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Obecní úřad informuje

Motto měsíce:
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdninové a dovolenkové časy jsou za námi a opět jsme
v běžném provozu. Jen chci připomenout opatrnost na cestách, žáci jsou po prázdninách plní sil a opatrnosti není nikdy dost. Přestože na většině komunikací platí rychlost
30 km/hod., často se přesvědčujeme, že někteří řidiči tuto rychlost nerespektují.
Začátek školního roku proběhl již bez stavebních prací ve škole.
Během prázdnin byla vyměněna střešní krytina na budově školy, také luxferová okna bylo nutno vyměnit za nová, plastová,
protože začaly praskat. Přístavba sociálek u hřiště se už také
dokončuje.
Započali jsme s výstavbou chodníku k Revíru. Po odkrytí potrubí
dešťové kanalizace jsme na kontrolním dnu, po zhodnocení celé
situace, byli nuceni přistoupit k neodkladné výměně původního
betonového potrubí za nové plastové, které bude sloužit stejně
dlouho jako to stávající, možná déle.
Na další straně Poličenských listů je uveřejněn článek občana
obce p. Strnadela, který se zabývá problematikou chodníku kolem Obecního úřadu a prodejem pozemku 289/1. Je nutno podotknout, že na tento pozemek nemá obec přístup. Je přístupný
pouze ze soudních parcel, které jsou v osobním vlastnictví občanů zde bydlících. Záměr na prodej pozemku byl řádně zveřejněn
na úřední desce a nikdo o daný pozemek neprojevil zájem. S majiteli okolních parcel bylo jednáno, ale nedosáhli jsme žádného
řešení. Se stavbou chodníku nikdo z nich nesouhlasí. Násilím nemůžeme nikoho nutit. Případná stavby předmětného chodníku
není v současné době na programu. Chodník u školy považujeme za důležitější. Jsem rád, že pan Strnadel se zajímá o dění
v obci a děkuji za podněty, které evidujeme.
V sobotu se uskutečnily Dožínky neboli Loučení s létem. Všichni
návštěvníci odcházeli spokojeni a chci touto cestou poděkovat
všem, kteří se na zabezpečení této akce podíleli.
Závěrem bych chtěl apelovat na majitele psů, kteří se svými
mazlíčky chodí na Naučnou stezku a Diskgolfové hřiště. Tyto pozemky opravdu nejsou určeny pro venčení psů, a proto bychom
byli rádi, kdybyste své čtyřnohé přátele venčili jinde a exkrementy, které po nich zůstanou, uklízeli.
Vladimír Místecký

Ze zasedání Zastupitelstva obce Poličná
V pondělí 12. srpna se uskutečnilo 6. zasedání Zastupitelstva
obce, které projednalo a schválilo následující body:
• Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje prodej části pozemku
p. č. 1982/6  o výměře cca 33 m2 z celku v k. ú. a obci Poličná, kdy cena je stanovena ve výši 88,47 Kč/m2. Přesná výměra
a nové p. č. budou stanoveny dle Geometrického plánu.
• Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje prodej pozemku p. č.
289/1  o celkové výměře 2071 m2, druh pozemku - zahrada
v k. ú. a obci Poličná. Celková částka za výše uvedený pozemek činí 146.900,- Kč.
Usnesení zastupitelstva naleznete na webových stránkách
obce www.policna.cz.

Vesnice roku 2019
Jak jsme vás informovali v posledním
čísle zpravodaje hodnotící komise soutěže „Vesnice roku“ nám udělila „Mimořádné ocenění za příkladný přístup při podpoře sportu“.
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Rychlá informace o tom, co v obci děláme…
Pustili jsme se do opravy střechy v základní škole. Podrobnější
informace přineseme v dalším čísle zpravodaje, nyní jen pár
fotografií:

A další je dokončování Přístavby šaten a sociálního zařízení
v areálu ZŠ:

Další akcí je Zahájení výstavby chodníku k Revíru – I. etapa:

Dotace z fondu Zlínského kraje - poděkování

Obec Poličná využívá k realizaci projektu
„PŘÍSTAVBA ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO VENKVONÍ
HŘIŠTĚ ZŠ POLIČNÁ“
dotaci z fondu Zlínského kraje.
Tato dotace je poskytována v rámci
Programu na podporu obnovy venkova.
Děkujeme
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Názory občanů – Chodník nad obecním úřadem
Nadpoloviční většina zastupitelů propásla zajištění pozemků
pro chodník, případně parkoviště nad obecním úřadem, směrem k Revíru. Dne 12. 08. 2019 zastupitelé schválili prodej pozemku p. č. 289/1.
Před jednáním jsem zastupitelům zaslal návrh na využití obcí
prodávaného pozemku (p. č. 289/1) k narovnání stávajících parcelních hranic kolem místní komunikace a k vytvoření prostoru
pro vybudování chodníku (a případně parkoviště). Návrh zněl:
"Pozemek neprodávat ale směnit". Uvedené by bylo výhodné
jak pro žadatele o odkup (a jeho sousedů), tak pro obec. Obě
strany by ušetřily. Žadatel o odkup by v rámci směny získal
násobně větší pozemek (a chodník před domem). Vše by bylo
ošetřeno smluvně včetně vyvolaných investic (např. povinnost
obce vybudovat nové oplocení).
V případě nepodpoření předloženého návrhu jsem žádal o alespoň ponechání pozemku p. č. 289/1 v majetku obce pro naše
následovníky.
Ani v tomto zastupitelé nevyšli vstříc a "rychle" prodej schválili.

