Poličenské listy
Květen 2019 / Ročník VII. číslo 5
Motto měsíce:
Když máj vláhy nedá, červen se předá.

lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v pondělí 6. 5. 2019 ve 12:30 hod. si připomeneme 74. výročí
osvobození naší obce. Společně s žáky Základní školy Poličná položíme věnce u pomníků.
V těchto dnech se připravují nové Jízdní řády MHD 2019 – 2020.
Jednáme o zachování stávajících linek MHD. Co se určitě změní, je systém bezplatné dopravy. Bližší informace naleznete na
stránkách obce a na stránkách Města Valašské Meziříčí.
Přes měsíc již máme na vytipovaných místech dopravní značení
s omezením rychlosti „Zóny 30“. Značky jsou dostatečně velké,
aby si jich řidiči všimli, ale na provozu není omezení rychlosti vůbec znát. Buďme k sobě ohleduplnější, nikdy nevíme, kdy vběhne dítě na komunikaci.
Letos jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku. Chci Vás
touto cestou požádat o pomoc při organizování návštěvy hodnotící komise. 15. května v 16:00 hod. se pak sejdeme v sále, kde
můžeme shromáždit všechny své představy, co ukázat, popř. co
zlepšit. Chceme do přípravy zapojit co nejvíce občanů. Máme co
ukázat, být na co hrdí. 			
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce Poličná
Ve dnech 27. března a 8. dubna se uskutečnilo 10. resp.
11. zasedání Rady obce, která projednala a schválila následující body:
• rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předloženého návrhu,
• poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč na zabezpečení
organizace leteckého dne konaného 27. 7. 2019,
• organizační řád obecního úřadu Poličná dle předloženého návrhu,
• doporučila Zastupitelstvu obce přihlásit obec Poličná do soutěže Vesnice roku 2019,
• doporučila Zastupitelstvu obce Poličná pověřit starostu obce
k přípravě podkladů k získání dotace a k podání žádosti o dotaci na Dožínky,
• rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu,
• uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenské služby se společností FORESTA SG, a. s., Vsetín, kdy obsahem této smlouvy je
poskytnutí poradenské služby na téma P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschop-

•
•

•

•

nosti, které je v souladu s Pravidly Ministerstva zemědělství
č. j. 49679/2016-MZE-16221 pro poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti a způsobu
kontroly jejich využití,
žádost o poskytnutí podpory v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2016 – 2020.
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, kdy obsahem této
smlouvy je vybudování sjezdu z místní komunikace na parcele
č. 2050 v rámci projektu „Novostavba rodinného domu a garáže na parc. č. 1516/1 v k. ú. a obci Poličná“,
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře a k Mandátní smlouvě ze dne 1. 2. 2013
mezi Obcí Poličná a odborným lesním hospodářem Městské
lesy a zeleň, s. r. o., kdy se Dodatkem č. 5 prodlužuje platnost výše uvedených smluv a výše sjednané sazby se bude
každoročně upravovat o výši inflace za přechozí rok, dle údajů
Statistického úřadu,
poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč na nákup materiálu a potřeb na tvorbu velikonočních dekorací pro žáky
ZŠ Poličná.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Poličná
Dne 8. dubna se uskutečnilo čtvrté zasedání Zastupitelstva
obce, které projednalo a schálilo následující zásadní body:
• deleguje starostu obce, pana Vladimíra Místeckého, jako zástupce obce Poličná na řádnou valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., která se koná 6. června
2019.   Dále Zastupitelstvo obce Poličná pověřuje starostu
obce, aby na řádné valné hromadě činil veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář společnosti VaK
Vsetín, a. s., zejména tedy účastnit se řádné valné hromady,
hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem řádné valné hromady společnosti, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání
řádné VH, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému
programu. Jako náhradník pro výše uvedené je určen Vojtěch
Bača, místostarosta obce,
• schvaluje návrh na vklad vodohospodářského majetku obce
Poličná – Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Úlehla do
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Vsetín,
• schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Poličná dle předloženého návrhu.
• pověřuje starostu obce k přípravě podkladů k získání dotace
a k podání žádosti o dotaci, jež bude určena na “Dožínky“,
• schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019,
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. 128/2000 Sb., o obcích,
stanovuje kompetenci Rady obce k provádění rozpočtových
opatření (změna závazných ukazatelů rozpočtu) v následujícím rozsahu:
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-   Provádění rozpočtového opatření ve smyslu ust. § 16 odst.
4 zák. 250/2000 Sb.
-  Provádění rozpočtového opatření, při kterém nedojde k navýšení rozpočtu v příjmové či výdajové části o více než 30%
-  O vyhotovení rozpočtových opatření bude zastupitelstvo obce
informováno na nejbližším následném zasedání ZO,
• schvaluje koupi pozemku p. č. 899 o celkové výměře 1352 m2,
lesní pozemek v k. ú. a obci Poličná. Celková částka za výše
uvedený pozemek činí 10.000,- Kč.

