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Motto měsíce:
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.

lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Jistě se mnou budete souhlasit v tom, že každý má právo na svůj
názor, proto i mně dovolte, abych se vyjádřil k článku, který do
zpravodaje poslala Společná vize pro Poličnou (viz níže). Zařadili
jsme ho do dubnového zpravodaje proto, že se k nám dostal až
po uzávěrce březnového čísla (3. 3.) a nemohli jsme se k němu
bezprostředně vyjádřit. Jenže ono asi není proč na článek týkající se Komunitního domu pro seniory reagovat. Řeči kolem toho
jsou zbytečně nafouklou bublinou. Informace převzaté ze zdrojů
Ministerstva pro místní rozvoj jsou běžně dostupné na stránkách
ministerstva, prezentovali jsme je dostatečně i v březnovém čísle
zpravodaje a jsou obecně známé. Argumentace, která tyto informace doplňuje, je také jasná a vy si obrázek jistě uděláte sami.
Bude samozřejmě na zastupitelích jak v této věci rozhodnou
a jistě budou vycházet i z vašich podnětů a názorů či připomínek.
Co však nemohu přejit „jen tak“ jsou postřehy z jednání zastupitelstva, které jsou v článku prezentovány naprosto nevěrohodně
s cílem zdiskreditovat vedení obce.
Přístavba nového sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ Poličná je nezbytným doplněním krásného multifunkčního hřiště, které se již
začalo hojně využívat. My však musíme respektovat hygienické
normy a nemůžeme zde postavit suché WC nebo buňku s jednou
toaletou a jedním umývadlem. Co se týká financí, pak KOMA MODULAR nám nabídla kontejnerové plastové řešení za vyšší cenu,
než nás bude stát zděná přístavba. Navíc na realizaci tohoto projektu dostaneme dotaci ve výši 50% způsobilých výdajů.
Pokud jde o SENIOR TAXI je třeba mít na zřeteli, že již dnes
nás MHD (navíc pro občany bezplatná) a příměstská doprava
v obecním rozpočtu přijde téměř na 1 mil. Kč. Zatěžovat rozpočet dalšími náklady na třetí formu dopravy by bylo neúnosné
a znamenalo by značné plýtvání obecními financemi. O nebezpečí zneužívání této formy dopravy ani nemluvím. Musíme zvážit, jestli zrušit MHD a nahradit ji službou senior taxi nebo to
nechat tak jako dosud.
Je diskutabilní, zda po dvou jednáních zastupitelstva lze poznat
lehkomyslnost jednání a hlasování některých zastupitelů. Třetina zastupitelů je nová, ale já pevně věřím, že stejně jako „staří
matadoři“, kteří jsou v zastupitelstvu již druhé nebo i třetí volební období, všichni přistupují k jednání zodpovědně s plnou
vážnosti, kterou funkce zastupitele vyžaduje. Ostatně všichni
členové zastupitelstva vyšli z říjnových voleb a vy všichni jste je
svobodně zvolili.
A k poznámkám o mé osobě se nebudu vyjadřovat.
Máme tady jaro v plném rozpuku a tak mi dovolte popřát vám
krásné a klidné prožití Velikonočních svátků s bohatým šmigrustem. Současně vás zvu na Velikonoční jarmark a soutěž o nejlepší kotlíkový guláš a ořechovou buchtu.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce Poličná
Dne 11. března se uskutečnilo 9. zasedání Rady obce, která
projednala a schválila následující body:
• rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého návrhu.
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 v 2. nadzemním podlaží domu č. p. 157
• vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého Vyřazovacího a likvidačního protokolu
č. 4/2019.
• vyřazení drobného nehmotného majetku dle předloženého
Vyřazovacího a likvidačního protokolu č. 5/2019.
• žádost o vydání souhlasu se stavbou na pozemku ve vlastnictví Obce Poličná -  p. č. 2016/1  p. č. 381/10 v k. ú. Poličná.  
Dále Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu umístit
a provést stavbu.
• vydání souhlasu k vodovodní přípojce a k splaškové kanalizační přípojce na pozemku p. č.  1710/4, 2059/4, 1989/1 v k. ú.
a obci Poličná.
• ceny do soutěže o Nejlepší kotlíkový guláš 2019 a Nejlepší ořechovou buchtu 2019, které se uskuteční v sobotu 27. 4. 2019
na hřišti TJ POLIČNÁ, spolek. Výherci soutěže o Nejlepší kotlíkový guláš 2019 obdrží dárkové poukázky společnosti UNI HOBBY
ve výši 3.000,- Kč za 1. místo, dárkový poukaz ve výši 2.000,Kč za 2. místo a dárkový poukaz ve výši 1.000,- Kč za 3. místo.  Další odměna pro 1. místo v této soutěži bude 10 l soudek
piva, odměna pro 2. místo bude 5 l soudek piva a pro 3. místo 5 l soudek piva. Výherci soutěže Nejlepší ořechová buchta
2019 obdrží dárkové poukázky od firmy Tescoma v hodnotě
1.500,- Kč za 1. místo, dárkovou poukázku v hodnotě 1.000,- Kč
za 2. místo, dárkovou poukázku v hodnotě 500,- za 3. místo.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit jednací řád
Zastupitelstva obce Poličná doplněný pouze v čl. 4, bodu 7
o hlášení zasedání zastupitelstva obce v místním rozhlase.
• deleguje starostu obce, pana Vladimíra Místeckého, jako zástupce obce Poličná na XVII. Sněm Svazu měst a obcí ČR, který
se koná 23 – 24. května 2019 v Ostravě.
Usnesení Rady stejně jako i usnesení zastupitelstva naleznete
na webových stránkách obce www.policna.cz.

