Poličenské listy
Červen 2019 / Ročník VII. číslo 6
Motto měsíce:
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem chci popřát všem dětem k jejich svátku. Oslava dne dětí
se uskuteční v pátek 7. 6. 2019 v 15:00 hod. v areálu školy, kde
bude připraven bohatý program. Při této příležitosti chystáme
také otevření nové naučné stezky pro děti (za myslivkou).
V minulých dnech byla ukončena výstavba kanalizace na Kotlině. V měsíci červnu pak bude položen nový koberec. Děkuji všem
okolním sousedům za pochopení při realizaci této akce.
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 budeme otevírat obálky s nabídkami dodavatelů na výstavbu chodníku k Revíru I. část. S realizací počítáme v letních až podzimních měsících.
V červnu započne údržba místních komunikací, která se bude
odvíjet od poškození a stavu vozovek. (cesta u školky, u bytovek
apod.)
Na svém posledním jednání zastupitelstvo neschválilo pokračování přípravy výstavby komunitního centra a tak musíme nalézt
vhodné využití dané lokality. Budu rád, pokud máte nějaké tipy
na její jiné smysluplné využití		
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce Poličná
Ve dnech 29. dubna, 10. května a 20. května se uskutečnilo
12. resp. 13. a 14. zasedání Rady obce, která projednala
a schválila následující body:
• výkaz závěrky I. pololetí roku 2019, Úplatu za vzdělání
v Mateřské škole Poličná, zřizované obcí Poličná na školní
rok 2019/2020, Rozpočet fondového hospodaření PO na rok
2019 Základní školy a Mateřské školy Poličná 276, příspěvková organizace,
• rozpočtové opatření č. 6/2019 dle předloženého návrhu,
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace za účelem
organizace a zajištění pořádání  Tarahunského poháru 2019,
• nedoporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit žádost
o odkoupení pozemku p. č. 471/1, druh pozemku – ostatní
plocha o výměře 194 m2 v k. ú. a obci Poličná,
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019 dle předloženého
návrhu,

• vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku pod názvem
„ Stavba chodníku PASEKY U REVÍRU v obci Poličná“,
• členy a náhradníky výběrové komise jmenované ve věci realizace výstavby „ Stavba chodníku PASEKY U REVÍRU v obci
Poličná “,
• uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky
do šachty a vnitřní rozvod vody pro rodinný dům. Tato stavba
bude částečně umístěna na pozemku p. č. 1982/1 ve vlastnictví obce Poličná,
• uzavření Smlouvy vlastníků provozně souvisejících kanalizací
mezi Obcí Poličná a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko,
kdy předmětem smlouvy je zajištění kvalitního a plynulého
provozování prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Kotlina,
• rozpočtové opatření č. 8/2019 dle předloženého návrhu,
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku se společností ZO Českého zahrádkářského svazu Valašské Meziříčí,
kdy předmětem Dodatku č. 1 je udělení souhlasu s přenecháním k užívání popřípadě podnájmu předmět nájmu a to pozemku p. č. 100/46 třetím osobám,
• protokol č. VSK/2019/1/Poličná o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, p. o.,
• přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč, od společnosti
DEZA, a. s. Základní škole a Mateřské škole Poličná. Poskytnuté prostředky budou použity na podporu vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit žáků ZŠ Poličná,
• pověření ředitelky Základní školy a Mateřské školy, p. o. k přijímání neúčelových finančních darů pro rok 2019 a rok 2020
pro potřeby ZŠ a MŠ, Poličná 276, příspěvkové organizace,
• doporučuje Zastupitelstvu obce schválit žádost na změnu
územního plánu,
• doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Poličná č. 1/2019 o znaku, vlajce a pečeti obce
Poličná, jejich užívání a nakládání s nimi,
• doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Poličná č. 2/2019, kterou se zakazuje stanování,
táboření a rozdělávání ohňů,
• schvaluje Statut Redakční rady Poličenských listů dle předloženého návrhu,
• určuje čtyřčlennou komisi Redakční rady Poličenských listů.
Dále Rada obce Poličná jmenuje Redakční radu Poličenských
listů ve složení: Mgr. Petra Mrovcová, Mgr. Radmila Hrubcová,
pan Michal Nekola a Ing. Stanislav Pernický. Dále Rada obce
Poličná jmenuje předsedu Redakční rady Poličenských listů
Ing. Stanislava Pernického.

Usnesení Rady stejně jako i usnesení zastupitelstva naleznete
na webových stránkách obce www.policna.cz.
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Okénko zastupitele
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k nepravdivým údajům
o hospodaření obce, které se v minulých dnech objevily na neoficiálních facebookových stránkách obce Poličná. Anonymní autor článku zde vykonstruoval naprosto nepravdivý závěr, že obec
v součtu posledních dvou let je zadlužena částkou 12 mil. Kč.
Autor se ve svých závěrech, bohužel (nebo spíše možná bohudík), mýlí. Předně zapomíná na to, že obec není zřizována za
účelem hromadění peněžních prostředků, ale hospodaří s nimi
(nebo měla by) tak, aby zajistila správu a rozvoj obce ku prospěchu občanů zde žijících. Navíc si plete pojmy, které jsou
v ekonomice zásadní z pohledu účetnictví a z pohledu rozpočtu.
Skutečnost hospodaření obce je zřejmá z následujících tabulek:

Jen pro úplnost přehledu uvádím, že na běžných účtech obce ke
konci roku 2018 máme 8,7 mil. Kč a zůstatek úvěru ke stejnému
datu je 9,4 mil. Kč.
Prosím, abyste si sami udělali úsudek v tom, co je pravda a co je
cílené a opětovné poškozování obce Poličná.
Ing. Stanislav Pernický, předseda finančního výboru ZO

Naučná stezka Poličná
Práce na projektu „Naučná stezka Poličná“ jsou v plném proudu. Pevně věříme, že ani současné deště nezabrání zdárnému
dokončení této akce.