Krásné ozdoby, které vyrobili v rámci školní výuky, prodávali žáci
ZŠ Poličná. Tradiční velikonoční výrobky nabídlo Centrum pro
lidi se zdravotním postižením z Valašského Meziříčí, pozadu nezůstal ani Klášter Choryně nebo Denní stacionář Anděl z Kelče.

Usnesení rady stejně jako i usnesení zastupitelstva naleznete
na webových stránkách obce www.policna.cz.

Volby do Evropského parlamentu 2019
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Hlasovat pro české kandidáty lze pouze ve volebních místnostech na území České republiky (není
možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR). Více informací
o podmínkách hlasování pro občany ČR žijících na území České
republiky a občany České republiky, kteří žijí v zahraničí naleznete na webových stránkách obce popřípadě na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Na jarmarku nechybělo ani přátelské přivítání – chléb se sádlem
a škvarkami odmítl jen málokdo. Kdo měl chuť na sladké, mohl
se občerstvit přímo na místě frgály a zákusky.

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx
Všechny další informace a odkazy naleznete na obecních webových stránkách:
https://www.policna.cz/aktualne/novinky/volby-do-evropskeho-parlamentu-2019-702cs.html

Velikonoční jarmark
V sobotu 13. dubna 2019 se poprvé v režii obce Poličná (školský a kulturní výbor) uskutečnil Velikonoční jarmark, který navázal na tradici velikonočních jarmarků Pod Hruškou.
Ačkoliv počasí nebylo zcela ideální na jarní procházky, sál
U Slunce už od desáté hodiny dopolední praskal ve švech. A že
bylo z čeho vybírat! Dvacítka prodejců nabídla návštěvníkům
jarmarku bohatý sortiment. Nechyběla originálně zdobená velikonoční vajíčka, proutěné zboží, keramika, pletené a šité výrobky, kosmetika, zdravá výživa, vitráže, svíčky a řada dalších
zajímavých produktů.
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Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli, prodejcům
i všem návštěvníkům. Již nyní se můžete těšit na další akce.
Za školský a kulturní výbor Mgr. Petra Mrovcová
a Mgr. Radka Hrubcová

Discgolfový park v Poličné
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o novém discgolfovém parku v prostoru za bývalou mysliveckou chatou.

Slavnostní otevření této nové sportovní atrakce se uskutečnilo
ve středu 17. dubna za účasti jednotlivých tříd naší ZŠ a několika
desítek občanů, kteří zde postupně přicházeli.

Od čtvrtka do soboty několikrát denně klapotají po obci. Vzhledem k tomu, že je Poličná poměrně rozlehlá, je již řadu let rozdělena na několik částí a každá parta má na starost klapotání na
„svém území“.

První výhoz hracího disku provedl místostarosta obce pan Vojtěch Bača, který jen těsně (o několik stovek metrů) nepřekonal
světový rekord v této disciplíně – 326 metrů. Po slavnostním otevření se do hry pustili žáci naší školy a šlo jim to docela dobře.

