Poličenské listy
Říjen 2019 / Ročník VII. číslo 10
Motto měsíce:
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
V minulém měsíci jsme ukončili opravu střechy na budově Základní školy, kterou jsme financovali z vlastního rozpočtu v celém rozsahu 2 mil. korun. Firma MK-STAV dokončila sociální zázemí u školního hřiště. Po kolaudaci této stavby pak tato bude
k dispozici všem sportovcům jak aktivním tak rekreačním. Jak
už jsem Vás informoval v minulém čísle trochu se nám opozdila stavba chodníku od železničního přejezdu z důvodu výměny
potrubí dešťové kanalizace. V tomto týdnu zahájila firma SWIETELSKY opravu místní komunikace Pasecká, která spojuje místní části Úlehla a Revír. Mikroregion Vsetínsko, jehož členem je
i naše obec připravuje další akci s názvem ČISTÁ ŘEKA BEČVA III.
Do tohoto projektu naše obec zařadila projektovou dokumentaci na vybudovaní kanalizace v místní části Boří.
Nezadržitelně se nám blíží zima a s tím je spojena i zimní
údržba místních komunikací v obci Poličná. Jsem velice rád, že
p. Ondrejka souhlasil s prodloužením smlouvy na tuto údržbu za
stejných podmínek jako v loňském roce. Chtěl bych Vás všechny
touto cestou požádat, abyste svá auta v zimní období parkovali
mimo komunikace. Údržba komunikací pak bude jednodušší.
Rád bych ještě upozornil na jednu nepříjemnou věc, která se
nám v obci rozmáhá, a to jsou přeplněné odpadové kontejnery. Apeluji na Vás všechny, abyste tyto kontejnery nepřeplňovali
a snažili se kolem nich udržovat pořádek. Všichni máme zájem
na tom, aby naše obec byla čistá, pěkná a uklizená. Kontejnery
slouží občanům naší obce a ne lidem z okolních obcí. I tento nešvar již naše obec řeší.
Závěrem bych Vás chtěl informovat, že letošní setkání seniorů
se uskuteční 8. prosince od 11:00 hodin v kulturním sále hostince U Slunce. Zarezervujte si tento termín v kalendáři a přijďte si
s námi popovídat o všem, co Vás zajímá.
Vladimír Místecký

• Organizační řád obecního úřadu Poličná, číslo vnitřního přepisu 2/2019 VP dle předloženého návrhu.
• Vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého Vyřazovacího a likvidačního protokolu
č. 7/2019.
• Návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkonů
městské policie ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Poličná a Městem Valašské Meziříčí.
• Návrh Dohody o spolupráci mezi Obcí Poličná a Městem Valašské Meziříčí, kdy předmětem dohody je vymezení spolupráce
smluvních stran v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí
provozu na pozemních komunikacích v katastru obce Poličná.
• Uzavření Smlouvy o pachtu části pozemku p. č. 382/2.
• Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 v 2. nadzemním podlaží domu č. p. 157 ve vlastnictví obce Poličná.
• Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2019
mezi Obcí Poličná jako objednatelem a společností Contica
STAV s.r.o., Jablůnka jako zhotovitelem.
• Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2019
mezi Obcí Poličná jako objednatelem a společností MK-STAV
BUILDING s. r. o., Krhová jako zhotovitelem.
• Rozpočtové opatření č. 14/2019 dle předloženého návrhu.
• Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene (ČEZ).
• Smlouvu o poskytnutí dotace (Dožínky 2019)
• Výsledek majetkoprávního záměru „Pronájem bytu č. 1“.
• Smlouvu o nájmu bytu.
• Doporučila ZO schválit Plán rozvoje sportu 2018 – 2025.
• Doporučila ZO schválit Smlouvu o poskytnutí dotace (Zlínský
kraj x cisterna)
• Smlouvu o dílo mezi Obcí Poličná a firmou Ondrejka s. r. o.
o provádění zimní údržby
Usnesení rady i zastupitelstva naleznete na webových stránkách obce www.policna.cz.

Dotace z fondu Zlínského kraje - poděkování

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce Poličná
Ve dnech 27. srpna, 10. září a 25. září se uskutečnilo 21., resp.
22 a 23. Zasedání Rady obce, která projednala a schválila následující body:
• Ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 1 domu č. p. 157 ve vlastnictví obce Poličná.
• Rozpočtové opatření č. 13/2019 dle předloženého návrhu.

