníci zdolat čtyřikrát,
na děti a rekreační běžce čekalo kolo jedno. S tratí se v dětské
kategorii nejlépe "porval" a s časem 14 minut a 27 sekund
zvítězil Matěj Bok těsně pronásledovaný Zuzanou Bokovou.
Mezi dospělými závodníky 4 kola tratě nejrychleji proběhl On-

Počátky Sboru dobrovolných hasičů v Poličné sahají až do dob
Rakouska-Uherska, do roku 1898, kdy v obci uzrála myšlenka na zřízení sboru dobrovolných hasičů. Stejně jako v mnoha obcích Čech a Moravy na přelomu 19. a 20. století vedla
občany Poličné k založení sboru potřeba ochrany majetku při
požárech a živelních pohromách.
Na založení dobrovolného hasičského sboru v Poličné se nemalou měrou podílel místní učitel Julius Randýsek, který ve
spolupráci s přípravným výborem, vypracoval stanovy hasičského sboru. Tyto stanovy byly postupně schváleny Obecním
úřadem v Poličné, Okresním hejtmanstvím ve Valašském Meziříčí a Moravským místodržitelstvím v Brně, kde byla konečná
platnost stvrzena dne 6. dubna 1898. Tento rok se stal rokem
založení hasičského sboru v Poličné se všemi úředními náležitostmi. První valná hromada se konala 5. června 1898 za účasti 27 členů. Zvolen byl první hasičský výbor a prvním starostou
se stal Josef Horák.
První křest ohněm nově založeného hasičského sboru přišel 25.
listopadu 1898. Tehdy ve večerních hodinách shořel mlýn a dvě
rolnické usedlosti. Oheň se podařilo včas zlikvidovat, takže se
nepřenesl na sousední usedlosti. Se zdoláním požáru byly nápomocny i okolní sbory z Branek a Valašského Meziříčí. Úspěšným zásahem si hasičský sbor získal uznání a respekt u místních
obyvatel. Tehdy byla poprvé použita nová ruční stříkačka.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná za dobu své existence vyvíjel také bohatou spolkovou a kulturní činnost. Již od založení
sboru pořádali jeho členové hasičské zábavy a plesy, jejichž
výtěžek užívali při pořizování výstroje a výzbroje zásahového
mužstva.
V kulturní a spolkové činnosti pokračuje sbor i dnes. K nejúspěšnějším akcím pořádaným sborem patří bezesporu již
tradiční maškarní ples pořádaný na přelomu ledna a února.
Dobrovolní hasiči v obci obnovili tradici stavění Májky, která
zdobí střed obce po celý květen, pořádají také příměstský tábor pro děti a dva běžecké závody Poličenský kros a Poličenský
krpál. Nejhojněji navštěvovanou akcí je rozsvěcení Vánočního
stromečku s příchodem Mikuláše.
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V současné době má náš sbor 122 členů, starostou sboru je
bratr Lubomír Vlček, velitelem sboru bratr Josef Dorčák, náměstkem starosty sestra Barbora Ševečková, jednatelem sestra
Blanka Šochová a hospodářem bratr Luděk Černoch. V těchto
dnech vrcholí přípravy oslav 120. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Poličná, které se uskuteční od 13:00 v sobotu

14. července u hasičské zbrojnice. Tímto jsou srdečně zváni
všichni příznivci dobrovolných hasičů z Poličné.
V den oslav budou u hasičské zbrojnice k vidění ukázky hasičské
techniky, vyprošťování z havarovaných vozidel, ukázky hasičů od
historie po současnost, atrakce a soutěže pro děti.
Občerstvení zajištěno.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná
(redakčně neupraveno)

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra – 7-8/2018
Milí čtenáři, stejně jako celá tato sezona, tak i její konec byl tak
trochu na horské dráze. Ne tak trochu. Na pořádné turbulentní horské dráze. Výsledkově, herně, umístěním v tabulce
i věcmi, které z toho všeho, co se v předposledním červnovém týdnu stalo, vyplynuly. Prvně ovšem přinesu klasický výsledkový servis.
Doufal jsem, že už to nebudu muset dělat, ale znovu to udělám.
Omlouvám se. Za celý tým. To, co se stalo ve Lhotce, se nemělo
opakovat, ale ve Valašské Bystřici bohužel v podstatě opakovalo.
Mrzí nás to všechny, jelikož to vede ke zcela zbytečným spekulacím, že jsme soupeři pomohli a darovali body, když to potřeboval. Ale nebylo to tak. Jen jsme se my blbě vyspali a soupeř
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naopak zahrál nad své jarní možnosti. Sečteno podtrženo byla
z toho rekordní porážka za 4 roky a to 5:0. Fuj!
Za týden jsme hostili doma Dolní Bečvu. Soupeř hrající okresní přebor po loňském pádu z krajské soutěže rozhodně kladl
odpor, ale díky umění Štěpána Šedého v bráně a troše štěstí
k tomu to bylo o poločase 3:0 pro nás, když se postupně trefil
Tomáš Marek, Matěj Šedý a Kuba Orság. Ke konci utkání pak
hosté vstřelili 2 branky – jednu z toho však do vlastní sítě, a jelikož od nás již nic nepřibylo, skončilo utkání 4:1.
Poslední venkovní zápas v sezoně nás čekal v Huslenkách. Tým,
který za celou sezonu posbíral pouze 7 bodů, přičemž ty poslední v říjnu loňského roku, a byl již dlouhou dobu jistým se-