Klapotat v Poličné mohou pouze kluci, kteří navštěvují základní
školu. Vede je kapitán – ten bývá zpravidla nejstarší a má za sebou nejvíce let klapotání. Kostelní zvony nahrazují po dobu tří
dnů různými „nástroji“ -  trakaři, klapotkami nebo řehtačkami,
tzv. kocury.
Mgr. Petra Mrovcová

Veselé Velikonoce – tentokrát trochu jinak
Jak se vám to líbí přátelé??? Věříme, že většině občanů ne. Buďme trochu šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale také sami
k sobě. Je to vizitka naší obce, vizitka nás všech.
Skutečnou zatěžkávací zkouškou pak náš DiscGolfpark prošel na
Velký pátek 19. dubna, když jsme zde mohli zažít ligovou premiéru. Turnaje regionální ligy se zúčastnilo 36 hráčů ve třech kategoriích. Vůbec nejlepší výsledek zahrál Ondřej Vitešník (reprezentant
DG Eagles Uničov) a stal se tak vítězem v hlavní kategorii MPO.
V kategorii FPO zvítězila Martina Vajdová z Opavy, v kategorii
MP40 (nad 40 let) pak Petr Zahrádka z týmu Discgolf Dlouhá
Loučka. Turnajový rekord hřiště byl stanoven na 20 hodů (-7).
DiscGolf je sport opravdu pro každého. Hřiště je zdarma přístupné každý den od rána do večera. Bez problémů jej mohou hrát
děti, ale i jejich prarodiče. Disky jsou k zapůjčení na obecním
úřadě – přijďte si to vyzkoušet.

„Klapotání“ v Poličné
Stejně jako v minulých letech navázali i letos kluci z Poličné na
tradici klapotání. Podle legendy na Zelený čtvrtek odlétají zvony
do Říma pro požehnání od Svatého otce, a proto chlapci už po
celé generace svými klapotkami nahrazují zvuk kostelního zvonu.  

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:
O B E C P O L I Č N Á N E R O Z E S Í L Á S L O Ž E N K Y.
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• 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. 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.

Prosba

Letos se většinou vařily guláše hovězí (7x), pak zvěřinové (3x)
a vepřové (2x), jeden guláš byl krůtí s hlívou ústřičnou a jeden
z volně pobíhajících surovin. A jak to dopadlo?
Kotlíkový guláš 2019
1.       místo : manželé Radka a Jiří Drdovi
2.       místo: Ondřej Menšík a spol.
3.       místo: Volejbalisti Poličná

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.

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš a ořechovou
buchtu
V sobotu 27. dubna se konal již pátý ročník soutěže O nejlepší
kotlíkový guláš a souběžně s ní i soutěž O nejlepší ořechovou
buchtu.
Na rozdíl od loňského ročníku letos nebylo moc příjemné počasí a ráno to dokonce vypadala na déšť, který naštěstí nakonec
nepřišel.

V areálu obecního fotbalového stadionu se sešlo celkem
14 týmů.
Pan starosta Místecký zahájil v 9 hodin klání a pak už se nad
hřištěm začaly vznášet obláčky kouře a posléze také rozmanité
vůně. Všichni se velmi snažili.
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Ořechová buchta 2019:
1.       místo: Vlasta Šedá
2.       místo: Jaroslava Pelcová
3.       místo: Jaroslava Pelcová

Zlatá svatba
V kruhu své rodiny oslavili manželé Juřicovi zlatou svatba, blahopřejeme.

Výherci byli i letos po zásluze odměněni. Obec pro „gulášovou“
í „buchtovou“ soutěž tentokrát opět připravila finanční ocenění,
za které si každý vyhodnocený tým může pořídit vše potřebné
třeba pro další ročník soutěže. Ocenění předal starosta obce
Vladimír Místecký při závěrečném vyhlášení výsledků.
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ZŠ a MŠ Poličná informuje

– zelená, červená, modrá a žlutá. Pátek patřil při dětském
karnevalu všem barvičkám.