Na jednání zastupitelstva zazněly různé argumenty odůvodňující prodej uvedeného pozemku:
• Nepřístupnost pozemku p. č. 289/1. Řešení? Standardně lze řešit
při pozemkových úpravách prováděných Státním pozemkovým
úřadem (nebo také viz. aktuálně projednávaný územní plán).
• Výše uvedený argument "nepřístupnosti" nelze použít pro
"vynucený" prodej.
• Nenavázání chodníku nad OÚ na předchozí chodník. Realita?
V jiných částech obce toto také není i při nynějších obecních
stavbách důsledně řešeno. Ve skutečnosti je návaznost chodníku i zde řešitelná.
• Přednesený návrh obcházet obecní úřad kolem "Jednoty" byl
asi jen teoretický.
• Uvedený důvod prodeje "hospodárné chování obce" je
v tomto případě ryze subjektivní. Dle mého jde o přesný opak.
V budoucnosti bude náprava tohoto prodeje násobně dražší.
Návrh řešení předložený zastupitelům by alespoň vyřešil první
podmínku k budoucí realizaci chodníku a to vlastnictví pozemků!
Následně by byly řešeny problémy, které jsou běžně řešeny při
všech podobných stavbách (přeložky sítí, atd.).
Mám z jednání zastupitelstva smutný pocit.
Dokázat, že něco nejde, je vždycky jednodušší.
Pokud chcete podpořit chodník nad obecním úřadem, pošlete mail s předmětem „Chodník nad úřadem ANO“ na adresu
obec@policna.cz a kopii na adresu chodnikpolicna@seznam.cz
Děkuji za podporu.
S přáním hezkého dne
Vítězslav Strnadel, Poličná 505

Aviatický den na Valašsku
V sobotu 27. července 2019 se uskutečnil Aviatický den na
Valašsku. Od 11 hodin proběhl v Poličné na letišti již 4. ročník této oblíbené akce. I když počasí akci nepřálo a program
byl narušen dešťovými přeháňkami, diváci rozhodně nepřišli
zkrátka a sobotního dne si užili.

Návštěvníci si mohli během dne zblízka prohlédnout leteckou
techniku Armády ČR z 221. vrtulníkové letky letecké základny
v Náměšti nad Oslavou. Mezi vystavenými exponáty nechyběl
např. bitevní vrtulník Mi-24/35. Diváci mohli obdivovat např.
také dvousedadlovou výcvikovou verzi „Čmeláka“ nebo první sériově vyráběný speciální akrobatický letoun na světě Zlín
Z-50. Na vlastní oči bylo možné si prohlédnout také obří makety
mnoha kategorií.

Vzhledem k tomu, že terén letiště v odpoledních hodinách nedovoloval bezpečné přistání, přišli návštěvníci o tolik očekávanou Air show pilota Martina Šonky, mistra světa elitní letecké
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série Red Bull Air Race. Ten se fanouškům snažil nepříjemnou situaci vynahradit a alespoň dlouho ochotně rozdával autogramy.

Přesto, že je pátý ročník akce ještě daleko, pořadatelé již nyní
připravují řadu novinek, o kterých vás budeme včas informovat.

Text: Petra Mrovcová, foto: Radek Olšák

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna
Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října 2019 od 8:00 hodin.

Pro koho je dotace určena?

Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Zlínského kraje, které jsou
převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy,
napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost
o dotaci!
Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými
jednotkami.

•
•
•

Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporáku
Stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyšší
Stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

Vzor fotodokumentace k žádosti o kotlíkovou dotaci
Špatná fotodokumentace - není vidět
napojení na komín

Správná fotodokumentace - kotel zapojený
na komín a otopnou soustavu

Na co je dotace určena?

Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový
ekologický zdroj tepla:
• Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo
Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace –
Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových
stránkách https://svt.sfzp.cz.
V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele
pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu
kotle.
Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015.

Vzor fotodokumentace odpojeného starého kotle k vyúčtování kotlíkové dotace

Jaká je výše dotace?

x Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
x Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
x Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
x Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč
Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci

Odpojený kotel

Původní místo po odpojeném kotli

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?
•
•
•
•
•

Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci stávající otopné soustavy
Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti)

Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?
•

•
•

Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a
otopnou soustavu
Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle)
Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:
•

Stávajícího starého plynového kotle

Krajský úřad Zlínského kraje
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

www.kr-zlinsky.cz/kotliky, e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz

Krajský úřad Zlínského kraje
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

www.kr-zlinsky.cz/kotliky, e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz

Bezpečnostní desatero
1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.
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Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Letní kino Poličná – Ženy v běhu
Komedie o ženách, které se nebojí vyrazit štěstí naproti, dorazila na sklonku letních prázdnin i do Poličné.
V pátek 23. srpna se diváci nechali bavit 93minutovým vtipným snímkem v improvizovaném letním kině na místním fotbalovém hřišti.