Okénko zastupitele
Nově zřizujeme tuto rubriku, která dává prostor všem zastupitelům vyjádřit se k otázkám života v obci, problémům a záležitostem, které jim „leží na srdci“. Rozsah příspěvku zastupitele je
limitován 200 slovy, to je cca 20 řádků v jednom sloupci.  
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Dotace ze Zlínského kraje – poděkování
V měsíci březnu jsme obdrželi neinvestiční dotaci ve výši
46.000,- Kč z Fondu Zlínského kraje, kterou
obec   Poličná využívá k realizaci projektu
„Nákup osobních ochranných prostředků“. Tato dotace je poskytována v rámci programu RP12-19 – Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje poskytnutí dotace pro JSDH na nákup ochranných osobních pomůcek.
Děkujeme.

Discgolfový park v Poličné

Naše hřiště je devítijamkové a hrát na něm můžete s vlastními
létajícími disky, které si přinesete s sebou.
DiscGolf je sport opravdu pro každého. Bez problémů jej mohou hrát děti, ale i jejich prarodiče. A bude je to bavit!

Informace o probíhajících akcích v obci
Vedle discgolfového parku v současné době v obci probíhají
další práce, jejichž cílem je zlepšení života v Poličné. Jedná se
o rozšíření kanalizace Na Kotlině, přístavbu sociálního zařízení
u tělocvičny ZŠ a v nejbližší době bude zahájena realizace projektu Naučná stezka.

Víte, co je to Discgolf? Že ne?
Pak tedy vězte, že DiscGolf je atraktivní sportovní disciplína
a stále více populární volnočasová aktivita. Jedná se o obdobu
klasického golfu, avšak namísto holí a míčků se používají létající
disky (frisbee), místo jamek pak speciální koše. DiscGolf je nenáročný sport, který se dá snadno naučit a může jej provozovat
takřka každý, bez rozdílu pohlaví i věku.

A takový discgolfový park máme i v Poličné u bývalé myslivecké
chaty.
Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem.
Vznikl v 70. letech v USA a od té doby získává stále více příznivců po celém světě. Cílem hry je, stejně jako v golfu, dokončit
hřiště co nejmenším počtem úderů - tedy hodů. Disk se hází
z určeného výhoziště na cíl – jamku, která je zpravidla tvořena
ocelovým discgolfovým košem. Průměrná délka jedné jamky
bývá 50 – 150 metrů a hráč by ji běžně měl dosáhnout třemi
hody (záleží na tzv. paru jamky). Po prvním výhozu hráč hází
z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud disk nevhodí do
discsgolfového koše.
Hřiště bývají navržena tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy, keře či vodní plochy a ukázali
svoje schopnosti házet různé hody. Vítězem se stává hráč, který
dokončí celé hřiště (nejčastěji sestávající z 9, 12 nebo 18 jamek)
nejmenším počtem hodů.  

Kanalizace Na Kotlině

Přístavba sociálního zařízení v areálu ZŠ
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Kompostéry připravené k odběru
Jak jsme vás již informovali v minulých číslech zpravodaje jsou
na obecním úřadě pro zájemce stále připraveny k vyzvednutí kompostéry. Kdo si jej nepřišel vyzvednout při minulých výzvách, nebo se do obce nově přistěhoval, má nyní možnost.
V kanceláři vyplníte vše potřebné a kompostér si budete moci
hned odvézt.

Informace k platbám poplatků na rok 2019
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM

Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
Splatnost poplatku – do 30. 6. 2019
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

Prosba
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že nám stále nosíte vážní lístky z odevzdaného papíru nebo železa a věříme, že 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. Vaše vážní lístky zahrneme do souhrnného výkazu a zcela nepochybně to bude mít pozitivní dopad do rozpočtu obce.   
Děkujeme.

- 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. 2019

• DAŇ Z NEMOVITOSTI

platbu daně z nemovitosti vyřizujte na:
Finanční úřad Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí
Poplatníkům daně z nemovitosti budou zasílány složenky jako
v předchozích letech.
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ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vyměnili školní lavice za hry, dobrodružství a zážitky, při kterých
poznali lépe sami sebe i své spolužáky. Zkušení instruktoři připravili pro děti takové aktivity, aby bylo dodrženo téma kurzu
„Moje třída, moje parta“. Kromě zábavy se děti učily vzájemnému respektu a porozumění.
Žáci společně prožili nezapomenutelné chvíle a zjistili, že jsou
bezvadná parta kamarádů!
                                                           Mgr. Jana Urdová

Partnerské vztahy
Koncem února 2019 se konala pro naši 9. třídu zajímavá přednáška o partnerských vztazích, kterou si pro nás připravila paní Lenka
Tauberová z Poradny pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm.
V úvodu jsme hovořili o přátelství, lásce a podrobněji jsme rozebírali období dospívání. Diskutovali jsme o rozdílech mezi chlapci a děvčaty, o zamilovanosti, ale hlavně jsme mluvili o tom, jak
je pro vzájemný vztah dvou lidí nutná komunikace a tolerance.
Beseda nás zaujala, poučila a uvědomili jsme si, že přátelství je
stejně důležité jako láska.
                                                Nela Capilová – 9. třída

Zeměpisná přednáška
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Adaptační pobyt Fryšták
Ve dnech 11. až 13. února se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili Orientačních dnů ve Fryštáku.