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940
Přátelé, jsme moc rádi, že se můžeme opět vrátit k této rubrice
zpravodaje – k vašim příspěvkům.
Je to známka toho, že vám obecní zpravodaj není lhostejný, že
ho čtete.
Do redakce PL jsme dostali článek pana Ivana Málka, který na
několika desítkách stran vzpomíná na Poličnou v roce 1940 +.
Tento článek postupně uvedeme na pokračování a snad tím
u vás vyprovokujeme (v dobrém slova smyslu) také vaši tvůrčí
aktivitu a i vy nám napíšete.

Poličná 1940 + část první

Popisovat moje vzpomínky na klukovská léta mne vyprovokoval
současný pan starosta Poličné, takto Láďa Místecký! Za další napsané je svým způsobem také on odpovědný! Týmová práce je
nutná, aby případný průser bylo možno svést na někoho jiného
– Murphyho toť poučka!
Já sám jsem mladší jen o dvacet let než naše republika. Mimo
T. G. Masaryka jsem zažil a přečkal všechny naše prezidenty. Od
dvou let bydlím v Poličné. Při psaní a vzpomínání si uvědomuji ty
obrovské změny, které se za tu dobu v naší dědině staly.
Mohu srovnávat Poličnou viděnou „svrchu“ v létech padesátých
a viděnou „svrchu“ v současnosti! Obec se ani tak moc nerozrostla co do plochy, ale podle mne se „zaplnila“.
Třeba Paseky, Kotlina, Štěpnice, byly částí obce, ale bez propojení souvislou zástavbou na dědinu! Na Půšti bylo jenom několik
málo domků! Pod Kotlinou, kde je velká zástavba, tak zcela osamoceně stál pouze jeden dům (Černochovi)!
Nad dědinou chalupa č. p. 13 (u Bačů) byla také na samotě!
Mezi domy byla vidět políčka, zahrady a také na Horním konci
drůbežárnu. Piloti rádi plašili slepice nízkým přeletem okamžitě
vznikl splašený kdákající chumel bílého peří! V současné době
„svrchu“ jsou vidět domky na sebe natlačené, zahrady se střiženým trávníkem a snad každá zahrada má bazén a ty opravdu
„razí“ do očí… Porovnat výstavbu domů v Poličné lze také jednoduchým způsobem! Ke konci třicátých let nové domy obdrží
popisná čísla okolo 250. Současnost je přes 500! Ve škole jsem
se učil, že v Poličné je cca 1000 obyvatel, současnost je více jak
1700 obyvatel. Pokusím se popsat, jak pamatuji Poličnou v čase
mého klukovství a ještě o kousek dál...

Doufám, že to někoho pobaví, poučí a někoho potěší vzpomenutím časů minulých! Popisuji jenom to, co jsem sám prožil, viděl,
slyšel a hlavně na co si pamatuji. Možné je, že se někde mýlím,
pak prosím za prominutí a pokud to bude, ale možné, rád si podebatím, nechám si vysvětlit, nebo doplnit…
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Bohužel, popisování začínám začátkem čtyřicátých let a to je za
války – za protektorátu – za Němců – za okupace – za Böhmen
und Mähren!!! Obrovským zlom proběhl v květnu 1945! Bylo
to datum, kdy nastalo osvobození, ale následky války a myšlení
lidí se táhly ještě velmi dlouho… Vždy jsem se rád hlásil k Poličné! Za hranicemi republiky s dodatkem, že „su z Moravy“! Jak
někdo málo vzdělaný se zeptal kde, že je ta Poličná? Odpovídal
jsem vždy stejně! Poličná je ta pěkná obec, která má za periferii
Valašské Meziříčí! Obec se kdysi jmenovala Arnoltovice, prý po
někom, kdo byl biskupem! Pojmenování na Poličnou, prý vzniklo
podle políček, co zde byla! Jiná verze je, že si zde místní políčíli
na kupce co šli přes dědinu z Mezu do Kelče a obrali je! Druhá
verze se mi zdá lepší a třeba je i pravdivější …