Film režiséra a scénáristy Martina Horského Ženy v běhu měl
premiéru 31. ledna a od té doby se stal hitem. Není jen o běhání, ale především o vztazích, touhách, slibech, cílech… Na
plátně zazářila Zlata Adamovská v roli Věry, která se rozhodla
splnit poslední přání svého zemřelého muže – uběhnout maraton. Rozhodne se, že 42 kilometrů poběží spolu se svými
3 dcerami Marcelou, Bárou a Kačkou (Terezou Kostkovou, Veronikou Khek Kubařovou a Jenovéfou Bokovou) jako rodinnou
štafetu. Má to ovšem háček – nikdo z nich neběhá… navíc
každý má spoustu práce a starostí… Ale jak říkají tvůrci filmu:
„S běháním je to úplně stejně jako v životě. Důležité je vydržet
a nevzdávat se, když je cíl na dosah…“

Již dvě hodiny před začátkem promítání se začala místa plnit,
míst na lavičkách rychle ubývalo a ve finále neprohloupili ani
ti, kteří si s sebou přinesli vlastní židle a křesílka, protože nakonec do „letního kina“ přišlo téměř 800 diváků. Jsme rádi, že
akce měla úspěch a těšíme se na další.
Petra Mrovcová

A tak hodnotící komise neměla lehký úkol. I když ocenění zasloužili opravdu všichni, vítězem soutěže o nejlepší alegorický
vůz může být jen jeden a tak si první místo odvezl tým Klondike, kterému na paty šlapali Los Angeles a Tarahun.

Od 13:00 hodin pak změřily postupně své síly ve fotbalových
zápasech všechny týmy – Bubble Mat Boy´s, Los Angeles,
Horní Karolina, Klondike a Tarahun. Počasí odpoledne drželo
všechny ve střehu, ale nakonec se umoudřilo a všechny zápasy
se dohrály podle plánu 2 x 12 minut jedno utkání.

Tarahunský pohár
Již tradičně si první srpnový víkend rezervujeme ve svých
kalendářích. Koná se totiž Tarahunský pohár. Nejinak tomu
bylo i v sobotu 3. 8. 2019, kdy proběhl již 48. ročník této oblíbené akce.
Průvod alegorických vozů, který startoval ve 12:00 hodin
z horní točny, byl letos opět důkazem, že všechny týmy si dávají na přípravě velmi záležet a věnují tomu svůj čas a nadšení.
Průvod vozů a jednotlivých týmů byl doprovázen početným
a nadšeným obecenstvem podél cesty až na fotbalové hřiště.

Jednotlivé týmy bojovaly s plným nasazením podporovány
svými fanoušky.   A konečné pořadí týmů v turnaji?   Stupně
vítězů obsadila Horní Karolina, druhé místo patří týmu Los Angeles a bronzovou příčku si vybojoval Klondike. Večerní zábavu pod širým nebem rozproudily skupiny DTP a Astmatic, při
kterých se všichni dobře bavili. Důležité je, že se letošní akce
velmi povedla, setkala se s velkou účastí a všichni mohli strávit
příjemnou sobotu se svými známými, kamarády a sousedy.
          Radmila Hrubcová
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Dožínky – rozloučení s létem
„Svatá Markyta hodila srp do žita“ a tím odstartovala sklizeň
obilí. Kombajny se zakusovaly do lánů klasů letním sluncem
vymalovaných do zlatova a začaly odpočítávat druhou polovinu prázdnin. Někde v dálce začal nebezpečně vystrkovat růžky
další školní rok. V sobotu 31. 8. se vzdálené stalo skutečností.
Prázdniny skončily!
Rozloučení s prázdninami a taky létem proběhlo tradičně
na fotbalovém hřišti. Počasí bylo jako vymalované, sluníčko
pálilo až moc a obloha bez mráčku přivítala první hosty ve
13 hodin. Na odpoledne byl připraven bohatý program v duchu dožínek i rozloučení s létem. Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavené zemědělské stroje, občerstvit se pitím
a jídlem. Výběr byl opravdu bohatý. V bufetu U žíznivého
šakala fotbalisti nabízeli pivo, kávu, nealko i alko nápoje a ve
vedlejším okýnku myslivci lákali na guláš. Naproti nim pod stanem konkurovala parta z obecního úřadu s grilem, kde nabízeli grilovanou kýtu, krkovici a hermelín s bohatým sortimentem
příloh. Parta to byla opravdu sehraná od hlavního „grilmistra“
Milana Kristiána přes Vojtu Baču a Ivoše s manželkou Lenkou,
která spolu s Martinou obsluhovala. Však také na lavičkách ve
stanu bylo pořád plno a nejen kvůli stínu. Kdo měl chuť spíš
na něco sladkého, určitě se zastavil u stánku Hany Milotové
a ochutnal její výborné frgály a koláčky. Pro děti zase připravily ženy tradičně párky v rohlíku a točenou malinovku.

Jeho součástí bylo předání dožínkového věnce hospodáři panu
Šnejdrlovi. Vystoupení souboru bylo obdivuhodné nejen pro
vlastní předvedení programu, ale také pro to, že v úmorném
vedru vydrželi tančit a zpívat v krásných valašských krojích.  