V úterý 5. března 2019 do naší třídy zavítal Mgr. Jiří Hanák, který si
pro nás připravil přednášku o Ukrajině a jižním Rusku.
Hned v úvodu nám ukázal fotografie dětí, které zde žijí v neskutečných podmínkách. Poté vyprávěl o osudu chlapce z Ukrajiny, kterého „vychovávala ulice“.  Byl to velice dojemný a smutný příběh.
Rovněž jsme zhlédli obrázky typické pro Ukrajinu a jižní Rusko.
Obzvlášť se nám líbila v těchto zemích příroda, která ještě nebyla dotčena člověkem.
V druhé části besedy přednášející hovořil o tom, co viděl a zažil
při svých cestách na Ukrajinu a do jižního Ruska. Povídal například o dopravních prostředcích a dalších zajímavostech těchto
oblastí. Také jsme si prohlédli ruské mince a bankovky.
Děkujeme panu Hanákovi nejen za skvělou přednášku, ale i za
jeho ochotu odpovídat na naše zvídavé dotazy.
                                      
Aneta Klanicová – 8. třída

Okresní kolo recitační soutěže 2019
Každoročně organizuje SVČ Domeček okrskové kolo Přehlídky
dětských recitátorů. Letos se konalo ve středu 6. března 2019
v Kulturním zařízení města Valašské Meziříčí a tradičně se zúčastnili i žáci Základní školy v Poličné.
Reprezentovali nás Aneta Vojtková, Gabriela Foltová, Ema
Bocková, Václav Stavinoha, Tomáš Kubáček, Johana Macha-
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čová, Barbora Nováková, Natálie Denkerová, Aneta Klanicová
a Vendula Machačová.
Přestože konkurence byla veliká, naši žáci se neztratili a předvedli skvělé výkony. Atmosféru napětí, nervozity a trémy nakonec vystřídala obrovská radost. V kategorii mladších žáků získala krásné 2. místo Gabriela Foltová a v kategorii 8. a 9. tříd
zvítězila svým přesvědčivým výkonem Vendula Machačová.
Všem recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, zaslouží si velkou pochvalu.
Gábince a Vendule gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole, jež se uskuteční 26. 3. 2019 v Rožnově pod Radhoštěm.
Ať se vám, děvčata, daří!             
Mgr. Jarka Křížová

Preventivní přednáška „Sex a partnerské vztahy“
V pondělí 11. 3. 2019 proběhla u nás na základní škole pro
žáky 9. ročníku přednáška o sexu a partnerských vztazích.
Beseda byla rozdělena do dvou částí. V první z nich jsme se
navzájem představili, poté jsme diskutovali s paní lektorkou
o daném tématu. V druhé části jsme anonymně napsali otázky
na lístečky a Mgr.  Vaneta  Zvoníčková nám na všechny naše
dotazy ochotně odpovídala. V závěru přednášky nás pozvala
na návštěvu klubu Most.
Paní Zvoníčková, děkujeme Vám nejen za tuto poučnou a zajímavou přednášku, ale i za všechny předchozí, které jste si pro
naši třídu po celé dva roky připravovala. A že jich nebylo málo!
                                           Hana Smiešková – 9. třída

Moderní je nekouřit
V úterý 12. 3. se uskutečnila na naší škole zajímavá přednáška pro žáky 5. a 6. třídy. Pan lektor Radomír Palacký si s námi tentokrát přišel
povídat o škodlivosti kouření.
V úvodu jsme si řekli o tom, proč lidé začínají
kouřit a že čím dříve kouřit začneme, tím dříve u nás vzniká závislost.  Dozvěděli jsme se, co lidem kouření
dává a co naopak bere. Byli jsme překvapení, že kuřák utratí za
cigarety za 10 let tolik, kolik stojí nové auto.
V druhé části besedy nám pan lektor pouštěl video o tom, jaké
škodlivé látky cigarety obsahují a jaké nemoci z kouření vznikají.
Přednáška byla velmi poučná a všichni jsme se shodli na tom,
že nikdy kouřit nezačneme.
           Bětka Melichaříková, Julie Šochová – 5. třída

Osvětim

A na čem jsme se se spolužáky shodli? Můžeme být rádi, že
žijeme v dnešní době.
                                     
Hana Smiešková – 9. třída

Žákovský parlament březen 2019
Březnová schůzka Žákovského parlamentu proběhla netradičně.
V čem byla neobvyklá?
Našeho jednání se zúčastnili pan starosta Vladimír Místecký
a pan místostarosta Vojtěch Bača. Setkání se konalo v úterý
19. 3. 2019 třetí vyučovací hodinu a přítomni byli nejen zástupci Žákovského parlamentu, ale i žáci 8. a 9. ročníku.
V úvodu nás pan starosta seznámil s tím, co se v obci vybudovalo, co je ještě potřeba opravit nebo dokončit, jaké kulturní
a sportovní akce se konaly a jaké se v nejbližší době připravují.
Poté se dlouho diskutovalo, dotazů bylo mnoho, na všechny
naše zvídavé otázky nám pan starosta i místostarosta ochotně odpovídali a řadu věcí týkajících se naší obce nám trpělivě
vysvětlovali.
V závěru jednání Žákovského parlamentu nás oba požádali,
abychom popřemýšleli, co by se mohlo na naší škole i v Poličné změnit k lepšímu.   Je jisté, že společné setkání nebylo
poslední.
Děkujeme a doufáme, pane starosto a místostarosto, že mezi
nás opět zavítáte!
Mgr. Jarka Křížová