POJĎME, prosím, „jako když“ z Valmezu do Poličné na začátku
čtyřicátých let a třeba i o trošku blíže k dnešním dnům. Začněme
putování na křižovatce u Židlíků, půjdeme až do dědiny a vzpomínejme, co kde bylo, jak a proč. Aha a kde to je? Tak to ví už
asi jen někteří. Víme, ale kde je „kruháč“ u balíren! Rohový dům,
co tam stále stojí, původně bylo Žídlíkovo řeznictví! Řeznictví je
zrušeno a dostanete tam koupit chleba, pečivo.
Bylo to velice pěkné řeznictví s dílnami a udírnou! Obchod byl
sice již ve městě, ale hodně zákazníků bylo z Poličné, kde řezník nebyl! Od malého kluka si pamatuji paní Žídlíkovou, jak tam
prodávala maso, uzeniny!
Hodně pamatuji dobu, kdy maso a uzeniny byly „na lístky“! Asi
bude dobré, vysvětlit co to byly potravinové lístky za války a po
válce až do roku 1953! Na internetu jsem se totiž velice podivil dotazu k čemu přirovnat potravinové lístky za protektorátu!
Jestli to třeba nebyly stravenky, jako od „Sodexho“! Tak zrovna
tohle považuji za velmi černý humor pro ty, co to zažili!
Jak sem vtrhli Němci, okamžitě zavedli přídělový systém, téměř
na vše. Občané dostávali na Obecním úřadě v místě svého bydliště přídělové lístky na potraviny, boty, ošacení, tabák a ještě na
mnoho jiných věcí! Skoro nic se nedalo koupit bez přídělového
lístku! Na pitomý plášť ke kolu musel být poukaz! Němci jako
„pintklich“ národ, měli pečlivě vypracovaný systém přídělů na
potraviny. Byly tři základní skupiny lístků na potraviny označené
D, T a J (Němci, Češi a židé). Rozlišovali příděly pro malé děti,
dorost, občany, nemocné, staré osoby a těžce pracující! Relativně nejvíce potravin dostávala ta poslední skupina, tak zvaně
„kladívkové lístky“! Zvýhodněnou skupinou byli Němci, co zde
žili! Měli také málo, ale mnohem více než Češi!!
Němci se uskrovňovali pro vítězství říše, ale mněli více všeho
a hlavně jídla, než my a židé! Zde já vidím jeden z důvodů nenávisti proti všem Němcům, který vyústil v květnu 45! Přidělovaných potravin bylo málo a přesně přidělovány! U řezníků se
neuslyšelo: „Je toho více!? Nechat?“ Řezníci byli pod přísnou

kontrolou, krájeli skutečně na gramy podle lístků, které museli
velmi pečlivě evidovat – ke konci měsíce lepit na archy, které
odevzdávali ke kontrolám! Kdo nebyl policejně přihlášen, nedostal se k jídlu!
Volnější přístup k jídlu měli jenom výrobci – zemědělci, ale i na
ty se pamatovalo – potravinové lístky zkrátka nedostali, včetně
členů rodiny. Skoro bych řekl, že potravinové lístky byly ostřeji
sledovány než peníze!
Byly pokusy padělat lístky, ale ty většinou končily posláním do
koncentračního tábora s nežádoucím návratem!
Vraťme se ale opět do řeznictví k Židlíkům!
Bylo už po válce a já chodil do Měšťanky v Mezu. Lístkový systém byl stále. Několikrát se poštěstilo, že jsem nedostal do školy
svačinu z domova, ale dostal jsem peníze, lístek na maso (100gr)
a lístek na mouku (2x50gr)! Nu a právě zde jsem si za to koupil
10 dkg salámu a dva rohlíky, to blaho z krásné vůně!!! Nevydržel jsem jen čichat a v Botanice už nebyl ani drobeček... Jednou
jsem si také koupil „cibulkový“ salám, a to docela ze zištných
důvodů! To byl salám, kde se dostalo na masový lístek dvojnásobné množství! Já jsem „jako měl“ více salámu, ale většinou to
byla samá cibule! A jak byl chutný!
Není tomu dávno, co nějaký masný výrobce vyráběl a propagoval cibulkový salám! Prý retro! Já jej ochutnal! Byla to hrůza
a děs, jak jej srovnávám s tím původním… válečným…! Dalo by
se napsat, že u Žídlíků bylo takové řeznictví „domácího“ typu.
Většinou se kupovalo „něco“ na polévku, na smažení nebo dušení! Prodávající znali chutě jednotlivých rodin a mohli nabízet
oblíbené druhy masa. Pamatuji, jak se přímo v obchodě radilo, co s tím určitým kusem masa nejlépe udělat! Bývaly „fronty
na maso“, při čekání se klebetilo o všem možném. Nerozuměl
jsem jako kluk větám typu, že se musí vdávat, ale má to kdoví
s kým…! Jak debatérky měly společnou cestu, počkaly na sebe
a pokračovaly cestou domů … Obchodu dělala doslova reklamu
vůně z uzení masa, která šla z udírny na dvoře!
Jak tak přemýšlím, křižovatka byla vlastně velice příjemně voňavá. Další vůně přicházely od „Dadáků“! Firma vzniklá už před
válkou. Velká budova, kde na fasádě byl nápis: Arnošt Dadák –
dovoz zboží ze zámoří.
Od malého kluka si na této křižovatce pamatuji vůně různého
koření, co se v balírnách zpracovávalo! Nejvíce ale voněla káva!
Původní domy pražírny a balíren se přestavěly, zvětšily! Firmy
zde sídlící se od éry pana Arnošta Dadáka mnohokrát změnily,
jistota, že na křižovatce bude vonět káva, ale zůstala!!! Původní křižovatka byla na daleko menší ploše a dlážděná žulovými
kostkami! Po obou stranách vjezdu na most k nádraží byly domky! Domek k Sokolovně byl honosnější ve větší zahradě. Domek
k trati, stál za kamenným křížem, co je zde stále! Přízemní domek krytý „térpapírem“ byl dost brzy po válce zbourán! Současně je zde zahrada od cesty až k Rožnovské Bečvě!
Křižovatka, kterou popisuji, několikráte měnila hlavní cestu! Pro
kluky bylo nejlepší, jak hlavní byla Valmez – Poličná! Vozík, jak
se roztlačil ve městě a naskočilo se na něj, dojel až pod podjezd
–mnohokrát vyzkoušené! Hlavní cesta jeden čas byla také od
nádraží do Poličné!
(pokračování příště)

Upozorňujeme rodiče, aby nezapomínali
zakrývat pískoviště na dětském hřišti
naproti Jednotě plachtou.
Chráníte tím především své děti.
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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.