Po vystoupení Mezříčanu se ujala mikrofonů dechová kapela
Boršičanka Antonína Koníčka se svými zpěvačkami. Zpočátku
hráli k poslechu, a protože zazněla spousta známých melodií,
lidé se přidávali a pozpěvovali spolu s nimi. Jak čas postupoval, objevily se i tančící páry.

Také děti měly pro své vyžití v poslední prázdninový den připravenu řadu atrakcí, o které se postaraly ženy. Trefu děti procvičovaly na hodu do šašků a plechovek, obratnost při skákání
v pytli a ve dvou skákacích hradech. Hasiči se zase postarali
o velmi populární pěnu s následnou sprchou, která všem dětem v tom horku přišla vhod.

Nejen jídlem živ je člověk, proto byl připraven i bohatý kulturní program. Ten zahájil starosta obce pan Vladimír Místecký,
který přivítal všechny návštěvníky a také vzácnou návštěvu ze
Zlínského kraje – statutárního náměstka hejtmana ZK pana
Ing. Jiřího Sukopa a radní ZK paní Michaelou Blahovou. Oba
vystoupili se svou zdravicí a moc se jim u nás líbilo. Poté pan
starosta spolu s panem Ing. Jindřichem Šnejdrlou, ředitelem
hlavního partnera, společnosti Agrotech s.r.o., požádal pana
faráře z Valašského Meziříčí, aby posvětil dožínkový věnec.
Posvěcený věnec převzal soubor Mezříčan, který nám předvedl dožínkové vystoupení.
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Jak se odpoledne chýlilo ke konci a Boršičanka ukončila své
vystoupení, začaly se na obloze objevovat mráčky. Sem tam se
zablesklo a pak se přihnala i letní bouřka s deštěm. I když byl
závěr dne mokrý, určitě v nás zůstane dobrý pocit z příjemně
stráveného odpoledne plného radosti a veselí.
Vůbec není jednoduché připravit takové odpoledne. Proto
bych v závěru chtěla poděkovat všem, kteří se na tom podíleli z obecního zastupitelstva v čele se starostou, z kulturního výboru, z Českého svazu žen, z fotbalistů a hasičů. Příště
určitě rádi přivítáme každého, kdo si nebude chtít nechávat
své připomínky a nápady pro sebe, ale aktivně se připojí k organizátorům.
Milé děti, přeji vám úspěšné vykročení do nového školního
roku, hodně zajímavých poznatků, milé kamarády a tolerantní
učitele. Vy jim to oplácejte pozorností v hodinách, slušností
a snahou naučit se co nejvíce.                                    
Liba Dopiráková

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – třetí část.
Podle plánu vám přinášíme pokračování vzpomínek pana Ivana Málka.
POLIČENSKÝ MOST – přes Vsetínskou Bečvu.
Most, po kterém se jezdí, tak je už třetím, co si já pamatuji!
V čase války zde stál most, co byl postaven před rokem 1938.
Betonový most podobný jak mosty přes Rožnovku ve ValMezu!
Most, co měl železobetonové masivní zábradlí. Všimněte si, že
most je směrován na starou cestu k městu, kdy nebyl ještě postaven podjezd! Silnice vedla rovně, okolo řady domů, až k přejezdu u starého nádraží ve Valašském Meziříčí! Velice poctivě
dělaný most nevydržel ústup Němců v květnu 1945! Most zničili
výbuchem! Ženisté RA most provizorně opravili! Kus vozovky,
která byla zničena, nahradili dřevěným přemostěním. Postavili vedle spadlého mostu nový, dřevěný provizorní most. Vojáci
káceli stromy, které použili na opravu mostu, v Abácii! Jo, jak
káceli, neřezali stromy u země, ale tak vysoko, aby se nemuseli
ohnout! Nějakou dobu hned na kraji parku stály „pařezy“ vyšší
jednoho metru… Nestály tam dlouho, dřeva na topení nebylo nikdy nazbyt… Major „komandýr“, co tu opravu mostu řídil
i s „příkazníky“ bydlel u nás. Po takovém opraveném mostě se
jezdilo dost dlouho! Vedle poškozeného mostu, proti toku Bečvy,
se postavil nový provizorní most! Piloty se zatloukaly do koryta
ručními beranidly! U těch beranidel tahali za provazy prý pochytaní kolaboranti… Postavil se most, ale musel se zároveň udělat nájezd na most! Nájezdy zůstaly z obou stran i po zbourání
dřevěného mostu a je pro někoho záhadou, proč nyní zde jsou,
když nikam nevedou!? Využití nefunkčního nájezdu na Poličenské straně jako odpočívadla je praktické! Po dřevěném mostě
nezůstaly jenom nájezdy, ale také zbytky pilotů v řečišti – jsou
ještě dobře vidět za menšího stavu Bečvy! Současný betonový
most je postaven na místě betonového mostu původního. Při
stavbě byla zde použita velmi ojedinělá technologie při stavbě
mostů. Pilíře mostu nejsou vyzdívané, ale do řečiště a břehů,
byly zatlučeny celé řady železobetonových pilotů, které nesou
celou mostovku. Takový most snad v ČR je ještě jeden! V současné době v celé ČR se řeší otázka zanedbané údržby a stavu mostů! V minulosti byly mosty velmi pečlivě sledovány armádou!
Vojáci pravidelně prováděli kontroly všech mostů, a co nařídili,
muselo se splnit – obrana státu a basta!! V Abácii před mostem
stojí velký kaštan (nyní jírovec), strom si pamatuji od kluka, kdy
jsem pod ním sbíral kaštany! Kaštany, které nebyly ještě spadlé, sráželi jsme kameny… to ale bylo už moc dávno…!!! Most
v době velké vody neslouží jenom jako most, ale chodí se sem
pozorovat velká voda! Mudruje se, o kolik stoupla nebo klesla! Několikrát jsem viděl, jak, při moc velké vodě na mostě měli
hlídku hasiči!! Já se také jednou díval, jak se dělo něco nevídaného – voda tekla směrem ke Vsetínu! Rožnovská byla mnohem větší, a tak se tlačila do Vsetínské Bečvy, plulo plno klád
a haluzí od Poličenského mostu k Železňáku!!!!! Něco nevídaného!!! Bylo velmi působivé ten jev pozorovat, Bečva teče od nás
do Vsetína!!! V jeden okamžik se vody u spoje Bečev uvolnily
a klády s rachotem začaly narážet o most, kde nás povícero pozorovalo to obrácení řeky. Zdrhali jsme jak vyplašení zajíci pohánění hukotem!!! Utekli jsme rychle a bylo to fakt na bobky
v trenclách… Všiml jsem si jedné zvláštnosti na mostě a to je, že
zde vždy fouká vítr, byť sebe míň! Vždy je zde proudění vzduchu,
včetně půlnoci nebo naprostého bezvětří okolo mostu.
POMNÍK POPRAVENÝM
třem mladíčkům, které zde na lípě oběsili Němci rok před kon-