Dne 13. 3. 2019 byla pro žáky 9. třídy zajištěna vzdělávací exkurze do koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau.
Asi po dvouhodinové cestě jsme dorazili na místo a začala poučná prohlídka. Hned na začátku se nás ujal průvodce. V první části programu jsme navštívili koncentrační tábor Osvětim
–  Auschwitz. Zde jsme si prohlédli některé z budov, kde byly
vystaveny nejen fotografie a dokumenty, ale i řada věcí, které
tam po vězních zůstaly.
Poté jsme jeli autobusem do nedalekého koncentračního tábora Březinka – Birkenau, kde náš program pokračoval. Hned
jsme si v areálu všimli obrovské rovné plochy s budovami, kde
vězni přežívali. Do některých jsme se šli podívat. Bohužel nám
nepřálo počasí, a proto jsme naši exkurzi museli zkrátit.
Přestože jsme se o koncentračních táborech učili, z toho co
jsme viděli, nám šel „ mráz po zádech“.
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Drogy – skryté nebezpečí

obce a ostatních složek, bez jejichž spolupráce se většina
akcí, které pořádáme, neobejde.

Ve čtvrtek 21. března navštívili naši třídu Jan Doležal a Jakub Olšák z občanského sdružení Agarta, které sídlí ve Vsetíně. Připravili si pro nás, žáky 8. ročníku, besedu o závislosti
a nebezpečí drog.  
V úvodu nám vyprávěli o lidech, kteří se kvůli drogám dostali „ až
na samé dno“.  Poté jsme diskutovali o daném tématu. Po celou
dobu nám lektoři na všechny naše dotazy trpělivě odpovídali.
V závěru přednášky jsme předváděli scénky, ve kterých jsme si
vyzkoušeli, jak se cítí rodina vychovávající drogově závislé dítě.
Z této besedy jsme si odnesli nejen řadu poučných informací, ale hlavně jsme si uvědomili důležitou věc. Užívání drog
přináší obrovské nebezpečí!
Aneta Klanicová, Klára Lažová – 8. třída

Vítání jara na naší škole
Tak jako každý rok i letos jsme na naší škole společně slavili příchod jara akcí „Den barev a účesů“. V pátek 22. března se ve třídách začaly scházet barevně sladěné postavičky
s roztodivnými účesy, aby se utkaly v klání o nejzajímavější módní kreaci či pokrývku hlavy. A tak jsme mohli v první
třídě zahlédnout žáčky laděné do zelena, druháčkům patřila barva pomerančů, třeťáci připomínali jasnou jarní oblohu, ve čtvrté třídě se to hemžilo rudou a páťáci byli oděni
do květinových vzorů. Ani žáci druhého stupně nezaháleli.
V 6. třídě převládala barva sluníčková, sedmáci byli růžovofialoví, osmáci se sladili do puntíků a v deváté třídě se žáci
proměnili v divoké šelmy.
Odborná tříčlenná porota, která jednotlivé třídy procházela
a hodnotila jednotlivce i celé kolektivy s připravenou básní
či písničkou, měla opravdu nelehký úkol. Čtvrtou vyučovací
hodinu jsme se pak všichni sešli ve vestibulu školy, abychom
se dozvěděli, jak to vlastně všechno dopadlo.
V soutěži třídních kolektivů zaslouženě zvítězili čtvrťáci se
svým tanečním vystoupením „Jen červená to může být“
a na druhém stupni patřilo první místo šelmám z deváté třídy.
V kategorii účesů se na nejvyšším stupínku právem umístila
Terka Kovařčíková z 6. třídy, druhé místo patřilo Emě Bockové (2. třída) a Haně Zbořilové (9. třída) a na bronzovém stupínku stanul Vašek Stavinoha ze 3. třídy.
Svou módní kreací porotu nejvíce uchvátila šelma z 9. třídy
Lucka Vágnerová, stříbrnou příčku obsadila Lucka Kovařčíková ze 3. třídy a o 3. místo se podělili Vašek Machač z 5. třídy
a Jan Žilinský z třídy deváté.
Věříme, že se všichni báječně bavili a užili si páteční jarní
dopoledne.
                                                    Mgr. Jana Skotnicová

Složky informují ...
Výroční schůze ZO Českého svazu žen Poličná
V pátek 8. března se v sálu U Slunce sešly členky základní
organizace ČSŽ, aby zhodnotily svou činnost za rok 2018
a zároveň si ujasnily, co dál….
Po oficiální části následovalo vystoupení hostů – zástupců
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Tradičně jsme toto setkání spojily s oslavou MDŽ. Milým
zpestřením bylo i vystoupení členky skupiny Aneri Natálky
Klimentové. Poté následovalo pohoštění, bohatá tombola
a volná zábava.
„Třešničkou na dortu“ pak byla reakce na výzvu, abychom
překročily hranici 50-ti členné základny. Ještě v průběhu jednání se tato rozrostla o dvě nové členky, takže k dnešnímu
dni je nás už 51. A samozřejmě se nebráníme dalším zájemkyním. Kritériem není ani věk, ani trvalé bydliště v obci, pouze zájem a chuť se zapojit do naší činnosti….
Pavla Horáková

ČSŽ - ZÁJEZD
Český svaz žen Poličná pořádá jednodenní zájezd

Za tajemstvím modrotisku

Kdy:		 v sobotu 11. května 2019
Odkud: odjezd v 6.00 ráno od hasičské zbrojnice
Program: • exkurze v manufaktuře Modrotisk Danzinger v Olešnici na Moravě • návštěva Muzea kočárů a Hasičského muzea
v Čechách pod Kosířem.
Cena: 200,- Kč / osoba
Doporučení: svačinu, pití, pohodlnou obuv a dobrou náladu sebou.
Přihlášky: do 30. 4. 2019 u Dopiráková Libuše,
firma LIDO, tel.: 603 201 264

