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Motto měsíce:
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude
úrodno.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rok 2019 jsme příjemně oslavili společně v centru obce a v sále Hostince u Slunce. Bylo to velmi
příjemné vykročení do nového roku. Na všech akcích se projevuje zvýšený zájem občanů, což nás všechny velmi těší.
V době vánočních svátků jsme se naladili na chvilky klidu
a rozjímání, ale započatá práce a projekty postupují dál. Kanalizace na Kotlině bude pokračovat podle počasí, prosím
touto cestou občany o porozumění s dopravním omezením
v tomto úseku. Nyní chystáme projekt na výměnu střešní krytiny ve škole, výstavbu sociálního zařízení u školního hřiště
a nasvícení celé plochy. Projekčně připravujeme chodník od
hlavní komunikace ke škole.
Dále po jednání komunálního výboru mapujeme, kde chybí
dopravní značky upravující přednost v jízdě na místních komunikacích. Pokud ve Vašem okolí je takové místo, nebo dopravní značení vyžadující obnovu, prosím o zaslání informace
obecnímu úřadu např. prostřednictvím e-mailu.
Dne 11. 2. 2019 se bude konat zasedání zastupitelstva obce,
kde je na programu také projednání výstavby komunitního
domu pro seniory. Máme zpracovány tři varianty projektu
a rozhodneme, zda a kterou vybereme. Jste srdečně zváni.
Na závěr Vám ještě jednou přeji do nového roku hodně štěstí,
pevné zdraví a vzájemného porozumění.
Vladimír Místecký
starosta

obnovy střechy budovy základní školy, žádosti na získání dotačních prostředků pro pořízení cisternové automobilové stříkačky
pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů, žádosti o dotaci na akci zateplení bytového domu č. p. 157 i žádosti o dotaci
na provedení zateplení přístavby základní školy.
Poslední dva body zasedání se týkaly územního plánu, kdy byl
usnesením zastupitelů určen starosta zástupcem pro pořizování
územně plánovací dokumentace a byl také pověřen pro jednání
a uzavření smlouvy o dílo ve věci pořízení Změny č. 1 Územního
plánu obce Poličná.
Plán termínů konání zasedání Zastupitelstva obce Poličná
v roce 2019:
11. února, 8. dubna, 10. června, 12. srpna, 7. října, 16. prosince.
Termíny se mohou změnit, oznámení o datu konání zasedání zastupitelstva je vždy v řádném termínu vyvěšeno na úřední desce
a elektronické úřední desce.

Z jednání rady obce
Rada obce na svém třetím jednání, které se uskutečnilo
19. 12. 2018, projednala následující témata. Členové rady
schválili vstup obce do Sdružení měst a obcí Východní Moravy, následovalo schválení smlouvy o zřízení věcného břemene i
schválení poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 Českému
svazu žen – ZO Poličná ve výši 35.000,- Kč. Předposlední bod
jednání zahrnul schválení plánu inventur a posledním bodem
bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 15/2018.
Přesná znění usnesení naleznete na úřední desce a elektronické úřední desce.

Obecní úřad informuje
Ze zasedání zastupitelstva obce
V pořadí druhé zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo
10. 12. 2018. Úvodem bylo na základě žádostí projednáno zařazení několika pozemků do souboru změn Územního plánu obce
Poličná.
Následovalo schválení předloženého návrhu rozpočtu obce pro
rok 2019, závazného ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Poličná, plánu
termínů pro konání zasedání zastupitelstva, ale i jednacího řádu
Kontrolního výboru.
Další bod zasedání byl věnován kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko,
v rámci něhož bylo schváleno poskytnutí příspěvku v celkové
výši 173.600,- Kč do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Zastupitelé také pověřili starostu obce přípravou podkladů pro
zpracování několika žádostí. A to žádosti o dotaci na realizaci