cem války a okupace! Jako malý kluk jsem to ráno šel do města
s maminkou, mněla oblečený zimní kabát a já musel jít po její
pravé straně! Stále upoutávala mou pozornost na rudé červánky vycházejícího slunce nad Meziříčím! Kabátem mi zakrývala
výhled do leva, já přece jsem jenom na okamžik zahlédl popraveného viset na stromě – měl na krku nějakou ceduli… Proto ranní červánky nemám rád celý život, vždy mi připomenou tu zlou
dobu! Hodně zlé je, jak i po létech vidím z Poličenského mostu
ranní červánky… Němci většinu takových poprav vykonávali na
lípách – Slovanský to strom… Při ústupu s německou důkladností
všechny takové stromy skáceli… Pomník, jak byl odhalován, maminka popraveného Mikoláška byla u nás na návštěvě a vykládala celou tu tragédii! Poslouchal jsem maminku, jak její raněný
chlapec unikal vojákům okolo Bečvy až k Přerovu, kde byl našimi
lidmi udán Němcům... Ten pomník má symboliku ve třech kamenech na počest třech popravených …. Tři lípy byly vypěstovány
z vyrašených ratolestí Němci pokáceného stromu… Byli zde tři popravení, tak ať zde rostou, tři stromy na jejich památku…
ŽELEZŇÁK – spisovně železniční most, jenže takové pojmenování Železňáku je v Poličné převeliká pitomina! Původní most byl
s velkým vysokým obloukem, přes celou šířku Bečvy, Samotný
oblouk byl široký o něco víc, než je klukovská prdelka v plavkách! Kluci – frajeři po koupání v Bečvě chodili si lehnout právě na ty oblouky, kde se slunili a vystavovali se na obdiv těm
klukům, co byli zde pod dohledem rodičů! Most byl postavený
v době stavby železniční trati Hulín – Ostrava! Němci v roce
1945 při ústupu všechny mosty ničili, Železňák ale jenom zle poškodili! Uvažovalo se tenkráte, že právě oblouk mostu zabránil,
aby se most celý zřítil do Bečvy. Právě v květnu 1945, jak byl
neprůjezdný betonový most do Poličné, posloužil jako náhradní za silniční most, Železňák! Proud povozů, vojáků a všeličeho
z ValMezu do Poličné odbočil u Abácie proti toku řeky Bečvy
k Železňáku! Vlakové náspy u mostu byly upraveny k najetí a
sjetí z mostu! Po železničním mostu tak přejížděly povozy tažené koňmi, ale také pásové traktory, co táhla děla! Postupující
kolona všeho možného byla nekonečná a trvala několik dnů!
Jako kluka mě imponovaly pásové traktory – rachotící nestvůra
co hnala Němce od nás… Most se opravil a vlakům sloužil snad
až do šedesátých let, kdy musel být urychleně postaven most
nový! Sranda byla, že most postavili Jugoslávci v době, kdy jsme
se jako stát pyšnili se stavbou mostů po celém světě! Postavili
most mnohem jednodušší, který vypadá jako velká lávka! Přístup na druhý břeh Bečvy byl také brodem! Při regulování toku
byl vybudován vjezd pro povozy z Poličenské strany vedle mostu ze severní strany! Brod pokračoval pod mostem na druhou
stranu, kde byl vydlážděný výjezd na pole, která byla v tu dobu
v katastru obce Poličná! Pozemky měly název „Na Městsku“!
Současně není ani brodu a ani pozemků, které by patřily Poličné
za Bečvou…!!!
Není už také, tak živo, okolo Železňáku jako dříve. Zde byly vyhlášené dva úseky Bečvy pod Železňákem a U kulíků! Kousek
pod mostem bylo nejvíce vody u skákačky! Kus od mostu v řece
bylo takové přehrazení Bečvy, co se po větších vodách „kůpačama“ opravovalo. U kulíků se zase říkalo hluboké vodě blízko
Kotlinského potůčku! Zde se také z kamenů dělávala hráz na
zastavení vody! Jo a pořád tam byla skákačka do vody! Buď to
byl dlouhý kámen anebo pořádná fošna, vystrčená nad vodu!
Na obou místech byla vymletá místa s hloubkou, určitě přes dva
metry! Hezké prostředí u Bečvy okolo Železňáku bylo využíváno
lidmi snad po celý rok! Živo zde začalo být hned brzy z jara! Nedočkavci se začali opalovat dost brzy na ostrém jarním sluníčku!
Netušili, že je to nezdravé a rovněž netušili, že jsou nějaká ma7