MATEŘSKÁ ŠKOLA - duben
Na začátku dubna jsme uspořádali v mateřské škole „Velikonoční tvoření“, které se událo téměř v komorní atmosféře,
protože účast dětí a rodičů opravdu nebyla zrovna největší.
Přesto zde byla atmosféra velice příjemná. Děti si zde mohly
například ozdobit perníčky, ušít tulipán, uválet z těsta velikonoční ozdoby či nabarvit vajíčko.

Ve čtvrtek 4. dubna zavítalo do mateřské školy divadlo s dopravní
tématikou. Děti se zde například učily přecházet přes přechod,
reagovat na semafor či používat na kole ochrannou přilbu.

Mezi tradiční akce patří také „Cesta za zajíčkovým pokladem“. Letos připravil zajíček do pokladu pro děti čokoládová
vajíčka a tyčinky. Pečlivě ho ukryl na školní zahradě. Cestu
k pokladu ukazovaly dětem barevné fáborky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na období od 8. do 12. dubna jsme připravili v mateřské škole „Barevný týden“. Děti chodily každý den ve zvolené barvě

Kyberšikana – skryté nebezpečí
Koncem března navštívil naši 7. třídu pan Radomír Palacký,
který si pro nás připravil dvouhodinovou přednášku. Týkala se
nejen kyberšikany a toho, jak se projevuje, ale hlavně jsme
byli poučeni o tom, jak se jí bránit.
Objasnil nám pojmy kyberprostor, sociální sítě a upozornil nás
na typy lidí, s jakými se můžeme na sociálních sítích setkat.
Poté jsme se dozvěděli, co to je trolení a jak může být nebezpečné násilí v počítačových hrách.
V závěru poučné besedy jsme si uvědomili, že se nenecháme
nikdy nikým obtěžovat a ztrapňovat!
                                              Nikolas Kubín – 7. třída
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Sázení stromků
Dne 1. 4. 2019 byli žáci 7., 8. a 9. třídy Základní školy v Poličné požádáni panem starostou o výpomoc při sázení ovocných
stromků v obecní aleji.

Po příchodu na místo jsme se rozdělili do skupin a „nafasovali“ lopaty a rýče. Dále jsme dostali stromky a pustili se do práce. Nejdříve jsme si museli vykopat díru, poté zasadit stromek
a přidat k němu kůl, nakonec ho zahrabat a hlínu pořádně
ušlapat, aby se stromek nevyvrátil. Sázeli jsme třešně, jabloně
a švestky.

Do školy jsme se vraceli s dobrým pocitem, že díky nám bude
v naší obci zase o několik stromů více.
                                          Hanka Smiešková – 9. třída

Škola v přírodě 1. – 5. dubna 2019

ním odpočinku se z dětí stali horolezci, kteří prokázali své dovednosti při lezení na malé stěně. Podvečer jsme pak trávili
na nafukovací trampolíně a navštívili překážkový hrad Notingham. Milovníci tance se mohli vyřádit na večerní diskotéce
a na závěr jsme zhlédli fire show.

Tak jako každý rok i letos se žáci 4. a 5. třídy vydali se svými
učiteli na pobyt v přírodě. Tentokrát jsme se rozhodli vyzkoušet něco nového. Naším cílem byla Vysočina – Outdoor areál
Březová, která nabízí školy v přírodě s programem na míru.
Dobrodružná byla již samotná cesta, ale nakonec jsme s menším zpožděním dorazili na místo a po dobrém obědě se vydali
na obhlídku areálu. Během odpoledne jsme si zahráli několik
seznamovacích her, zaskákali si na bungee trampolínách a večer navštívili překážkovou dráhu Bongo.
V úterý jsme mimo herních bloků absolvovali lukostřelbu
a odpoledne si vyzkoušeli svou odvahu na lanovém okruhu.
Večer jsme zrelaxovali u filmu „Jak vycvičit draka 2“.
Středeční dopoledne patřilo nízké lanové dráze a po poled-

7

Ve čtvrtek si děti otestovaly své dovednosti na raftech a odpoledne je čekala laserová hra army game. S instruktorkou Lenkou, která nás celý týden provázela jednotlivými aktivitami, se
pak všichni rozloučili zhodnocením celého pobytu a výrobou
plakátu.