Platba poplatků
S příchodem nového roku Vám tímto připomínáme každoroční
poplatkovou povinnost.
Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí
490,- Kč. Tato poplatková povinnost se týká zejména fyzických
osob, které mají trvalý pobyt na územní obce, ale i fyzických
osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu.
Další charakteristiku poplatníků, stejně tak jako možnosti úlevy
a osvobození od poplatku upravuje Obecně závazná vyhláška
č. 1/2017 Obce Poličná, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou naleznete na webových
stránkách obce nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Splatnost poplatku je 30. 6. a to osobně na pokladně obecního úřadu nebo elektronicky na č. ú. 3223749389/0800, do
poznámky pro příjemce je nutné uvést č. p. domu, jméno a příjmení osob, za které je poplatek hrazen, např. č. p. 111 Novák
Petr, Nováková Jana, Novák Jan.
Zároveň si dovolujeme Vás požádat o odevzdávání vážních lístků, které obdržíte za dovoz odpadu ve sběrném dvoru v průběhu celého roku. Můžete tímto přispět k finančním benefitům,
které má obec možnost získat při efektivním třídění odpadu
v rámci zapojení do systému firmy EKO-KOM. Děkujeme
UPOZORŇUJEME, ŽE OBECNÍ ÚŘAD NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.
Stejně tak připomínáme poplatkovou povinnost držitelům
psů, u kterého se výše poplatku odvíjí od podmínky a místa
trvalého pobytu držitele psa. Sazbu a možnosti osvobození
upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obce Poličná,
o místním poplatku ze psů.
Formuláře týkající se přihlášení k poplatkové povinnosti i případného osvobození od poplatků naleznete na internetových
stránkách obce i v kanceláři obecního úřadu.

Platba daně z nemovitosti
Finanční úřad pro Zlínský kraj tímto upozorňuje všechny poplatníky daně z nemovitých věcí, u kterých došlo během roku
2018 k jakýmkoliv změnám rozhodných pro stanovení této
daně (změna v osobě poplatníka např. darováním dědictvím,
koupí apod., změna okolností rozhodných pro stanovení daně
– např. změna výměry, druhu pozemku, zvětšením půdorysu,
přístavby atd.), že termín pro podání daňového přiznání je
31. ledna 2019. Každý poplatník si může zažádat o zasílání
údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Více na www.financnisprava.cz, www.daneelektronicky.cz.

Odběr novinek z webu obce
Pro získávání novinek a aktuálních informací můžete využít
možnosti odběru novinek na Váš e-mail. Přihlášení naleznete
v pravém informačním sloupci Informace e-mailem. Po této
registraci obdržíte e-mail k potvrzení a poté už Vám budou doručovány zprávy s aktuálně zveřejňovanými informacemi.

Zákaz podomního prodeje
Pro připomínku uvádíme snad neustále aktuální problematiku
podomních prodejů. I na území naší obce je v platnosti Nařízení obce č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Toto nařízení prodej specifikuje a na územní obce zakazuje.
Přičemž je při jeho porušování možnost obrátit se na pověřené
zaměstnance obecního úřadu a Policii ČR.

Novela vodního zákona
Upozorňujeme všechny vlastníky bezodtokových jímek
(žump), že od 1. ledna 2019 vejde v platnost novela vodního
zákona č.113/2018 Sb.
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Podle ustanovení vodního zákona platí, že kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí
předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních
vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten,
kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude
patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních
vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla,
a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny.
Podle novely bude povinností vlastníka jímky (žumpy) předložit doklady o odvozu odpadních vod až od roku 2021.
Pro lokality, ve kterých není kanalizační síť doposud vybudována a odpadní vody z nemovitostí jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (žumpy), existuje možnost svozu odpadních vod, která již byla zřízena v minulosti, v rámci akce „Čistá
řeka Bečva II – svoz odpadních vod“. Tuto službu zajišťuje pro
správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí
společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Po uzavření smlouvy je možné ihned provést objednávku svozu odpadních vod, který bude následně realizován nejpozději
do 14 dnů od provedení objednávky (zákaznické centrum).
Producent odpadních vod, tedy vlastník nemovitosti, v případě podezření na možné znečištění a následné ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod, musí předložit na výzvu
vodoprávního úřadu příslušný doklad o vyvezení. Za nedodržení povinností stanovených ve vodním zákoně se vystavuje
vlastník jímky případné pokutě.
Bezodtoková jímka (žumpa) se podle ustanovení vodního
zákona nepovažuje za vodní dílo. Je to stavba, jejíž povolení
a případná kontrola z hlediska technického stavu (funkčnost,
vodotěsnost) spadá do kompetence stavebního úřadu.