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra 2/2019
Milí čtenáři,
rád bych navázal tam, kde jsem naposledy skončil. Konec zimní přípravy se nesl v uvolněném duchu a postupně jsme se
utkali s mužstvem Slavonína, se kterým jsme na umělé trávě
v Hranicích remizovali 1:1. Další týden jsme se utkali s Byninou, kterou jsme porazili 3:0 a nakonec jsme v „generálce“,
která se konala po našem čtyřdenním soustředění, porazili rezervu Valašského Meziříčí 6:5. Rád bych se ale vrátil k onomu
absolvovanému soustředění. Kádr čítá 22 hráčů a celkem se
soustředění zúčastnilo 16 hráčů. Byli jsme ubytováni na hotelu Galik, ve Velkých Karlovicích a na tréninky, které jsme měli
na zdejší umělé trávě fotbalového klubu z Karlovic, jsme dojížděli auty, kdy cesta trvala necelých 10 minut. Tímto bychom se
chtěli ještě jednou omluvit našemu bratrovi Tomáši Vaňkovi,
kterému jsme na první trénink ujeli, zatímco on byl na toaletě,
takže musel těch 6 km za námi doběhnout. Soustředění trvalo
od 14. 3. – 17. 3. První den, což byl čtvrtek, jsme v 17:00 přijeli
na místo, ubytovali jsme se a v 19:00 nás čekala první tréninková jednotka, večer jsme si pak zajásali při postupu Slávie přes
Sevillu, do další části Evropské ligy. Vstávání a celkově soustředění bylo pro některé velmi náročné. Pátek a sobota se nesly
v duchu tří tréninků denně. V 7 hod. budíček, 9:00 – 10:30
první trénink, 13:30 – 15:00 druhý trénink a 18:00 – 19:30
třetí trénink. V neděli jsme pak sehráli poslední přípravné
utkání zimy proti zmiňovanému Valašskému Meziříčí B. Až na
několik okamžiků bych hodnotil soustředění velice pozitivně.
Panovala skvělá atmosféra, zahráli jsme si turnaj v bowlingu
a odnesli jsme si spoustu zážitků, na které nezapomeneme.
Původně nebylo soustředění ani v plánu zimní přípravy, ale
jsem rád, že se nám něco takového podařilo poprvé po pěti
letech uskutečnit. Byl to skvělý nástroj jak zlepšit soudržnost
celého týmu. Pokud byste se milí čtenáři chtěli podívat na
krátký film ze soustředění, tak stačí vyhledat webovou stránku www.youtube.com a v ní do vyhledávače zadat TJ Poličná
– soustředění.
V neděli 24. 3. 2019 jsme odehráli první mistrovské utkání
v Lidečku. Byl to opravdu hektický zápas, ve kterém jsme měli
i notnou dávku štěstí. Lidečko praktikovalo fotbal, který nám
od začátku dělal problémy. Spoléhali se na dlouhé nakopávané míče na své dva útočníky, kteří je byli schopni udržet
i s našimi obránci na zádech a následně byli velmi šikovní
v situacích jeden na jednoho, pokud se jim s míčem povedlo
otočit k naší bráně. Tímto stylem naší obraně a našemu týmu
zle zatápěli. První poločas nabídl několik šancí na obou stranách, míč však dokázal do brány dopravit pouze jeden z týmu.
Z přímého kopu se nádherně trefil Jakub Kapusta. Do šaten se
tedy šlo za stavu 0:1 pro Poličnou. Do 2. poločasu jsme museli
nedobrovolně upravit rozestavení, jelikož nás na zápas vinou
zranění a nemocí nejelo mnoho a v určitých situacích jsme
museli improvizovat. Ve druhém poločase Lidečko předvedlo
drtivý tlak a po zásluze srovnalo na 1:1. Nás v bráně několika vynikajícími zákroky podržel brankář Včelný. V 83. minutě
jsme předvedli rychlý protiútok, u pokutového území jsme vybojovali aut a po autu se k tyči, po zemi, trefil Štěpán Šedý.
Do konce zápasu jsme přežili ještě poslední tlak domácích
a vydřeli všechny 3 body. Náš výkon měl k ideálu daleko a proti
Choryni, kterou hostíme doma, v sobotu 30. 3. 2019 v 15:00
musíme předvést diametrálně odlišný výkon. Budeme se na
Vás u našeho prvního, domácího utkání těšit.
Radomír Kapusta

Rozpis zápasů Poličné:
Sobota 30. 3. 2019

15:00

Poličná – Choryně

Neděle 7. 4. 2019

15:30

Prlov - Poličná

Sobota 13. 4. 2019

15:30

Poličná - Halenkov

Neděle 21. 4. 2019

16:00

Franc. Lhota - Poličná

Sobota 27. 4. 2019

16:00

Poličná - Prostř. Bečva

Neděle 5. 5. 2019

10:15

Semetín - Poličná

Poznámka: Původní termín: 4. 5. 2019 v 16:30 – NEPLATÍ!!!
Sobota 11. 5. 2019

16:30

Poličná - Val. Polanka

Sobota 18. 5. 2019

17:00

Hutisko - Poličná

Sobota 25. 5. 2019

17:00

Poličná - Horní Lideč

Sobota 1. 6. 2019

17:00

Poličná - Ratiboř

Sobota 8. 6. 2019

17:00

Slavičín B - Poličná

Poznámka: Původní termín: 9. 6. 2019 v 10:15 – NEPLATÍ!!!
Pátek 14. 6. 2019

17:30

Poličná - Hovězí

Poznámka: Původní termín: 15. 6. 2019 v 17:00 – NEPLATÍ!!!