Chrám i tvrz
V pátek 12. 4. a v sobotu 13. 4. 2019 se ve vsetínském Domě kultury konal již 26. ročník soutěže Chrám i tvrz. Soutěží v ní tradičně
pěvecké sbory a recitátoři s texty českých autorů.
Recitátoři naší školy se pravidelně účastní Krásenského zvonečku
a soutěže pořádané středisky volného času na úrovni okrskové,
v případě úspěchu soutěže okresní, v některých letech dokonce
i oblastní (krajské). Se soutěží Chrám i tvrz jsme doposud žádnou
zkušenost neměli, a tak jsme se rozhodli, že letos dáme našim
talentovaným dětem další možnost ukázat, co se naučily, získat
nové zkušenosti a chuť do další práce.
Osm našich vybraných recitátorů (7 dívek a 1 chlapec) se ani
v této soutěži neztratilo a v pátek jsme jako nováčci soutěže jeli
domů nadmíru spokojeni. Sára Šotková a Aneta Klanicová získaly
ve třetí kategorii (žáci 7. – 9. tříd) čestné uznání poroty.  Barbora Nováková v kategorii žáků 4. – 6. třídy vybojovala třetí místo
a stejně úspěšný byl i Václav Stavinoha v kategorii žáků 1. – 3. třídy.

K parádně strávenému týdnu plnému adrenalinu jistě přispělo
i krásné počasí. Věříme, že se děti vracely z tohoto pobytu nadšené a odvezly si s sebou domů nezapomenutelné zážitky.
                                                    Mgr. Jana Skotnicová

Kreativita
4. dubna 2019 zavítala k nám do 8. třídy Mgr. Vaneta Zvoníčková. Její přednáška byla věnována kreativitě.
Na začátku nám paní lektorka objasnila, co se skrývá pod tímto
pojmem a pak vysvětlila, jaké je rozdělení kreativity. Poté jsme
se aktivně zapojili i my, vymýšleli jsme co nejvíce různých možností, jak můžeme využít své schopnosti a dovednosti.
Beseda byla doplněna zajímavou videoprezentací a nechyběla
ani diskuze vztahující se k tomuto tématu.   
Děkujeme za poutavou přednášku, ze které jsme si mimo jiné
odnesli, že problémy se dají řešit tvůrčím způsobem.
         Vlastimil Koňařík, Karolína Orlitová – 8. třída

Rodičům patří poděkování za spolupráci a všem účinkujícím velká pochvala za vzornou reprezentaci školy.
                    Mgr. Božena Fajtová

Zápis žáků do 1. třídy
Krásenský zvoneček
Už jste se nadechli?
Už jste se rozhlédli kolem sebe?
Už jste to slyšeli?
Do Valašského Meziříčí přišlo jaro a s ním tradiční recitační soutěž Krásenský zvoneček. Letos se konal XXVIII. ročník.
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se soutěžilo v první a druhé kategorii,
v pátek 5. dubna ve třetí a čtvrté. Přehlídky poezie a prózy se
zúčastnili i žáci naší školy.
Reprezentovali nás: Pavla Papežová, Ema Bocková (2. třída),
Václav Stavinoha (4. třída), Johana Machačová (5. třída), Natálie Klimentová, Barbora Nováková (6. třída), Natálie Denkerová
(7. třída), Aneta Klanicová, Vendula Machačová (8. třída).  
Konkurence byla veliká, naši žáci se nezalekli, svým bezvadným
výkonem nejen naladili posluchače, ale zapůsobili i na porotu.
Nejúspěšnější byla Vendula Machačová, jež získala velmi pěkné
4. místo za působivý přednes textu Zvláštní druh matky od Emy
Bornbeck. Dokonce i naše škola byla oceněna, a to krásným třetím místem ve III. kategorii.
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
                                             Mgr. Jarka Křížová
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Měsíc duben je ve znamení zápisů dětí do prvních tříd. Nástup
do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku
a také první velkou zkouškou dítěte. V naší základní škole nastal
velký den pro malé předškoláčky ve středu 10. dubna. Děti do
třídy doprovodil Ferda Mravenec se svojí kamarádkou Beruškou.
Při zápisu děti stříhaly, malovaly, vázaly tkaničky, poznávaly geometrické tvary, barvy, zvířata a ovoce. Po splnění zápisu si domů
odnesly drobné dárečky, které jim z keramiky připravili jejich
budoucí spolužáci.
                                  Už se na nové prvňáčky těšíme!