Pořízení komunální techniky
V měsíci prosinci přibyl do vozového parku obce nový traktor.
Stroj je určen k zimní údržbě chodníků a úzkých komunikaci
v obci. Pořizovací hodnota stroje činí cca 320.000,- Kč. V průběhu roku bude k traktoru dokoupeno další příslušenství.

Vítání občánků
Sobotní dopoledne 8. 12. 2018 patřilo našim nejmenším občánkům. V sále Hostince U Slunce se uskutečnila velmi milá
událost. Vítání občánků. Mezi nové obyvatele naší obce mohl
pan starosta tentokrát přivítat pět dětí, tři holčičky a dva chlapečky. Program slavnostního dopoledne zpestřilo i hezké vystoupení dětí z mateřské školy ve slušivých krojích.

A co bylo jejím účelem? Především to, aby si mohli lidé popovídat, pobavit se a odreagovat od běžných starostí. A právě proto bylo zařazeno na program vystoupení žáků základní školy,
kteří předvedli své recitační a pěvecké nadání. Na vlnu vánoční
pohody pak naladily všechny přítomné děti z mateřské školy.
Vystoupení byla právem ohodnocena srdečným potleskem.
Při příležitosti blížícího se konce roku poté starosta obce rekapituloval uplynulý rok a dění v obci při promítání obrazové
prezentace. Setkání je vždy pro vedení obce přínosné, protože přináší potěšení ze spokojenosti seniorů a také podnětné
připomínky, jejichž prodiskutování a řešení zase o něco málo
může zkvalitnit život v obci.

Setkání se seniory
Nedělní odpoledne patřilo naopak starším občanům naší
obce. Tentokrát totiž naplnili sál Hostince U Slunce návštěvníci
akce Setkání seniorů.

V průběhu setkání zaznělo k tanci a poslechu také vystoupení hudebního dua manželů Halaštových. Hosté si z odpoledne
odnesli také drobné upomínkové předměty. Všem včetně účinkujících patří poděkování za vytvoření příjemné a přátelské atmosféry.
Pokud budete mít zájem shlédnout, jak toto nedělní odpoledne zachytila kamera Regionální televize, odkaz na reportáž naleznete na webových stránkách obce.
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Sbírka pro dětskou onkologii Brno
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o probíhající
sbírce určené pro dětskou onkologii Brno. Sbírka byla uzavřena
vánočním koncertem, který se konal 15. prosince v obci Loukov
a i v jeho průběhu bylo možné přispět do sbírky například zakoupením připraveného občerstvení. O příjemný kulturní zážitek se postaraly svým vystoupením děti ze základní školy Loukov
a kytarista Miloš Pernica. Konečná vybraná částka se v součtu
vyšplhala na krásných 216.637,- Kč a naše obec přispěla k finální
cifře obnosem téměř 9.197,- Kč. Přičemž 5.000,- z této částky
schválila Rada obce Poličná jako poskytnutí finančního daru,
1.500,- přispěl TJ Sokol Poličná a za zbylou část patří velké díky
všem občanům obce, kteří do kasiček vhazovali dobrovolnou
sumu. Jak byla využita celková nastřádaná částka? Část peněz
ze sbírky ve výši 40.000,- Kč byla věnována Nadačnímu fondu
Jonášek, za 12.500,- Kč bylo ušito dětské povlečení a zbývajících
164.137,- Kč převzalo oddělení dětské onkologie především na
úhradu lékařských přístrojů, jež nehradí zdravotní pojišťovny.
Tato sbírka byla v pořadí již čtvrtá a za všechny ročníky pořádání
této charitativní sbírky se organizátorům podařilo celkem shromáždit obdivuhodných 639.362,- Kč.