zadla s UV faktorem! Opálený člověk, byl zdravý člověk!!! Hlavní
zájem o ta místa nastal v době koupání! Vykoupat se chodily celé
rodiny na svá oblíbená místa! Skoro bych nyní řekl, že to byla společenská nutnost jít se koupat k Železňáku! Hojně sem chodili lidé
z Poličné a také z ValMezu!
Jednou se zde koupal také Václav Kašlík, který zde byl u svého bratra Miloše v Poličné! Koupal se a nejednou začal „polykat andělíčky“,
brácha mu pomohl, pak se vytahoval, že Rusalce zachránil dirigenta!
Byl jsem u Bečvy, jak letadlo (asi p. Vlk nebo p. Černoch) podletělo
most! Letadlo Zlín 22., vzlétlo z letiště ValMez, které bylo u Byniny
(nyní areál Deza a.s.) Stalo se tak ještě několikrát!
V současnosti by to nešlo! Řady topolů okolo Bečvy byly v tu dobu
čerstvě vysazené – jako součást regulačních prací. Koryto Bečvy
od mostu k Železňáku proto nebylo tak zarostlé mohutnými stromy, jako je současnost. Původně okolo Bečvy od silnice nevedla
žádná široká cesta, jen chodník mezi alejí topolů!!!
Velmi příjemný byl u Železňáku dřevěný kiosek! Byl tu snad už od
války! Budka, kde se prodávaly různé mlsoty pro koupající! Sodovka, pivo a pro kluky neodolatelné slané nebo makové tyčinky!
Prodávali tam Zahradníčkovi z Poličné. Otevírací doba byla přesně stanovena – otevřeno bylo, jak bylo potřeba… Škoda je, že to
zaniklo! Zmizela budka, zůstal zde jen velký čtverec opuštěného
hladkého betonu, kde kluci už jen „blbli“ na kolech… Během let
šedesátých o podobný servis se pokoušel cukrář (p. Holub?)! Pán,
který prodával zmrzlinu na nádraží ve ValMezu! Mezi jednotlivými vlaky stačil se zmrzlinářským vozíkem dojet k Bečvě. Jel po
břehu Bečvy a lidé se sbíhali na zmrzku! Za horkého počasí daleko
ale nedojel, byl rychle vykoupen – vylízán! Lidé brblali, že prodává
zmrzlinu, co je obarvená voda, ale bleskově všechnu vykoupili!!
Pán byl velice podnikavý, jak nebyli lidé u Bečvy, jezdil se zmrzlinou také do Poličné…
     
(pokračování příště)

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.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zahájení nového školního roku
Po dvou krásných prázdninových měsících se žáci ZŠ Poličná
vrátili do svých tříd, aby zahájili nový školní rok 2019 – 2020.
V červenci a v srpnu se ve škole nezahálelo, a tak si určitě všichni povšimli, že byla celkově zrekonstruována střecha staré školní budovy. Ve staré budově byly vyměněny luxfery u schodiště
a pokračovalo se v dokončovacích pracích přístavby sociálního
zařízení na školním hřišti.

Informace k platbám poplatků na rok 2019
Dne 30. 6. uplynul termín splatnosti poplatků – poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za
psa. Vyzýváme tímto poplatníky, kteří dosud svou povinnost
uhradit výše uvedené poplatky nesplnili, ať tak učiní neprodleně.
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.