Přednáška o autismu
V dubnu se pro žáky 5. a 6. třídy uskutečnila přednáška o autismu.
Žáci se dozvěděli spoustu informací nejen o autismu, ale
i o lidech, kteří trpí autismem.
K pochopení jejich života nám pomohl Adam - chlapec, který
žákům vysvětlil, jak se tito lidé cítí v různých situacích. Upozornil nás, jak se k nim chovat. Přednáška byla doplněna zajímavou a poučnou prezentací.
Poté nám pustili simulace z internetu a zjistili jsme, že lidé
s autismem to nemají vůbec jednoduché.
A pak jsme si vše vyzkoušeli v praxi. Pustili nám hlasité šumění, barevné spirály na velké tabuli, klepali nebo bouchali do
různých věcí a za těchto podmínek jsme měli psát test týkající
se podzimu.
Přednáška se nám velice líbila a doufáme, že nebyla poslední.
                                              Klea Kunetková – 6. třída

Nádherné slunečné počasí zajistilo pro svátek Země výbornou
náladu, děti se do školy vrátily plné zážitků a nových zkušeností.
Následující den 26. dubna žáci naší školy oslavili letošní Den
Země tím, že se vydali se svými učiteli na předem určenou
trasu, kde sbírali různé odpadky. Práce jim vůbec nevadila, ba
naopak vše jim vynahradil hezký pocit z toho, že aspoň trochu
přispěli ke zlepšení životního prostředí.
                                                Mgr. Alena Hurychová

Složky informují ...
Z činnosti Českého svazu žen ZO Poličná
Ve středu 10. dubna se konal další ročník okresní akce nazvané
„Ženy se baví“.  Štafetu pro tento rok převzaly ženy z obce Branky.
A i když je členská základna této základní organizace, ve srovnání s tou naší, poloviční, musíme uznat, že se tohoto úkolu
zhostily na jedničku s hvězdičkou.

Den země
Ve čtvrtek 25. dubna se naše škola připojila k oslavám Dne
Země. Středisko volného času Domeček ve spolupráci se Zdravým městem a dalšími organizacemi připravilo v parku zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí již 30. ročník této akce. Pro
děti byly připraveny hry, soutěže a zábavné aktivity, které letos spojovalo téma „Voda jako samozřejmost?“.

Děti na stanovištích plnily úkoly, dozvěděly se spoustu nových
informací o zdravém fungování naší planety a také o možnostech, jak samy mohou Zemi pomáhat.

V úvodu setkání jsme se společně prošly obnoveným parkem
s rybníkem, letním amfiteátrem s dominantou zámku. Pak
následoval bohatý program, v jehož úvodu nás starosta obce
Mgr. Svoboda seznámil s historií i současným děním v obci.  
Dále na nás čekaly soutěže ve formě kvízů, ve kterých jsme
obstály na výbornou. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo
vystoupení mistra republiky v žonglování s míčem Karla Fokose , zvaného též Bursas Charlambos.
Tradičně jsou tyto akce spojeny s Okresní konferencí ČSŽ. Zástupkyně krajské organizace poděkovaly všem ženám za jejich činnost a seznámily nás s úkoly a akcemi, které nás čekají
v průběhu tohoto roku.
Pak už na nás čekalo jen bohaté pohoštění, tombola a také
dárečky a upomínkové předměty. Zkrátka jsme se opět dobře
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bavily, za což patří organizátorkám poděkování. Příští rok se
takto potkáme tentokrát ve Stříteži.