V průběhu svého působení v této organizaci se aktivně věnoval
dětem a mládeži i organizátorské činnosti při pořádání fotbalových zápasů a jiných akcí. Každému, kdo takto obětuje svůj
volný čas mnohdy i na úkor svých dalších zájmů, patří velké díky.
Panu Šťastnému obzvlášť, protože práce s mládeží a rodiči dětí
vyžaduje často mnoho trpělivosti a umění předávat mladší generaci zásady sportovní morálky je více než záslužnou činností
nejen pro mladé lidi osobně, ale je prospěšné i pro celou společnost obecně.
Zdroj: fotografie převzaty z www.kr-zlinsky.cz

Nadílka ve školce
V minulém vydání jste se mohli dozvědět o usneseních rady
obce, v nichž bylo schváleno poskytnutí věcného daru dětem
I. a II. oddělení mateřské školy v celkové výši 30.000,- Kč. Za tento obnos byly nakoupeny různé hry, hračky, stavebnice a další.
Proto mohly děti předčasnou nadílku obdržet již 19. 12. Projevenou radost není snad třeba ani popisovat. Doufáme, že hračky splní svůj účel a dětem přinesou zábavu a zároveň je budou
i formou her všestranně rozvíjet.

Ocenění za celoživotní práci s mládeží
3. 12. 2018 se v Baťově vile ve Zlíně konalo slavnostní ocenění
nominovaných dobrovolníků, kteří svůj čas dlouhodobě věnovali či věnují práci s dětmi a mládeží. Jiří Čunek a další představitelé Zlínského kraje jim předali pamětní listy a medaile spolu
s upomínkovými předměty. A právě toto zmíněné ocenění si
převzal i pan Rostislav Šťastný, který svůj volný čas i energii
dlouhodobě vkládá do fotbalového sportu v naší obci pod záštitou Tělovýchovné jednoty Sokol Poličná.

Novoroční setkání občanů a přivítání
nového roku
Každoroční tradicí se stalo Novoroční setkání občanů v sále
Hostince U Slunce. Vedení obce ve spolupráci s Výborem pro
kulturu, školství a sport připravili pro občany horké občerst-

vení v podobě výborného svařáku a ovocného džusu. Někteří
z Vás přicházeli již před 17. hodinou, a proto netrvalo dlouho
a sál se brzy zaplnil. K příjemnému posezení hrály koledy, které
připomínaly v tuto chvíli již loňské Vánoce. Po odbití 18. hodiny
oblohu nad hasičskou zbrojnicí rozzářil ohňostroj.
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Ten letošní byl velice pěkný a dlouhý. Mnohé okolní vesnice
a města nám jej mohou závidět. Poděkování za přípravu a obsluhu ohňostroje patří panu Michalu Nekolovi a Petru Jevočinovi,
kteří pro nás přichystali tuto krásnou podívanou. A také velké
díky i Vám občanům, že jste dorazili v tak pochmurném počasí,
které panovalo.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Olympiáda z českého jazyka – školní kolo
Poslední listopadové úterý proběhl na naší škole 45. ročník školního kola Olympiády v českém jazyce. Zúčastnili se přihlášení
žáci a žákyně z 8. a 9. ročníku.
Tato soutěž se skládala ze dvou částí – mluvnické a slohové.
Zadání nebylo vůbec jednoduché, některé jazykové úkoly byly
doslova „zapeklité“. Pro slohovou práci bylo tentokrát vybráno
téma Co všechno umí světlo, soutěžící sice mohli zvolit libovolný slohový útvar, ale museli ho zpracovat formou prózy. Všichni
byli úspěšní, vyhrát však mohl jen jeden, a tím vítězem se stal
Adam Vrtal z 9. třídy. Na krásném druhém místě skončila Eliška
Vašíčková z 8. ročníku.
Adam bude naši školu reprezentovat v okresním kole, které se
koná 30. 1. 2019 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.
Přejeme hodně úspěchů!
Mgr. Jarka Křížová