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, kteří si pro to rádi přijedou.
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Pondělí 2. září 2019 se stalo historickým dnem pro našich 20 nových prvňáčků (10 dívek a 10chlapců) a samozřejmě i pro jejich
rodiče a prarodiče. V jejich první školní den je ve škole přivítali
zástupci školy (paní ředitelka Mgr. Pavla Žilinská a třídní učitelka

Mgr. Ivana Kantorová) a také zástupci obce (pan starosta Vladimír Místecký a místostarosta Vojtěch Bača). A co by to bylo
za zahájení, kdyby prvňáčci nedostali něco pro radost a na památku na dnešní významný den. Domů si odnášeli kornouty
plné školních potřeb.
V 9 hodin si ostatní žáci a zaměstnanci vyslechli optimisticky
laděný projev paní ředitelky, která všem popřála, ať se jim ve
školním roce 2019 – 2020 co nejvíce daří.
Svou premiéru měly v mateřské školce i nejmenší děti. Některým sice při loučení s maminkami ukápla i nějaká ta slzička, ale
prostředí plné nových kamarádů a hraček jistě zažene všechny
chmury a brzy budou chodit do školky rády a s úsměvem.
Všem dětem, žákům i zaměstnancům školy přejeme mnoho
štěstí a úspěchů, a to nejen ve škole.
Mgr. Marcela Oravová

směnili za živou vodu, což se ukázalo jako dobrý nápad, protože jinak by se k pokladu všichni ve zdraví a pořádku nedostali.

Složky informují ...
Český svaz žen – DRAKIÁDA 2019

Většinu času jsme trávili v lesích okolo Poličné, u Bečvy a jedno odpoledne i na druhém břehu řeky – v loděnici, kde si mladí námořníci vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké je to se plavit na
rozbouřeném moři.

Samozřejmě nechyběl hasičský den, opět trošku jiný, než
v předchozích letech, navíc okořeněný návštěvou instruktorů
z Českého červeného kříže. Děti si vyzkoušely hašení pomocí
zádových vaků, překonávání překážek, resuscitaci osoby, ošetřování drobných zranění, shlédly ukázku kluků z jednotky SDH
Poličná při hašení osobního automobilu, kdy samy přivolaly

Tábor SDH Poličná 2019 - MOŘEPLAVCI
I v letošním roce uspořádal náš Sbor dobrovolných hasičů Poličná příměstský tábor pro děti, tentokrát na téma Mořeplavci. Mladí námořníci trávili hezké letní dny především tematickými hrami, které byly doprovázeny příběhem o ztraceném
pokladu, ukradeném zlými a nelítostnými piráty.
Dvě družiny námořníků měřily své síly po celý týden, získávaly
artefakty a zlaťáky, které jim pomáhaly v honbě za pokladem.
Kluci a holky se dokonce vydali do tábora pirátů, zde těžce
vybojovali jejich vlajku, kterou následně s vůdcem hrdlořezů
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pomocí tísňové linky pomoc. A ti odvážnější si nechali od šikovných holek z ČČK namaskovat a vymodelovat zranění na
svých tělech. V samotném závěru tábora námořníci uplatnili
nabyté vědomosti a dovednosti, předvedli svou mrštnost, sílu
a vychytralost a sladký poklad ukradli pirátům doslova pod
nosem. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám
s táborem jakýmkoliv způsobem pomohli – sponzorům, jednotce SDH Poličná, oddílu kanoistů VM, instruktorům z ČČK,
rodičům, dětem a především našim vedoucím, kteří tento tábor ve svém volnu pro naše děti uspořádali. Moc bychom si
přáli, aby se tábor uskutečnil i v dalším roce.
David Malúšek, SDH Poličná

Proti Hovězí se to budeme snažit vše změnit a doufáme, že
v dalším čísle nebudu muset psát, že jsme z Hovězí jeli s prázdnou, ale kdo ví, fotbal je hra nevyzpytatelná a nepředvídatelná. Nicméně věřím, že je v našich sílách odtamtud přivést
body, i když to bude vyžadovat mnoho věcí, na které si budeme muset dát pozor.
Tak se na Vás těším v dalším čísle,
               Radomír Kapusta, trenér
Aktuální soupiska (není popis fotky):
Radek Včelný, Filip Brázdil, David Žarlok, Jaroslav Bártek, Petr
Bártek, Radek Capil, Marek Capil, Martin Kloboučník, Radim
Bártek, Marek Vaculín, Tomáš Marek, Dominik Drda, Radomír
Kapusta, Matěj Šedý, Petr Libosvár, Štěpán Šedý, Pavel Klvaňa,
Michal Oszelda, Miroslav Pelc.