stupujícím celkem, pro nás byl spíše osobní výzvou. Polovina
kádru totiž měla před utkáním příjemné rodinné povinnosti
v podobě svateb a oslav. Kluci to zvládli na výbornou a v podstatě kopírovali předchozí utkání. Poločas opět 3:0 a opět
nebýt Štěpána Šedého a trochy štěstí mohlo to být dost jinak. Branky tentokrát stříleli Petr Bártek, Matěj Šedý a Radim
Bártek. Druhou půli jsme odehráli téměř v naprostém klidu
a vesměs výhradně na polovině Huslenek. Jen jednou soupeř
po naší chybě utekl a byla z toho penalta. V 89. minutě tak korigovali domácí na 4:1. Pár minut před tím se totiž za nás trefil
z dálky Marek Capil. Toto vítězství a 3 body za něj znamenalo,
že tým skončí v této sezoně definitivně na 3. místě.
A zbývalo jediné utkání. V domácím prostředí proti Krhové.
To, co se odehrálo pár dní před jeho konáním, nám všem udělalo obrovskou radost. Shodou různých okolností totiž byl Poličné nabídnut postup ze 3. místa do IB. třídy, tedy vytoužené
krajské soutěže. A po hlasování mančaftu se tak také stalo.
V samotném utkání už jen bylo cílem udělat si radost, žízeň
a ukázat, že postup výše bude týmu slušet. A tak se také stalo.
Především prvních 15 minut utkání bylo z naší strany skvělých,
ale bohužel jsme měli vlhký střelný prach a branku všemožně
míjeli. Ve 2. půli ovšem ukázal ten nejzkušenější, jak je pro
tým stále důležitý a hlavou otevřel skóre – 47. minuta Tomáš
Marek 1:0. Po střídáních sice hra trochu ztratila spád, ale pak
si to opět sedlo a Dan Valuch s Petrem Libosvárem přidali své
branky. Soupeř už jen v závěru snížil na 3:1 po hrubé chybě
na půli hřiště, ale nic víc se již v utkání nestalo a my mohli po
zápase oslavovat 3 body, 3. místo a hlavně postup do kraje.
S posledním hvizdem také skončila na mou vlastní žádost má
mise u našeho týmu a tím je i tohle nejspíš poslední článek
v rubrice Okénko trenéra. Věřím, že neopouštím kádr v horším
stavu, než jsem ho převzal. Děkuji vedení TJ Poličná za šanci,
kterou jsem dostal. Z celého srdce děkuji Radku Capilovi za
to, že mi s týmem po celou dobu pomáhal a zaskočil za mě
v případě mé nepřítomnosti. Děkuji všem vám, čtenářům,
kteří jste pravidelně četli mé řádky. Byla radost je psát. Stejně jako byla v podstatě radost trénovat hráče jaké má Poličná
a pracovat s takovým týmem. Vím, že jsme postupu dosáhli nakonec administrativní cestou, ale kluci si to zasloužili. Ty
tréninkové dávky, které pode mnou relativně bez řečí zvládali,
nemají na této úrovni víceméně obdoby. Navíc jsme dosáhli
postupu jako tým, který své zápasy neprodává ani nekupuje,
který hraje převážně s odchovanci a není žádným umělým výtvorem peněz sponzora. Je to zdravé mužstvo a pokrok, který jednotlivci udělali jako hráči, ale hlavně jako lidé, byl tím
nejkrásnějším, co jsem mohl sledovat. Přeji jim hodně štěstí
a pánové: „Kdykoliv budu mít čas, nebudu na vašem zápase
chybět. Děkuji Vám!“
			
S pozdravem Marek Vala

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
» PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
V OBCI HORNÍ BEČVA
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory o velikosti 49 m²
v budově s č. p. 657 na Horní Bečvě. Budova se nachází
v centru obce u autobusové zastávky a v její druhé části sídlí
Česká pošta. Prostory jsou vhodné pro prodejnu či poskytování služeb. Měsíční nájem činí 7 000 Kč plus zálohy na
energie (elektřina, plyn, voda). Pro bližší informace volejte
na číslo 602 729 581.

» PRONÁJEM BYTŮ V OBCI POLIČNÁ
Obec Poličná vyhlašuje záměr na pronájem dvou bytových
jednotek v obecním bytovém domě č. p. 157.
Jedná se o byty 2+1 (byt č. 1) a 2+kk (byt č. 2) o rozloze cca
60 m2 za byt. Cena za pronájem je minimálně 62 Kč/m2, nájem
získá zájemce, který předloží nejvyšší cenovou nabídku. Pronájem bytů je uvažován od 1. 9. 2018. Případní zájemci mohou
předkládat své nabídky v zalepené obálce s označením „Pronájem bytu č. 1“ nebo „Pronájem bytu č. 2“ na obecní úřad do
5. 8. 2018.
Více informací naleznete na stránkách obce www.policna.cz
nebo na úřední desce.
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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
10
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Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!
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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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