• 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

ZŠ a MŠ Poličná informuje
UPOZORNĚNÍ!!!
V naší MŠ máme stále ještě volná místa.
Pokud chcete umístit své dítě u nás,
kontaktujte paní Ludmilu Chriaštelovou
727 931 322

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Čtenářský týden – S písmenky za hmyzáky
Od 6. do 10. května probíhal v naší mateřské škole projekt
s názvem Čtenářský týden. Během tohoto týdne se děti seznamovaly s různými druhy hmyzu prostřednictvím rozličných
výtvarných aktivit, her, pohádek a knih. Pro děti bylo připraveno vyrábění hmyzích domečků a tvoření motýlích náramků
a ozdob. S dětmi jsme si prohlíželi encyklopedie a učili se pojmenovávat různé druhy hmyzu.  Také jsme se dívali na pohádky o včelce Máje a o Makové panence a následně tato témata
výtvarně zpracovávali.

platba daně z nemovitosti měla termín 31 5. a vyřídit jste ji měli na
Finančním úřadě Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí
FÚ zasílal poplatníkům daně z nemovitosti složenky obdobně
jako v předchozích letech.

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané.
Při kontrolách měsíčních faktur od Technických služeb zjišťujeme, že někteří z vás stále vozí elektroodpad do sběrného dvora
a to i přesto, že tento odpad v obci sbírá Sbor dobrovolných hasičů. Pro vás je uložení do sběrného dvora zdarma, ale obec to
pak musí zaplatit a je to škoda. Utrácíme tak zbytečně peníze
z rozpočtu obce, když bychom za to nemuseli nic platit.
Žádáme vás proto, abyste v případě, že potřebujete vyhodit starou televizi, ledničku, pračku či jiný elektrospotřebič, volali naše
hasiče (739 067 217 nebo 608 813 751), kteří si pro to rádi přijedou – viz http://sdh.policna.cz/.

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.
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Ve čtvrtek 9. května nám přišly do mateřské školy předčítat
před spaním dvě babičky. Četly nám z knihy Broučci; dětem
se čtení natolik líbilo, že babičky musely za dětmi přijít také
další týden.

Poslední den projektu jsme se v dopoledních hodinách vydali
na náměstí ve Valašském Meziříčí, kde byly pro děti připraveny
zábavné aktivity. Nejvíce děti nadchlo malování květin křídou
na chodník před radnicí. Děti si zde mohly také prohlédnout
malou výstavu motýlů. Poté nám paní místostarostka Yvona
Wojaczková předala motýlí keř a motýlí domeček.

lidmi nejrůznějších přesvědčení, kultur a sociálního postavení.
Snaží se podporovat svobodu, toleranci a porozumění ve společnosti. Mezinárodní tým asi 20 běžců nese symbol – Mírovou pochodeň, kterou si cestou předávají statisíce lidí s přáním
dobré vůle, míru a přátelství.
Trasa PEACE RUNu 2019 vede přes Maďarsko, Slovensko, Polsko, Českou republiku a pokračuje do Německa.
Štafeta Mírového běhu zavítá do Poličné v pátek 21. června
2019 kolem 9.30 hod. (hodinu upřesníme v hlášení obecního
rozhlasu).
Dovolujeme si vás pozvat k tomuto běhu.

Okresní kolo biologické olympiády
V úterý 16. dubna proběhlo na Gymnáziu Františka Palackého
ve Valašském Meziříčí okresní kolo Biologické olympiády kategorie C, tedy žáků 8. a 9. tříd základních škol a příslušných
ročníků víceletých gymnázií.
Jedním z účastníků byl také Patrik Pernický z 8. třídy naší školy. Čekal ho teoretický test, poznávání přírodnin a laboratorní
úkol. V početné konkurenci soutěžících získal pěkné 12. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
                                                           Mgr. Jana Urdová

Geologické kladívko
V pátek odpoledne bylo v mateřské škole přichystáno tvoření,
při kterém si mohli rodiče s dětmi vyrobit včelku. Projekt se
velmi vydařil a myslím si, že obohatil nejen děti, ale také jejich
učitelky.                                           

V pátek 26. dubna proběhla v Geologickém pavilonu Vysoké
škole báňské – Technické univerzity v Ostravě soutěž „Geologické kladívko“.
Žáci základních škol a studenti víceletých gymnázií a středních
škol prověřili své znalosti v oblasti neživé přírody.

Markéta Bártková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PEACE RUN – Mírový běh
Naše škola byla vyzvána ke spolupráci při organizaci celoevropského Mírového běhu v naší obci. Jedná se o nejdelší štafetový běh na světě s velkou tradicí, který se pravidelně koná
už od roku 1987.
Samotným posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění a současně překonávat hranice mezi