Hasík ve 2. a 6. třídě
Ve čtvrtek 28. listopadu do 2. a 6. třídy v letošním roce podruhé
zavítali zástupci hasičů z Valašského Meziříčí s programem prevence předcházení vzniku požárů. Zábavnou formou, opravdu
moc jsme se nasmáli, nám předvedli, jak se chovat a poradit si
v nebezpečné situaci - vzniku požáru. Prakticky nám ukázali, co je
dobře a co špatně. Byla to zajímavě strávená vyučovací hodina.
Na závěr všechny děti dostaly drobné dárky. Už se moc těšíme
na jarní návštěvu hasičské stanice, kam nás pozvali.
Hasičům moc děkujeme za jejich obětavou práci.
Mgr. Ivana Kantorová

Cimbálová muzika Réva
30. 11. 2018 navštívila žáky I. a II. stupně Základní školy v Poličné hudební skupina RÉVA ze Zlína.
Lidové písničky, klasickou hudbu, filmové melodie, jazz, rock, to
všechno umí zahrát Cimbálová muzika Réva s klasickými lido-

vými nástroji. Právě o tom jsme se přesvědčili během pátečního dopoledne. Společně jsme si s kapelou nejen zazpívali, ale
i zatančili. Zjistili jsme, že muzikanti skvěle ovládají své hudební
nástroje. Nechyběly ani soutěže a malé odměny.
Díky této cimbálovce jsme prožili hezké dopoledne a naladili se
na adventní čas.
Děkujeme a těšíme se na další setkání.
Patrik Pernický – 8. třída

Temperament
Na začátku prosince k nám, do 8. třídy, přijela paní Mgr. Vaneta
Zvoníčková z klubu Most a připravila si pro nás přednášku s názvem Temperament.
V první části jsme vyplňovali kratší testy a z výsledků jsme zjistili, ke kterému typu temperamentu patříme. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí ohledně našeho chování a reakcí na různé
podněty. Vše nám paní lektorka pečlivě vysvětlila a vyprávěla
nám různé příběhy ze svého života. V druhé části besedy jsme
se dívali na videoprezentace týkající se temperamentu.
Nakonec jsme zodpovídali dotazy paní Zvoníčkové a dostávali
jsme za ně drobné hezké odměny.
Přednáška nás velmi zaujala, těšíme se na další.
Klanicová Aneta – 8. třída

Vědecký festival
Dne 4. 12. 2018 jsme my, žáci 9. třídy, navštívili Vědecký festival
na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí. Po příchodu si nás převzali
zdejší žáci a provedli nás připravenými ukázkami výuky jednotlivých oborů školy. Nejvíce na nás zapůsobila ukázka míchaní
různých nealkoholických nápojů. Poté jsme s průvodci šli do
auly školy, kde měli vědci ze známého Světa techniky v Ostravě
připravené představení s chemickými pokusy.
Moc děkujeme za pozvání na tuto akci.
Hana Smiešková – 9. třída

Mikulášská nadílka
6. prosince 2018 nás
ve škole opět po roce
navštívil Mikuláš, čerti
a andělé. Šli se podívat
i do mateřské školky,
kde jim děti zazpívaly
krásné písničky s doprovodem klavíru.
Samozřejmě i žáci základní školy krásně zpívali, a proto si všechny
děti zasloužily dárek
v podobě čokoládového adventního kalendáře.
5