Jinak bych chtěla všem, kteří mají zájem účastnit se zájezdu do
Čech pod Košířem, který se koná dne 11. 5. připomenout, že stále máme volná místa a je možno se přihlásit u paní Dopirákové.
Dále bych se chtěla touto cestou omluvit všem ženám, které
absolvovaly „Cvičení s Olgou“, že z důvodu nemoci cvičitelky
budeme v tomto pokračovat až v příštím školním roce.
          Za ZO ČSŽ Pavla Horáková

ČSŽ - ZÁJEZD
Český svaz žen Poličná pořádá jednodenní zájezd

Za tajemstvím modrotisku

Francovce nic nedovolili.  První poločas jsme ještě drželi vedení 1:0, ale v 2. poločase soupeř v útočné fázi přidal a postupně
nás přestřílel. Ať nezůstanu jen u negativ, tak bych rád vyzdvihl
i pozitivum a to v podobě zápasu s Halenkovem. Dovolil bych
si říct, že to byl jeden z nejlepších výkonu tohoto družstva,
který jsem v letošní sezóně viděl. Dali jsme 5 branek, udrželi
čisté konto, vycházely nám přihrávky, kombinace, centry, napadání, souboje jeden na jednoho a již zmíněné zakončení.
Halenkov si proti nám nevěděl rady a doufáme, že jsme těm,
kteří byli přímo na zápase, udělali našim výkonem radost.
Stále se snažíme trénovat třikrát týdně, ačkoliv musím říct, že
nám ty pondělky až tak všem nevycházejí, ale jinak tak jsme s
tréninkovou morálkou celkem spokojeni. Samozřejmě někdo
by mohl přidat, ale takový je vesnický fotbal. Ne každý má čas
být na každém tréninku.
Uvidíme, jak si poradíme doma s Prostřední Bečvou, ale já věřím, že to zvládneme. Musíme jít do každé zápasu odhodlaní,
s čistou hlavou, s vidinou atraktivního fotbalu, který chceme
nadále praktikovat, a co je nejdůležitější, s disciplínou, která
nám stále občas chybí a co si budeme podívat, i ta ona zmiňovaná disciplína dokáže rozhodovat zápasy. Ačkoliv se naše
hřiště řadí v kraji mezi ty horší, soupeři zde neradi jezdí, což
nám dávají patřičně najevo a našemu stylu hry moc nesedí,
tak doufáme, že se nám to pravidelným zavlažováním podaří
alespoň trochu vylepšit.
Nakonec jsme se ještě stihli oženit, teda abych byl přesnější,
tak náš kamarád Marťa, který si vzal půvabnou Nikču. A co víc
si přát jako svatební dar, než následnou poobědovou výhru
proti Halenkovu, že ano?

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 4/2019
Měsíc uběhl jako voda a máme tady zase možnost nahlédnout
do okénka trenéra. Po tomto měsíci ve mně vládnou smíšené
pocity. Celkově jsme absolvovali 5 mistrovských utkání, kdy
jsme se postupně střetli s Lidečkem (výhra 1:2), Choryní (výhra 3:1), Prlovem (prohra 3:0), Halenkovem (výhra 5:0), Francovou Lhotou (prohra 5:2). Z 15 možných bodů jsme suma
sumárum získali pouze 9. Bilance to není nejhorší, jako nováček soutěže jsme již dávno zachránění, ale myslím si, že tento tým měl navíc, než jen na zisk 9 bodů, které nás odsunuly
na průběžné 4. místo. Ptáte se, co toho mohlo být příčinou?
V Prlově jsme se nedokázali v klíčových momentech utkání
plně soustředit, v některých fázích utkání jsme špatně řešili
situace a prohra 3:0 byla na Světě. Ve Francově Lhotě jsme
pak neskutečně rozjetý zápas totálně zahodili, naší nedisciplinovaností se nechali poslat do 10 hráčů a zbytečně nechali na
soupeřově půdě 3 body. Tato prohra mě velice mrzí, jelikož to
byl soupeř hratelný a od začátku utkání, do onoho incidentu, který nás ve 20. minutě poslal do početní nevýhody, jsme
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Doufáme, že se dál budeme vídat na našich domácích zápasech a slibujeme, že se Vám budeme snažit dělat radost, v podobě atraktivní a útočné hry, s mnoha góly.
Fotbalu zdar a Poličné zvlášť. ☺
     