Naši školu reprezentoval Patrik Pernický z 8. třídy. Čekalo
ho několik soutěžních úkolů. Nejprve se výborně popasoval
s otázkami v geovědním testu a s přehledem zvládl i praktické poznávání nerostů a hornin. Uspěl také v dílčích úkolech,
které se plnily v prostorách geologických sbírek a získal skvělé
1. místo ve své kategorii.
Blahopřejeme a už se těšíme na příští ročník!
                                                         Mgr. Jana Urdová
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Sdílené dílny – duben 2019
Poslední den v dubnu navštívila 8. třída již potřetí ISŠ – COP ve
Valašském Meziříčí. Čekaly nás 4 hodiny práce v oboru, který
jsme si vybrali.
Chlapci si zvolili potravinářský obor a s nadšením se vrhli do
pečení pizzy a věnečků. Paní učitelka je pochválila, že jejich výrobky byly velmi chutné, a to je velmi potěšilo. Druhá skupina
se věnovala chemii, třetí si vybrala elektrotechnický obor, kde
si žáci vyzkoušeli zapojovat elektrické obvody.                                               
Poslední skupina, kde mimochodem byla samá děvčata, si
zvolila strojní obor, zde se dívky seznámily se stroji, které lidem ulehčují život. Poté se vydaly do počítačové učebny, kde
si zkoušely pomocí aplikace navrhnout svoji vlastní hrací figurku na šachy.
Sdílené dílny byly pro nás přínosné, zjistili jsme, jak jsme zruční. Také jsme se dozvěděli řadu praktických informací.
                                             Klanicová Aneta – 8. třída

láška. Rovněž připomněly obětavost všech občanů Poličné v
období okupace nacistickým Německem.

Vzpomínková akce byla ukončena položením věnce.
Je důležité stále si tyto historické události nejen připomínat,
ale hlavně se z nich poučit!
               Klára Lažová, Kateřina Parolková – 8. třída

Vzpomínka na osvobození Poličné
V pondělí 6. května 2019 si připomněli nejen žáci základní školy, ale i obyvatelé naší obce osvobození Poličné.

Anglické divadlo
Dne 6. května 2019 zhlédli žáci I. a II. stupně naší školy divadelní představení, které se konalo v Kulturním zařízení ve
Valašském Meziříčí.
Toto anglicko – české představení s názvem Last wish si pro
nás připravili herci z Divadelního centra ze Zlína.
Děj byl inspirován dílem Král měl tři syny, od Jana Wericha.
Poněvadž se v této hře mluví z 90% anglicky, nejenže jsme si zopakovali, ale také rozšířili naši slovní zásobu v anglickém jazyce.
           Hana Smiešková – 9. třída

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve středu 15. 5. 2019 se konalo ve Valašském Meziříčí okresní
kolo Dopravní soutěže mladý cyklista. Z naší školy se zúčastnila čtveřice žáků z 8. třídy ve složení: Sára Šotková, Aneta Klanicová, Pavel Pernický a Patrik Pernický.

Sešli se u pomníku obětí II. světové války, kde krátce promluvil
pan starosta Vladimír Místecký o významu tohoto dne a žáci
osmé třídy u památníku položili kytice.
Poté se vydali k dalšímu pomníku – k lípám, kde děvčata z osmého ročníku Aneta Klanicová a Vendula Machačová pronesla
projev, ve kterém dívky mimo jiné vyzdvihly statečnost partyzánů Jana Mazala, Miroslava Ondrašíka a Stanislava Miko-
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Soutěžící museli splnit čtyři disciplíny – pravidla provozu na
pozemních komunikacích (test), jízdu podle pravidel, jízdu
zručnosti a poskytnutí první pomoci. I přes nepřízeň počasí se
akce vydařila, vybojovali jsme krásné první místo a postup do
krajského kola, které se bude konat 7. 6. 2019 ve Zlíně
.                                     Patrik Pernický – 8. třída

Soutěž „Mladý zdravotník“
Ve čtvrtek 16. května se na Střední zdravotnické škole a Vyšší
odborné škole zdravotnické ve Vsetíně konala soutěž Mladý
zdravotník, kterou každoročně pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže.

Hned po příjezdu nás již očekávali domluvení instruktoři, kteří
nás mile přivítali a ochotně nám pomohli vynést kufry a tašky
k našim pokojům. Po krátkém ubytování jsme se všemi dětmi
šli hned ven, kde si je instruktoři rozdělili do čtyř týmů bez
rozdílu věku a jejich prvním společným úkolem bylo vymyslet
si pro svoji skupinu jméno. Pak již pro děti měli vymyšlenou
procházku za zvířátky. Odpoledne nám počasí moc nepřálo,
začalo pršet, ale ani to naše instruktory nepřekvapilo a hned
pro děti měli nachystanou hru v budově, při které holky a kluci
museli napínat nejen svaly, ale i pozorovací smysly. Večer jsme
se všichni pobavili a zatančili si na diskotéce.

Soutěže se zúčastnili také žáci naší školy – Eliška Mičunková ze
4. třídy, Pavel Juršták a Denis Mičunek z 5. třídy, Lucie Segradová a Natálie Klimentová z 6. třídy. Děti jsou členy zdravotnického kroužku, který na naší škole vede již několik let paní
Ludmila Janoušková.
Soutěžící si museli na pěti stanovištích poradit s praktickým
ošetřením zlomenin, popálenin a se zástavou tepenného či
žilního krvácení. Uváděli správný postup při umělém dýchání
a masáži srdce a při dopravě raněných.
Děti se umístily na pěkném 11. místě a prokázaly, že dokáží
poskytnout jinému člověku pomoc v případě poranění a podílet se na záchraně života.
Děkuji žákům za reprezentaci školy a doufám, že nabyté zkušenosti budou potřebovat co nejméně.
   
     Mgr. Jana Urdová

Pobyt v přírodě
Letos žáci 1., 2. a 3. třídy absolvovali pobyt v přírodě ve zcela
novém kabátě. Zkusili jsme kratší třídenní variantu, takže se
nebály jet ani děti, které nejsou zvyklé být pryč z domova. Cíl
našeho pobytu byl v obci Bílá.