Sychrov. Po čtyřhodinové cestě jsme konečně dorazili na místo. Naší první zastávkou byl zámek Schönbrunn, letní sídlo
Habsburků. Zde jsme si prohlédli zámecký park, Neptunovu
fontánu a kolonádu Gloriette.
Poté jsme měli chvilku volna, tu jsme využili k procházce po
vánočním trhu. Dále jsme navštívili centrum Vídně. I tady
jsme se prošli vídeňskými ulicemi a načerpali vánoční atmosféru. Viděli jsme mnoho dalších pamětihodností, zaujal nás
památník Alžběty Bavorské.
Výlet jsme zakončili návštěvou největších vánočních trhů ve
Vídni, na náměstí Rathausplatz před radnicí. Zde jsme si mohli nakoupit spoustu krásných suvenýrů. Vraceli jsme se domů
spokojeni a plni skvělých zážitků. I přes nepříznivé počasí jsme
si výlet velmi užili.
Hana Smiešková – 9. třída

Vánoční akademie

A ti, kteří měli u Mikuláše nějaký „vroubek“ slíbili, že se do
dalšího roku polepší.
Doufáme, že se Mikuláš v naší škole objeví i příští rok.
Hana Smiešková – 9. třída

Vánoční Vídeň
V úterý 11. 12. 2018 se
9. třída spolu s některými
žáky 8. ročníku vydala do
Vídně, hlavního města Rakouska. Celým výletem nás
provázel pan Kočí, který
nám k jednotlivým památkám podával poučný a zajímavý výklad.
Od naší školy jsme odjeli
v půl šesté ráno autobusem, ve Vsetíně ještě přistoupili žáci Základní školy
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Adventní čas je na naší škole každoročně obdobím příprav
na tradiční Vánoční akademii. Nejinak tomu bylo také letos.
Ve všech třídách bylo možno zaznamenat zvýšené úsilí nejen
při přípravách vystoupení, ale i radost a nadšení při tvoření
výrobků určených k prodeji na školním jarmarku. Také vůně
perníčků linoucí se z kuchyňky dokreslovala kouzelnou atmosféru blížících se Vánoc.
Celou akci odstartovala v úterý 18. prosince v 15 hodin ve
školní jídelně moderátorská dvojice Aneta Klanicová a Patrik
Pernický z osmé třídy. Úvod patřil sólovému zpěvu Míši Halaštové s písní „Vánoce na míru“. Novinkou letošní akademie bylo
vystoupení dětí z mateřské školy s jejich vánočním pásmem,
které všechny okouzlilo. Následovali naši prvňáčci s tanečkem
„Malé kotě“. Také žáci 3. třídy potěšili moderním tanečním
vystoupením a nápadité pohybové kreace předvedli i milovníci čokolády ze 4. třídy. Šesťáci navodili příjemnou sváteční
atmosféru písní „Vánoční“ a námořníci z 5. třídy se předvedli
s tancem Robinson.

Prvňáci a „Vypečené Vánoce“

Své místo měli i jednotlivci – Kamila Zdráhalová ze 4. třídy
a Natálie Klimentová z 6. třídy ukázaly svůj talent v moderních
tancích. Velmi působivá byla i píseň „Půlnoční“ v podání našich osmáků, kteří svůj zpěv doprovodili i hrou na hudební nástroje. Pomyslnou „třešinkou“ na dortu bylo andělské vystoupení našich druháčků, kteří zatancovali společně s kamarády
z deváté třídy na pohádkovou píseň Adeste Fideles.
Zbytek svátečního odpoledne patřil nákupům na vánočním jarmarku. Děti byly letos opravdu kreativní a nabídka výrobků velice
pestrá. Kromě tradičních vánočních ozdob a dekorací jste mohli
ochutnat i perníčky či cukroví a posilnit se vánočním punčem.
Věříme, že všichni odcházeli domů se sváteční náladou a spokojeni a budeme se těšit na další příjemná setkání.
Mgr. Jana Skotnicová