kkkkk

Seženete u nás:
vše co potřebuje Vaše zahrada
ty nejkrásnější kytice v širokém okolí.
BONUS: rozvoz květin po Valašském Meziříčí ZDARMA!

nejen rostliny, ale i ZDRAVÉ POTRAVINY,
DÁRKOVÉ ZBOŽÍ, DEKORACE, VÍNA od lokálních
vinařů, NÁŘADÍ aj.
jakoukoliv vazbu na přání.
Smuteční, svatební, na stůl, do kanceláře…
Naše zahradnice a floristky
jsou připraveny
Vám kdykoliv poradit.
Přijďte nás navštívit
nebo volejte 571 620 229.

Zahradní centrum
Bynina212,
757 01

Diamant
bazény

Diamant
bazény

DEZA
Autocentrum
Lukáš

Tým Zahradního centra se těší na Vaši návštěvu!
OTEVÍRACÍ DOBA:
KAŽDÝ DEN | 0800 – 1800 včetně soboty a neděle

www.zcvm.cz
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SDH – 2. ročník dětského maškarního bálu
Nejen pro dospělé organizují hasiči z Poličné bály, ale již po druhé uspořádali maškarní bál také pro děti. Letošní ročník se odehrál v neděli 17. března v sále Hostince U Slunce. Od rána byl
krásný, teplý jarní den a všichni jsme měli v hlavě myšlenku, zda
vůbec někdo dorazí, když je venku tak hezky. A naše obavy byly
zažehnány už před třetí hodinou, kdy se do sálu vrhaly první
děti a jejich rodiče. Dorazilo 43 dětí v různých maskách. Bál navštívilo plno berušek, princezen, klaunů, pirátů a mnoho dalších
pohádkových postav.

Pro děti byly připraveny soutěže, hry či promenáda masek. Volný čas doplňovala diskotéka, při které i rodiče vyrazili na parket. A ptáte se, která maska byla nejhezčí? Všechny masky byly
krásné a rodiče si dali záležet, aby jejich dítko bylo na bále co
nejhezčí, proto u nás vyhrály všechny děti a odnesly si domů
účastnický diplom a k tomu pastelky a reflexní placku se znakem
Sboru dobrovolných hasičů Poličná, jako vzpomínku na pěkné
odpoledne. Na děti čekala také tombola, ve které byly opět
skvělé ceny, například vstupenky do Pohádkových lázní, balíčky
s dobrotami, či hračky na pískoviště. Pro rodiče byla připravena
také menší tombola, jako poděkování, že s dětmi na naši akci
dorazili.

KNIHOVNA informuje
V minulém čísle Poličenských listů jsme Vás informovali o březnové výstavě zimních obrázků dětí z Mateřské školy Poličná
v prostorách obecního úřadu a knihovny. Tato výstava je spojená se čtenářskou soutěží dětí. Zapojilo se do ní 12 „Ježečků“.
Máme radost, že se jim knihy v naší knihovně líbí a dovedou
o nich se zaujetím vyprávět. Děkujeme rodičům, prarodičům
a starším sourozencům, kteří akci podpořili.

DIAKONIE – Poradna pro pečující
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete,
že již nebude tak soběstačná jako dřív? Bojíte se, že péči o ni
nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav Vašeho manžela a cítíte,
že potřebujete pomoci?
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí nabízí služby
poradnu pro pečující. Pracovnice naší poradny Vám poradí, jak
zvládnout péči o blízkého člověka jak po stránce odborné tak
i sociální. Pečující seznámíme s vhodnými kompenzačními pomůckami, které při péči mohou využít, a také poradíme, jak si
upravit byt, aby péče byla jednodušší. Můžeme dojet i k Vám
domů a přímo ve Vaší domácnosti s Vámi nacvičit praktické
věci v pečování, např. jak udělat hygienu na lůžku apod.  Podpoříme Vás při zajišťování vlastních potřeb – prostoru pro regeneraci a odpočinek. Můžeme být Vašimi průvodci v období
pečování.
V rámci poradny se každé první úterý v měsíci od 17 hod koná
svépomocná skupina. Toto setkání je určené především lidem,
kteří pečují o své blízké s demencí nebo poruchami kognitivních
funkcí. Na setkání mají pečující možnost sdílet své zkušenosti
a potřeby s lidmi v obdobné situaci, můžou se dozvědět něco
nového a získat podporu a pomoc v dané problematice. Setkání
probíhá v prostorách denního stacionáře na adrese Žerotínova
319/21.
Veškeré poradenství poskytujeme zdarma. Služba je poskytována ambulantně v poradně pro pečující a terénně na území
Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Valašské Meziříčí,
Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká Lhota, Loučka, Poličná, Police, Lešná, Střítež nad Bečvou, Mikulůvka, Kelč,
Zašová, Kladeruby, Podolí, Branky).
V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na tel. 730 190 733 nebo můžete navštívit
naše webové stránky www.diakonievm.cz

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům a dětem, že
přišli a užili si s námi krásné jarní odpoledne a velké díky patří
opět sponzorům a hasičům, že se podíleli na vydařené akci.
Autor: Sbor dobrovolných hasičů Poličná
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na duben 2019
Pondělí 1. dubna
14.00 hod.
Zápis na květnovou činohru „Dokonalá svatba“ (360,- Kč).
Čtvrtek 4. dubna
Beseda BESIPu – pan Patík.