Další den nás čekalo dopoledne a část odpoledne v dětském
letním parku, kde děti mohly vyzkoušet včechny dostupné
atrakce např. trampolínu, nafukovací skákací hrad se skluzavkou, letní tubing a další.  Zde si mohly koupit upomínkové
předměty. Odpoledne pak děti čekala velká výprava - cesta za
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pokladem. Podle nadšených obličejů malých objevitelů bylo při
návratu poznat, že byli úspěšní!
Celý pobyt jsme pak završili pátečním dopolednem, kdy se
s námi instruktoři přišli rozloučit a předat dětem zaslouženou
odměnu. My jim na oplátku poděkovali dlouhým potleskem,
mnoho dětí i objetím a všichni slibem, že se určitě nevidíme naposledy. K celkovému dobrému prožitku jistě přispěla i výborná
kuchyně.
Věříme, že se děti domů vracely nadšené a plné nových krásných zážitků.
                                                   Mgr. Kateřina Bílíková

Složky informují ...
Krajský seminář Českého svazu žen
Ve dnech 17. - 18. května se v Lázních Kostelec u Zlína konal
krajský seminář ČSŽ. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 75
zástupkyň jednotlivých základních organizací, včetně krajského
vedení.

Po oficiálním zahájení následovala poutavá přednáška
MUDr. Heleny Bartoškové na téma „Slunění a rakovina kůže“.
Vzhledem k blížícímu se létu a době dovolených se jednalo
o téma opravdu aktuální, takže tomu odpovídala i bohatá diskuse. Poté se nám představily se svým programem kandidátky do
EU z řad žen a to MUDr. Sehnalová Olga a paní Brzobohatá Zuzana a také radní pro sociální oblast Zlínského kraje paní Michaela Bláhová. Překvapením pak byla návštěva ministryně práce
a sociálních věcí Jany Maláčové. Závěr večera pak patřil módní
přehlídce salónu SISI ze Zlína s možnosti koupě předváděných
modelů a následné volné zábavě
Druhý den ráno se představily jednotlivé základní organizace
a ve stručnosti nás seznámily s děním ve svých obcích. Pak ná-
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sledovala bohatá tombola a hlavně sportovní klání mezi jednotlivými okresy Zlínského kraje. Držitelem putovního poháru se
pro tento ročník stalo družstvo okresu Vsetín.
Počasí nám také přálo, takže toto setkání určitě splnilo svůj účel.
Poučily i pobavily jsme se zároveň…
Pavla Horáková

ČSŽ – zájezd „Za tajemstvím modrotisku“
Letos Svaz žen uspořádal zájezd pro své členky a občany Poličné
o něco dříve než bývá obvyklé. Již 11. května jsme se vydali na
cestu s plánem poznat zase další pěkná místa a tradiční řemesla. Tentokráte šlo o řemesla, kterým pomalu, ale jistě hrozí zánik,
protože nemají pokračovatele v mladé generaci.
První zastávkou byla manufaktura na výrobu modrotisku v Olešnici na Blanensku. Tato manufaktura patří rodině Danzingerových.
Nejstarší barvířská dílna v tuzemsku, s tradicí jedenácti generací
u řemesla, však stále používá vzory zděděné po předcích. Některé
jsou i 150 let staré, stejně jako některá zařízení. Ročně vyrobí čtyři
kilometry tmavě modrého plátna.

Pan Danzinger st. nám s velkým zápalem povyprávěl celou historii barvířského a tkalcovského řemesla na Vysočině a své rodiny barvířů. Vše zajímavě prokládal historkami a vzpomínkami
ze svého dětství. Celý postup výroby nám pak názorně předvedl.
Deset procent produkce manufaktury jde na různé kroje nebo
folklorní předměty, zbytek jsou suvenýry, dekorace, ubrusy, prostírání, nebo si lidé mohou plátno koupit jako metráž. Přestože
v běžném denním životě již modrotisk nemá tak velké uplatnění,

rodina Danzigerových s láskou toto staré řemeslo udržuje pro
další generace.
Dalším místem, kde jsme se setkali s původními řemesly, bylo
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. Tady nás prováděl pan
Obr, který byl zakladatelem muzea v r. 2006. Jeho vyprávění o
vzniku muzea a historii jednotlivých kočárů bylo fascinující.
Tady posluchač opravdu poznal, jak vypadá člověk zapálený pro
určitou věc. Člověk, který to, co dělá, dělá s vysokou znalostí
technickou i teoretickou. Příběhy jednotlivých kočárů jsou velmi zajímavé a barvité. Bohužel i pan Obr si postěžoval, že stará
řemesla pomalu mizí, jak odcházejí staří mistři bez následovníků. V současnosti pracují v partě asi dvaceti nadšenců z celé republiky na obnově starých nalezených kočárů, ale někteří mistři
řemesel jsou již v letech a je otázkou, jak to dopadne, až i oni
odejdou. Jsou mezi nimi i osmdesátníci. A řemesla jako kolář,
prýmkař a další se již dnes nikdo neučí. Přesto výsledky jejich
práce jsou nádherné a některé krásné kočáry byly použity i ve
filmech a pohádkách.
Na místě jsme absolvovali ještě prohlídku sousedního Muzea
hasičů, které patří svým druhem k největším na Moravě. Stojí v
místech, kde se nacházela jedna z výrobních hal tehdejší slavné továrny na hasičské stříkačky firmy Smékal. O dobré kvalitě
stříkaček firmy Smekal svědčí i skutečnost, že byly žádány nejen
hasiči v zemích celé Evropy, ale i v Egyptě a Číně. Viděli jsme
tam stříkačky opravdu staré z doby hasičských začátků i ty novější, které jsme pamatovali i my mladší. Velkou zajímavostí byl
i původní Papinův hrnec, jehož design se s dnešním už nedá
srovnat. Funkce ale zůstala stále stejná.