Radomír Kapusta

Rozpis zápasů Poličné:
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!!!

KNIHOVNA INFORMUJE
Po celý březen zdobily budovu obecního úřadu zimní obrázky
dětí ze třídy Ježečků z mateřské školy. Zároveň s prohlídkou
výstavy mohly děti navštívit knihovnu a zapojit se do soutěže
malých čtenářů.

Ve čtvrtek 11. dubna byla naše knihovna plná dětí. Sešli jsme
se s nimi, abychom vyhlásili výsledky soutěže malých čtenářů.
Milým překvapením bylo, že podmínky soutěže splnilo všech
12 dětí, které se do ní zapojily, a tak jsme mohli vyhlásit vítězi
všechny zúčastněné. Jako odměnu si malí čtenáři vylosovali
knihu s věnováním a obdrželi čestný čtenářský průkaz. Přejeme jim, ať jim vztah ke knihám a četbě vydrží, pomůže ve škole a obohatí život.                                                  Ing. Jitka Vlčková
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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

Pozvánka

INZERCE
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

Zahradní centrum
.
s tradicí 25 let na trhu

KLUB SENIORŮ VM

Víte, že...

Program KLUBU SENIORŮ - na květen 2019
Čtvrtek 2. května
Zámek Žerotínů návštěva výstavy.

14.00 hod.

Neděle 5. května
13.15 hod.
Odjezd z ČSAD na činohru „Dokonalá svatba“ do divadla Myrona.
Čtvrtek 9. května
15.00 hod.
Den matek s taneční zábavou. Hudba pan Robert Šváb.
Čtvrtek 16. května
14.00 hod.
Bowling (Sokolská ul.) v čase 14.00 – 16.00 hod.
Čtvrtek 23. května
15.00 hod.
Výstava výrobků Patchswork a prodej těchto výrobků.
Čtvrtek 30. května
14.30 hod.
Přednáška pracovnic DIAKONIE o péči o osoby se zdravotním
postižením. Přednesou paní Hlavicová a paní Janošková.
Žádáme členy, kteří se zajímali o zpívání v souboru Pohoda,
aby přišli do klubu pro bližší informace (v pondělí).
Najdete nás na www.kzvalmez.cz nebo můžete jít na stránky
VM, otevřít KZ a dále Klub seniorů.

máme otevřeno každý den od 8 do 18 hod.
včetně soboty a neděle.
umíme uvázat ty nejkrásnější kytice
v širokém okolí? BONUS: rozvoz květin
po Valašském Meziříčí ZDARMA!

Vjezd přes
Diamant
bazény
Diamant
bazény

DEZA

nabízíme v našem sortimentu nejen rostliny,
ale i ZDRAVÉ POTRAVINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ,
DEKORACE, VÍNA od lokálních vinařů, NÁŘADÍ aj.?

Autocentrum
Lukáš

Přijďte nás navštívit nebo volejte 571 620 229.

za námi
Stavte se

BYLINKOVÝ
TÝDEN

10. 5. – 19. 5. 2019

Bynina 212,
Valašské Meziříčí
757 01

Přístup do ZC,
navzdory uzavírce
nezměněn! A navíc
se k nám dostanete
i zezadu.

TÝDEN S VŮNÍ
LEVANDULE
24. 5. – 2. 6. 2019

OTEVÍRACÍ DOBA: KAŽDÝ DEN | 0800 – 1800

www.zcvm.cz

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
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 600 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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