14.30 hod.

Pondělí 8. dubna
Beseda pro občany – poslanec p. Pustějovský.

14.00 hod.

Čtvrtek 11. dubna
14.00 hod.
Velikonoční výstava + soutěž o nejlepší mazanec.
Čtvrtek 18. dubna
15.00 hod.
Jubilanti za 1. pololetí – vystoupí soubor Pohoda.
Čtvrtek 25. dubna
14.30 hod.
Přednáška Filipíny 2 – p. místostarostka Zdislava Odstrčilová.
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
Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům
k rekonstrukci. Platba v hotovosti. Nabídky na tel.: 606 690 324

Upozornění:

Ceník inzerce a reklamy pro občany, živnostníky, podnikatele, společnosti, sdružení, politické strany a volební seskupení
naleznete na webových stránkách obce Poličná:
https://www.policna.cz/e_download.php?file=data/
editor/85cs_1.pdf&original=Cen%C3%ADk%20poplatk%C5%AF%209-2018.pdf

KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
Paní Mgr. Alenou Malúškovou, Ph.D. jsme byli požádáni
o uveřejnění následujících dvou článků.
Co je to KoDuS? Pozor - KoDuS není domov důchodců
Komunitní dům seniorů (KoDuS) je bytový dům s nájemním
bydlením pro osoby ve věku 60 a více (60+). Důraz je kladen
na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého
jedince.
Z projektů, prezentace a ze slov pana starosty se zdá, že je
KoDuS dřevěný domek zasazený v lese, rozdělen na malinké
byty pro seniory, kde mohou v klidu dožít. Rovněž se jim uleví
od nákladů na bydlení, možné práce s většími domy či byty
a mají svůj klid.
Představa vedení obce je taková, že byty nabídne aktivním se-

niorům, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu a vše si zařídí
své pomocí nebo pomoci nejbližší rodiny. To ovšem není tak
úplně pravda. Chtěli bychom uvést informace na pravou míru,
tedy úplné informace o tomto bytovém zařízení a programu
KoDuS. Jaký je Váš názor po zjištění těchto informací, je zcela
na Vás.
KoDuS je:
- operační program pro podporované byty,
- je to dům s bytovými jednotkami pro aktivní seniory nad 60 let,
- v bytovém domě musí být minimálně 10 bytů však maximálně 25 bytů,
- podlahová plocha jednoho bytu nesmí překročit 45 m2,
- v KoDuSu nelze seniorům poskytovat pobytové sociální služby,
- podmínkou výstavby KoDuSu je, že v obci musí být dostupná
alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39,
40, 41 a 43 zákona o sociálních službách,
- udržitelnost programu KoDuS je 20 let.
Všeobecné podmínky pro žadatele o byt:
- osoba ve věku 60+, které prokáží, že jejich průměrný čistý
měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné
měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek 2 členné domácnosti,
- senior nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení,
- pokud se stane senior dlouhodobě nesamostatný, nesmí
tam déle pobývat, byty nejsou určeny pro imobilní seniory,
- délka nájmu stanoven na dobu určitou a to na 2 roky, pak je
možnost prodloužení nájemní smlouvy.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh KoDuSu v Poličné:
- bytový dům s 18 až 25 bytovými jednotkami,
- plánované umístění v prudkém kopci (Paseky u Revíru) cca
1,5 km od první zastávky MHD a obchodu, převýšení je
zhruba 100 metrů nadmořské výšky,
- nejbližší lékařská péče, lékárna cca 4 km,
- bytový dům nemá prádelnu, jídelnu, kantýnu, či prodejnu
potraviny,
- ke KoDuSu v Poličné nejsou a nebudou v brzké době vybudovány chodníky, nevede zde ani hromadná autobusová
doprava,
-  obec Poličná nemá žádnou smlouvu s jiným zařízením (např.
domov s pečovatelskou službou), které by se o něj v případě
potřeby seniora postaralo.
- otázka trvalého bydliště pro seniora KoDuSu není dořešena,
- navrhovaný byt má 37 m2, nejsou tam sklepy, zahrádky, pouze pro cca 10 bytů, jedna společná místnost na kola, lyže,
rybářské pruty aj, rovněž o velikosti 37 m2,
- ceny energií budou účtovány dle aktuální spotřeby každého
nájemníka,
- parkovací místa v blízkosti KoDuSu by byla placená samostatně.
Vnímáme tento projekt za zajímavý a ve velkých městech, či
v obcích u velkých měst, jako přínosný. Co se týká naší obce
Poličná, jsme jako zastupitelé za Společnou vizi pro Poličnou
a hospodáři s financemi obce, razantně proti. Než jsme však
k názoru došli, zajeli jsme si do zařízení stejného i podobného
typu a zajímali jsme se o to, jak je to v jiných obcích, které tento projekt už realizovaly. A výsledek? Bylo nám v drtivé většině případů řečeno, že taková obec jako my, by neměla být
investorem takového projektu (cca 20 až 42 milionů korun).
Bylo nám také několikrát řečeno, že návratnost investice není
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velká a je zdlouhavá, obec by se mohla dostat do dluhů, což by
mohlo ovlivnit i chod obce do budoucna.
A co dotace? Ano, ty jsou od 0% až do 100% pouze na bytovou
jednotku, ne na realizaci celé stavby. Výše dotace kvůli umístění KoDuSu v Poličné je velmi sporná. Žádný ekonom, který realizuje takový projekt, nemůže počítat s tím, že dostane
dotaci v plné výši. Nikdo nevyvrací, zdali je to špatný projekt
nebo dobrý. Je ovšem nutné zvážit naše finanční možnosti.
Má být KoDuS na dlouho dobu poslední investicí obce Poličná? Kde vezmeme prostředky na plánovaný kulturní dům,
když si vezmeme další úvěr k už vyčerpanému, však nesplacenému úvěru 10 mil. Kč, který obec má? Jak a z čeho se budou financovat nové chodníky, kulturní dům, protipovodňová
opatření, cyklostezka do Branek a další plánované projekty?
Také vyvstává otázka: Když obec seniorovi z nějakého důvodu
neprodlouží nájemní smlouvu, jak a kdo se o něj postará, když
vše prodá a nebude mít rodinu, která jeho situaci pomůže
vyřešit? Máme-li se rozhodnout zdali projekt zrealizujeme, je
třeba znát co nejvíce odpovědí na co možná co nejvíce otázek.
Doba hojnosti a dotací se podle odborníků chýlí ke konci. Nepovažujeme tudíž za přínosné se i nadále zadlužovat. Chceme
pomáhat seniorům a jít stáří vstříc. Náš návrh byl, opravit byty
v zakoupeném domě č.p. 157 vedle „veteriny“ a zjistit kolik lidí
z Poličné, by opravdu mělo zájem se vzdát nemovitosti a jako
aktivní senioři jít bydlet do tohoto bytového domu. Všechno
se dá realizovat, i bez přehnaného zadlužování a rozbouřené
nálady občanů, je-li vůle.
Pro představu uvádíme pár Komunitních domů pro seniory
zrealizovaných pomocí programu KoDuS:
KoDuS města Příbram - bytový dům s 23 bytovými jednotkami, celkové náklady na stavbu činily 19,8 milionů Kč, podíl
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činila 12,6 milionů Kč,
podíl z rozpočtu města Příbram činila 7, 2 milionů Kč.
KoDuS města Hodonín - rekonstrukce stavby, bytový dům
s 21 bytovými jednotkami, celkové náklady na stavbu činily
45 milionů Kč, podíl dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
činila 13 milionů Kč, podíl z rozpočtu města Hodonín činila
32 milionů Kč.
KoDuS obce Nepomuk - bytový dům s 17 bytovými jednotkami, celkové náklady na stavbu činily cca 17 milionů Kč, podíl
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činila 10,2 milionů Kč,
podíl z rozpočtu obce Nepomuk činila 6,8 milionů Kč.