A pak už jsme měli čas na individuální prohlídku městečka. Někteří navštívili místní restauraci na jídlo, někdo si dal v zámecké
kavárně ke kávě zákusek a někdo jen tak brouzdal po zámeckém
parku a obdivoval nádherné stromy. Domů jsme se vrátili všichni spokojení, plní nových dojmů.
Na závěr bych chtěla pochválit počasí za to, jak nám přálo,
účastníkům zájezdu poděkovat za dochvilnost a panu řidiči
Svobodovi za bezpečnou jízdu. Teď už se těšíme zase za rok na
shledanou.
                                                 Za ČSŽ Liba Dopiráková

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra 5/2019
Vážení čtenáři,
další měsíc této pravidelné rubriky je za námi a já se vám znovu vynasnažím podat přehled o dění v našem fotbalovém klubu.
Během čtyř sehraných utkání jsme z 12 možných bodů získali
6. Někdo to může vidět jako pozitivum, já jsem tak šťastný
nebyl. V zápase s Prostřední Bečvou jsme doplatili, stejně jako
v zápase s Francovou Lhotou, na naši nedisciplinovanost. Nepamatuji si, kdybychom dostali po dvou, po sobě jdoucích zápasech 2 červené karty. Ale jak se říká, všechno je jednou poprvé a myslím si, že jsme se z toho všichni poučili a uvědomili
si, že takto se fotbal hrát nedá. Je to zkušenost, která hráčům
pomůže, aby do příštích zápasů vyběhli soustředěnější, s větší
koncentrací, táhli za jeden provaz a nehráli jsme jako individuality, ale jako tým. Výsledkem toho byly 2 prohry za sebou.
Doma, s Prostřední Bečvou 0 : 3 a v Semetíně 4 : 1. V zápase
se Semetínem už byla vidět na chlapcích motivace a čistá hlava, nicméně fotbalově, v dotahování akcí do zdárného konce
a zakončování jsme zaostávali. Celkově jsme si v zápase vytvořili mnoho šancí, které jsme ovšem neproměnili. V dalším
domácím zápase s Valašskou Polankou jsme už potřebovali
sobě a vám divákům, fanouškům dát najevo, že to byly jen nějaké výpadky a chtěli ukázat, že hrát fotbal jsme nezapomněli.
I když jsme brzy prohrávali 0 : 1, tak jsme stále nepřestávali
hrát svou hru. Nesesypali jsme se jako domeček z karet a namísto toho jsme dál bojovali i za tohoto nepříznivého stavu
a do poločasu šli za stavu 1 : 1. V 50. minutě se nám podařilo
zvýšit na 2 : 1, načež o 10 minut později Polanka srovnala na
2 : 2. Na hráčích bylo vidět v průběhu celého zápasu odhodlání a já jsem věřil, že by se nám to mohlo podařit dotáhnout
do vítězného konce. Odměnou celého zápasu bylo trefa v 85.
minutě na 3 : 2 pro nás, která se ukázala jako vítězná. Byli jsme
rádi, že zrovna proti 1. týmu tabulky jsme se po třech fiascích
dokázali chytit a získat všechny 3 body. Minulý týden jsme jeli
k zápasu na Hutisko, kde jsme věděli, že pokud chceme myslet
na vyšší příčky, než jen na 3., nebo 4. místo, budeme muset
povinně získat 3 body. Hutisko u nás ukázalo, že dokáží dobře
bránit, klidně i v 9 lidech, v bloku, před pokutovým územím
a následným rychlým přechodem do útoku v podobě dlouhých kopů. Celý týden jsme se připravovali na to, že budeme
muset být trpěliví v hlavách, jelikož to nebude snadné se přes
jejich blok dostat. Jedině koncentrace a rychlost nám mohla
zaručit, že to zvládneme. Ukázalo se, že hráči pochopili každé slovo a každou akci, kterou jsme na tréninku připravovali
a výsledkem toho bylo vítězství 0 : 4. Dnes nás čeká nesmírně
důležité utkání, proti Horní Lidči. V době psaní tohoto článku
je asi 9 hodin ráno, takže nemůžu s jistotou říct, jak to dopadne. Co ale můžu říct je, že pokud k tomuto utkání přistoupíme
koncentrovaní se značnou zodpovědností a nasazením, tak
věřím, že 3 body dnes zůstanou u nás, v Poličné. Nicméně nás
čeká souboj s těžkým soupeřem, který je v tabulce na 2. příčce
a kterého jsme na podzim porazit nedokázali. Tak uvidíme, jak
dnes budou kluci naladěni a schopni, jít za svým cílem.
S pozdravem Radomír Kapusta,
trenér
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ROZPIS ZÁPASŮ POLIČNÉ:
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!!!

Sport v obci – atletika
Je to tam! Česká sprinterská štafeta ve složení Stromšík, Veleba, Jirka, Záleský zaběhla v Jokohamě nový český rekord
v běhu na 4 x 100 metrů. Ten má nyní hodnotu 38,77 sekundy
a stačil na páté místo v rozběhu! Těší nás to o to víc, že Zdeněk
Stromšík je občan Poličné…
Moc gratulujeme!