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra 6/2019
Vážení čtenáři,
naše letní příprava probíhala za smíšených pocitů. Na jednu
stranu jsme si s hráči sáhli při některých tréninkových jednotkách téměř na samé dno. V tomto ohledu jsme byli velice spokojeni, jelikož to není jen nějaká pohádka, ale fakt.
Přípravu jsme zahájili několika testy, které jsme pak na jejím
konci zopakovali a hráči, kteří chodili pravidelně a v trénincích
pracovali na 110 %, vykazovali na jejím konci značné známky
zlepšení ve všech směrech/testech, než na jejím začátku. Na
druhou stranu jsme měli velké starosti s předsezonními výsledky z přátelských utkání a se složením kádru. Nejdříve jsme
prohráli s Juřinkou a nakonec odjížděli ze Slušovic s debaklem.
Ale ještě větší starosti, než přátelské utkání nám dělalo již zmiňované složení kádru pro sezónu 2019/2020.
Opustila nás řada klíčových hráčů v čele s Jakubem Kapustou,
Radomírem Paťavou, Jakubem Orságem, Alešem Žnivou, Danielem Valuchem, Tomášem Vaňkem.
Oslovili jsme mnoho okolních hráčů, ale nakonec jsme se téměř s nikým nedohodli. Posílili nás Michal Oszelda, Filip Brázdil, kteří jsou ovšem stále ještě velice mladí a bude jim ještě
trvat, než se trochu okoukají a Pavel Klvaňa, který se také vrací
po 3 leté fotbalové pauze. Nicméně se stále snažíme náš kádr
posílit.
Sezónu jsme začali domácí výhrou proti Dolní Bečvě 4:3, následně prohráli ve Francově Lhotě 5:0 a také doma proti Halenkovu 0:1. Proti Dolní Bečvě jsme si vybrali notnou dávku
štěstí, nicméně si myslím, že jsme nebyli až tak horším soupeřem a nakonec v poslední sekundě vyhráli gólem, dnes již
hrající legendy Tomáše Marka, po centru Matěje Šedého.
Ve Francově Lhotě jsme doplatili možná i na šířku našeho kádru. Do zápasu jsme šli s jedním náhradníkem a postupem
času se to na nás začalo projevovat, když Francovka vystřídala
5 hráčů. Ale ono to není omluva, i s takovou šířkou kádru se dá
vyhrávat. Zápas jsme nezvládli v mnoha směrech a Francova
Lhota po zásluze vyhrála, jelikož naše střelecké a bránící dovednosti byly na úrovní IV. třídy. V útoku jsme pálili šance co
to šlo a v obraně zase nedokázali zachytit protiútoky soupeřů.
Proti Halenkovu jsme chtěli naše nemastné, místy až velice
špatné výkony vylepšit. Celý týden probíhal dle mého subjektivního názoru velice dobře a neustále jsme směřovali za
naším cíle, čili třemi body. Myslím si, že naše hra byla oproti
předešlým zápasům diametrálně odlišná, ale stejně jsme po
zápase odcházeli zklamaní a s prázdnou. 3 body ze 3 zápasů není dobrá vizitka, ale musíme se realitě postavit čelem
a bojovat, jelikož to po zmíněných odchodech nebudeme mít
lehké.
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Zdroj:www.valasskyfotbal.cz, https://alena981.rajce.idnes.cz/

POZVÁNKA
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
TJ POLIČNÁ, spolek
Dne 8. září 2019 v 10.00 hodin se uskuteční na hřišti
TJ Poličná, spolek „Valná hromada TJ Poličná, spolek“,
na kterou tímto zveme všechny registrované členy
TJ Poličná, spolek a příznivce „Poličenského“ fotbalu.
                                 
Program valné hromady TJ Poličná, spolek konané
dne 8. září 2019                         
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Volba mandátové a návrhové komise
Zpráva výboru o činnosti
Zpráva o hospodaření
Zpráva revizní komise
Zpráva mandátové komise
Diskuse
Návrh na usnesení
Závěr
Občerstvení
Za výbor TJ Poličná Ing. Eduard Šebánek

Krásky z Poličné dobývají Itálii

Pozvánka

Celý Český fotbal v uplynulém týdnu překvapily události na
italském přestupovém trhu. Dvojice dvacetiletých českých
reprezentantek, Michaela a Kamila Dubcovy, které se svými
prvními fotbalovými kroky začínaly na zahradě v Poličné, se
nově upsaly pátému nejlepšímu týmu italské nejvyšší soutěže
Sassuolu. Je to velký úspěch, ke kterému oběma sestrám gratulujeme a přejeme hodně štěstí.
     
Převzato z týdeníku Jalovec

Inzerce…
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13. – 22. 9. 2019
Knihovna informuje
Od září si můžete přijít vypůjčit knihy opět v obvyklou dobu:
Pondělí 13.30 - 17.30 hodin
Čtvrtek 13.30 - 16.30 hodin
Kompletní seznam nových
knih je přístupný na
www.policna.knihovna.cz
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ZE!
Jsme naproti DE
OTEVÍRACÍ DOBA: KAŽDÝ DEN | 0800 – 1800

www.zcvm.cz

11

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na září 2019
Pondělí 2. září
14.00 hod.
Zápis na balet Nebezpečné známosti – Kč 360,-.
Středa
4. září
8.00 hod.
Zájezd z aut. nádraží do ZOO v Lešné u Zlína (200,- Kč).
Čtvrtek 5. září
15.00 hod.
Taneční zábava. Hudba pan Robert Šváb.
Čtvrtek 12. září
15.00 hod.
Tradiční táborák v Sokolovně s opékáním špekáčků a harmonikou. (špekáčky a chléb s sebou).
Čtvrtek 19. září
14.30 hod.
Přednáška pracovníka firmy Lomaris o zdravotním zboží s ukázkou.

Neděle 22. září
13.00 hod.
Odjezd od Hvězdárny do divadla v Ostravě.
Čtvrtek 26. září
14.30 hod.
Přednáška Atlantická Kanada – paní Radka Skýpalová.
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

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!!!

12