KoDuS města Ostrov - rekonstrukce stavby, bytový dům s 18
bytovými jednotkami, celkové náklady na stavbu činily cca
21 milionů Kč, podíl dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
činila 10,8 milionů Kč, podíl z rozpočtu města Ostrov činila
10,2 milionů Kč.
                                       Společná vize pro Poličnou
Pár postřehů ze zastupitelstva
Jednání Zastupitelstva obce Poličná konané 11. 2. 2019 se
uskutečnilo v sále Hostince U Slunce, neboť se očekávala
velká účast, která opravdu byla. Velmi nás těší zájem občanu
o dění v obci a věříme, že to přetrvá.
Hlavním tématem byl KoDuS, který rozpoutal dlouhou diskuzi,
kde občané zastupitelům vyjevili své obavy. Hlasování o tomto projektu se posunulo na další jednání zastupitelstva dne
8. 4. 2019.
Společná vize pro Poličnou navrhovala, znovu projednat
přístavbu nového sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ Poličná, které svou velikostí zhruba 13x6,5 metrů a plánovaným
umístěním u tělocvičny znemožní její budoucí rekonstrukci
a hlavně zvětšení. Popřípadě vybudování tělocvičny nové.
Tato plánovaná přístavba nebude spojena se školou vnitřním
průchodem, bude dostupná pouze zvenčí.
V přístavbě není plánována ani místnost pro hlídače, který
doposud koná svůj dozor z hnědé stavební buňky umístěné
u hřiště. Plánovaná cena přístavby je 1,7 milionu. Náš návrh
byl takový, aby se pořídila menší (cca 2,5x5 m) mobilní buňka,
která by pro letní využití byla dostačující, abychom prodiskutovali možnosti dotací na rekonstrukci, zvětšení tělocvičny popřípadě multifunkční budovy tělocvična kulturní zařízení. Náš
opoziční návrh však nebyl podpořen.
Dále jsme navrhli realizaci senior Taxi, pan starosta byl razantně proti a odmítl jakoukoli diskuzi kolem tohoto tématu. Jsme
rádi, že nám přislíbil realizaci senior plesu.
Velice nás zaráží lehkomyslnost jednání a hlasování některých
zastupitelů. Jsme opozice a jsme v menšině, i přesto se chceme podílet na rozumném hospodaření obce a na jejím rozvoji.
I přes malou šanci, že naše návrhy uspějí, nepřestaneme pracovat, číst materiály a vytvářet další.
                                         Společná vize pro Poličnou

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01
datová schránka: rbyper7 • e-mail: obec@policna.cz • web: www.policna.cz
telefonní kontakty: kancelář: 702 088 409, 571 618 743, starosta obce: 724 205 382, místostarosta obce:
731 525 210 • úřední hodiny: PO a ST 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00, ÚT, ČT 8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00,
Pá 8.00 – 12.00 12.00 – po předchozí domluvě
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