Valašskomeziříčská akademie
tradičního karate zde měla početné zastoupení. Závodníci se
domů vrátili s osmnácti medailemi. K tomuto počtu přispěl
dvěma kousky i David Dopirák
z naší obce. Získal v kategorii
Kumite Sanbon žáci C bronzovou medalili a v kategorii Enbu
žáci, žákyně C + D (muž-žena)
tým stříbro. Je to jeho v pořadí
již třetí medaile, když v únoru si dovezl stříbro v kategorii
Kata žáci C z Národního poháru v Brně.
Sportovní inspirací je pro Davida určitě jeho otec Miroslav
Dopirák, který se věnuje velmi
intenzivně klasické kulturisti-

Sport v obci – karate a kulturistika
Dne 4. 5. 2019 se v Ostravě konal mezinárodní turnaj v tradičním karate Kayaku Challenge Cup 2019. Turnaje ve sportovní
hale Dubina se zúčastnilo celkem 236 závodníků reprezentujících kluby z Polska, Slovenska, Ukrajiny a České republiky.

ce. Hodiny strávené v posilovně a osobní disciplína v dodržování výživy přinášejí své ovoce. Na základě předchozích
výsledků si Mirek klade stále vyšší cíle. Letošní příprava mu
vyšla velmi dobře a taky proto se mu podařilo znovu stát mistrem republiky v kategorii Masters. Tím završil svůj osobní
hattrick. Současně uspěl v nominaci na mistrovství Evropy ve
španělské Santa Susanně. Tady mu bronzová medaile unikla
jen o několik bodů. A plány do budoucna? Rád by se připravil
na listopadové mistrovství světa, které se bude konat opět ve
Španělsku. Tak mu, prosím, držte palce.                                         
Liba Dopiráková
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KNIHOVNA INFORMUJE
V našem knižním fondu najdete jarní knižní novinky:
Hart, M.:
Osud tažných ptáků
Kopta, V.:
Prodloužená jízda
Kornerová, H.M.:
Hlas kukačky
Pallavicini, Z.:
Deník šílené markraběnky
Schlink, B.:
Olga
Minier, B.:
Sestry
Ubam, O. S.:
Sedm let v Africe
Zikmund, M.:
Sloni žijí do sta let   
Brynda, R.:
Smrtící tajnosti
May, P.:
Zpětný ráz
Fielding, J.:
Špatná dcera
Jonasson, J.:
Stojednaletý stařík,
				
který se vrátil, aby zachránil svět
Šíp, K.:
Karneval paměťových buněk
Honzák, R.:
Psychosomatická prvouka  
MacDonald, A.:
Rošťák Bertík. Auuu!, Bacilyyy
Svěrák, Z.:
Tatínku, ta se ti povedla   
Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie
Kompletní seznam nových knih je přístupný na
www.policna.knihovna.cz
kkkkkkkkkkk

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na červen 2019
Čtvrtek 6. června
Vystoupení souboru POHODA v našem sále KS.

15.00 hod.

Čtvrtek 13. června
14.00 hod.
Zámek Žerotínů – výstava paní Věry Skočkové: textilní obrazy
s valašskými motivy. Komentovaná prohlídka.
Čtvrtek 20. června
8.23 hod.
Odjezd z vlakového nádraží na výlet do rožnovského skanzenu. Možnosti návratu 15.00 hod., 15.56 hod., 18.00 hod.
Čtvrtek 27. června
15.00 hod.
Předprázdninová taneční zábava. Hraje Robert Šváb.
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.
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
Věnuji sedací soupravu (viz foto) za odvoz. Kontakt Ing. Šebánek +420 605 310 493
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Recept na vítězný ořechový koláč
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o tom,
že soutěž o nejlepší ořechovou buchtu vyhrála paní Vlasta
Šedá. Abyste si i vy mohli na její dobrotě pochutnat, podělí se s vámi o recept na její přípravu.
Korpus:
10 dkg moučkového cukru, 6 dkg mletých vlašských ořechů,
1 vejce, 3 žloutky, 5 dkg hladké mouky, prášek do pečiva,
trochu rumu.
Vše zamíchat dát a péct do trouby zahřáté cca na 170 stupňů.
Mezitím vyšlehat sníh ze 3 bílků + lžíci cukru, do toho při-

míchat hrst na hrubo polámaných vlašských ořechů a hrst
mandlí. Vše dát do stejné formy korpus a po 10 minutách
pečení korpusu přidáme do trouby a oboje pečeme dalších 10 minut (horko-vzduch), v normální troubě korpus
20 min., bílky 10 min. Pečeme v menší formě, aby byl koláč
vyšší. Bílky nevyhlazujeme, aby byl vršek střapatý…
Po vychladnutí pomažeme korpus marmeládou (višňovou,
nebo jinou kyselkavou dle chuti). Jako nádivku vyšlehat
1 smetanu na šlehání, 2 vanilkové cukry a 1 tvaroh (lze nahradit mascarpone). Nakonec přiložíme bílkový korpus.
Dobrou chuť….

Svaz žen, Hasiči Poličná, obec Poličná a ZŠ a MŠ Poličná
Vás srdečně zve na

Zábavné odpoledne plné her a soutěží
nejen pro ty nejmenší
7. června 2019
u příležitosti Dne dětí od 15 hodin na školním hřišti.

V případě nepříznivého počasí bude akce odložena.
Skvělou náladu s sebou
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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