Pozvánka pro rodiče
Ve spolupráci se speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Maďarovou jsme pro Vás připravili další sérii tří přednášek z oblasti „Zdravý vývoj našich dětí“ se zaměřením na aktuální témata – šikana, kyberšikana, jak se připravit na pubertu děti,
vliv tabletu na děti, poruchy učení, poruchy chování, ADHD,
podpůrná opatření, spolupráce se školskými poradenskými
zařízeními atd.
Termíny přednášek : 	
16. ledna 2019
                                       
23. ledna 2019
                                        	
30. ledna 2019
Začátek vždy v 15.30 hodin v biologické učebně.   
Těšíme se na Vás.

Ve čtvrtek 20. prosince vyrazili naši nejmladší žáci do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, kde byl připraven pestrý
program k nejkrásnějším svátkům v roce. První část programu byla tvořivá, děti si z dochovaných receptů připravily tradiční cukroví – perníky z dřevěné formy a vizovické pečivo.
Zatímco se vůně pečení linula celým zámkem, prohlédly si děti
zámecké pokoje, které zdobila vánoční výzdoba, povídaly si o
adventních a vánočních zvycích a tradicích našich předků.
Výstava dětem krásně zpříjemnila čekání na Vánoce a kromě
svého cukroví si odnesly také milý perníkový dáreček.
Mgr. Alena Hurychová

Otevřená srdce
Otevřená srdce
Výtěžek sbírky na charitativní účely, kterou jsme uspořádali v rámci vánočního
jarmarku, žáci i zaměstnanci školy věnovali například na koupi panenky v rámci
projektu „ Adoptuj panenku a zachráníš
dítě“.
Největší část sbírky / 2 100,-Kč / byla odeslána na konto nadace Dobrý anděl.
Všem, kdo jste přispěli, srdečně děkujeme.

7

Složky informují …
ČESKÝ SVAZ ŽEN – ZO Poličná
Splnit si jedno z novoročních předsevzetí nebo si přijít jen tak
protáhnout tělo můžete poprvé v novém roce hned v úterý
8. 1. 2019 v 18.00 hodin v tělocvičně základní školy. Cvičení
povede paní Mgr. Olga Pernická a od výše uvedeného termínu
bude probíhat pravidelně.

KNIHOVNA informuje
Od 7. 1. 2019 se na Vás v knihovně budeme těšit opět 2x týdně:
PO 13.30 - 17.30
ČT 13.30 - 16.30
Budou pro Vás připraveny nové knihy z meziknihovního cirkulačního souboru a v průběhu ledna dorazí také nové knihy
z předvánočního nákupu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vánoční odpoledne
První prosincovou sobotu Sbor dobrovolných hasičů opět připravil pro občany Poličné Vánoční odpoledne. Tradičně program začal rozsvícením vánočního stromečku, který je teď
v době Vánoc dominantou Poličné. Po rozsvícení vánočního
stromečku se rozezněly koledy a nastal příběh o Marii, Josefu a především Ježíškovi. Nad Betlémem se rozzářila hvězda
a jesličky navštívili i tři králové s dary. V Betlémě nechyběli ani
pastýři s ovečkami a koníkem.

Tím to, ale odpoledne nekončilo. Za těmi nejmenšími přišla mikulášská družina. Hodné děti již netrpělivě čekaly s básničkou
či říkankou na Mikuláše. Na dětech, které trochu doma zlobily,
byl poznat ze slziček strach z čerta, který již nějaké zlobivé dítko
měl v pytli. Ovšem anděl byl hodný a spravedlivě rozdal každému sladkou odměnu. Doufáme, že jste si odpoledne u koled,
betlému a svařáku s námi užili.
Děkujeme za Vaši důvěru a přízeň. Přejeme všem občanům Poličné vše nejlepší v novém roce 2019. Především pevné zdraví,
štěstí na každém kroku, pracovní a osobní úspěchy.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná

Honební společenství Branky – Poličná
POZVÁNKA
Starosta HS svolává Valnou hromadu členů
HS Branky – Poličná – Juřinka
na pátek 1. 2. 2019 do Mateřské školy v Brankách.
Začátek je stanoven na 18.00 hodin.
Marek Josef, starosta HS

		

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na leden 2019
Čtvrtek 3. ledna
14.30 hod.
Vzpomínky z archivu na naše Silvestry. Provází p. Zeť.
Pondělí 7. ledna
14.00 hod.
Zápis na muzikál Romeo Julie – v divadle Jiřího Myrona (370,- Kč)
Čtvrtek 10. ledna
15.00 hod.
Filmové vzpomínky na Indii. Provází p. Radek Odstrčil.
Čtvrtek 17. ledna
Návštěva výstavy v zámku Kinských

14.00 hod.

Neděle 20. ledna
14.30 hod.
Odjezd od nádraží ČSAD do divadla v Ostravě na muzikál Romeo a Julie. (Odjezd od hvězdárny ve 14.15 hod).
Čtvrtek 24. ledna
Ples seniorů. K tanci hraje Robert Šváb.

15.00 hod.

Čtvrtek 31. ledna
14.30 hod.
Povídání o filmu na přání.
Najdete nás na www.kzvalmez.cz nebo můžete jít na stránky
VM, otevřít KZ a dále Klub seniorů.
Naleznete zde vše, co potřebujete o činnosti klubu a kontakty
na jednotlivé členy výboru.
V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy,
v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém
souboru Pohoda a na měsíčních burzách sběratelů první neděli
v měsíci, kromě prázdnin.
Příjemné prožitky a spokojenost s programy
přeje výbor KLUBU SENIORŮ
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Z Vašich příspěvků...
VÝŠLAP K VYSÍLAČI NA STRÁŽKU

Pozvánka pro všechny milovníky turistiky a sportu v minulém
čísla lákala na tradiční „Výšlap k vysílači na Strážku.“ Slibovala také cestu plnou nástrah, nabádala k nepodceňování náročného výšlapu a upozorňovala na to, že se vyrazí na trasu
za všech možných povětrnostních podmínek. A právě počasí
bylo to, co představovalo největší zkoušku fyzické i psychické
zdatnosti nejen Poličňáků, ale i odvážlivců z Juřinky či Lhoty
u Choryně. Jistě řadu z Vás odradilo počasí jen při pohledu
z okna, ale skalní nadšenci se 30. 12. sešli podle plánu před
hospodou U Valouna a vydali se určeným směrem. Do cíle
– tedy k vysílači na Strážku, nedorazili zdaleka všichni, kteří byli na startu, takže cca padesátce odolným na fotografii
patří obdiv.

TARAHŮNSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Aby nebyly vánoční svátky jen a pouze o cukroví, pohádkách
a přejídání, vyvažuje toto již každoročně Tarahůnský turnaj ve
stolním tenise. Ten samozřejmě vyžaduje trénovat pingpongové umění i v průběhu roku, ale právě na 26. 12. dává všem
příležitost prověřit poctivost přípravy. Letos se týmy umístily
v pořadí: 1. Los Angeles, 2. Tarahůni, 3. Horní Karolina. V jednotlivcích pak vynikli: 1. pan Dubec, 2. pan Lacina a 3. pan
Novák.

INZERCE

Při zpáteční cestě přišlo vhod zastavení v hospůdce, kde
byla možnost se osušit a zahřát. Paní Valounová navíc přichystala jako bonus kbelík s teplou vodou pro možnost
umytí.
Děkujeme.
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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 každý 25. den v měsíci. Vychází 1x měsíčně v počtu 550 ks, neprodejné.
Zpracování příspěvků: policenskelisty@gmail.com, 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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