Obec Poličná využívá k realizaci projektu

„DOŽÍNKY 2019“

dotaci z fondu Zlínského kraje.
Tato dotace je poskytována na základě
Programu na podporu kulturních aktivit a akcí.
Děkujeme
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Názory občanů - Hospodaření naší obce v rámci ČR
V tomto článku bychom vám chtěli přiblížit základní ukazatele
sloužící k hodnocení hospodaření obcí v České republice. Dále
bychom pak naši obec porovnali s ostatními obcemi dle tzv. pravidla rozpočtové odpovědnosti. Sledování hospodaření obcí
provádí Ministerstvo financí ČR v rámci monitoringu hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC) pomocí 18 ukazatelů.
Jak se můžeme dočíst na stránkách ministerstva financí, cílem
monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření
s veřejnými prostředky. K tomu slouží Soustava informativních
a monitorujících ukazatelů. Za stěžejní jsou považovány tři
ukazatele, které se označují za monitorující:
1. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, což znamená jaký podíl hodnoty majetku obce je financován na dluh, hodnota by
neměla překročit 25 %.
2. Celková likvidita, to je podíl oběžných aktiv obce (především
krátkodobé pohledávky obce, peníze na bankovních účtech
a v pokladně obce) a krátkodobých závazků obce, tento podíl
by neměl být nižší než 1.
3. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti. Především toto pravidlo
je stěžejní, jelikož jeho nedodržování může znamenat pozastavení vyplácení části daňových příjmů od ministerstva financí. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (někdy se také mluví
o pravidle dluhovém) říká, že pokud zadlužení obce přesáhne
60 % průměrného celkového příjmu za poslední 4 roky, pak
v následujícím roce musí obec alespoň 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a hodnotou 60 % celkového příjmu splatit.
Ukazatel rozpočtové odpovědnosti pro obec Poličná
k 31. 12. 2018 činil 30,37 %. Průměr příjmů za poslední 4 roky
byl 30,864 mil. Kč a úvěr 9,375 mil. Kč.
Jak si stála naše obec s ukazatelem 30,37 % z celkových 6252
obcí v České republice na konci roku 2018? Za rok 2018 se objevily první výsledky monitoringu v červenci tohoto roku, kdy Vláda ČR projednala Informace o monitoringu hospodaření ÚSC.
Mnoho dalších zajímavých informací se dozvíme i ze Zprávy
o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2018, kterou
na konci tohoto roku vydá Národní rozpočtová rada.

Z tabulky vyplývá, že 3590 obcí (57,4 %) na konci roku 2018 hospodařilo bez jakéhokoli dluhu. Dalších 1115 (17,8 %) obcí hospodařilo s dluhem do 20 %. Naše obec za rok 2018 patří do skupiny 684 obcí (což je 10,4 %), které mají zadluženost 20 – 40 %.
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Z výše uvedeného vyplývá, že 75 % obcí hospodařilo na konci
roku 2018 s menším zadlužením než naše obec. Zde bychom
také mohli připomenout, že naše obec v minulých letech inkasovala neopakovatelných více než 20 milionů Kč příjmů, hlavně to
byly příjmy z prodeje obecních pozemků, částečně z majetkového
vyrovnání s městem Valašské Meziříčí.
Domníváme se, že různé ukazatele hospodaření mají různá úskalí. Žádný ukazatel není zcela ideální. I samotné MF píše, že překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze
indikuje možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci. Teoreticky by mohla
být například obec bez dluhu, ale zároveň s rozbitými chodníky,
neopravenou školou, apod. Jindy může zase jiná obec mít nemalý úvěr na investici, na kterou má vyřízenou dotaci, takže po
vypořádání celé akce dluh obec splatí z dotace a zadlužení obce
podstatně klesne. Nebo dluh zmizí úplně. Nicméně uvedené informace v tabulce vypovídají o tom, že pro polovinu všech obcí
v České republice je hospodaření bez dluhu zcela běžné.
Ing. Josef Dorčák, Ing. Jan Hradil, Stanislav Lysák

Poděkování
Poděkování a pochvalu si zcela jistě zaslouží žákyně T. S. z 5. třídy
a A. Š. ze 7. třídy Základní školy Poličná, které v úterý 17. září 2019
našly před prodejnou potravin COOP v obci Poličná ledvinku bez
osobních dokladů, zato však s velkým finančním obnosem. Poctivé a všímavé nálezkyně neváhaly a nalezenou ledvinku přinesly
na Obecní úřad. Ledvinka byla poté předána majiteli.
Vedení obce

Povinné označování psů – UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny majitele psů, že od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.,
týkající se povinného označování psů. Od 1. ledna 2020 bude
povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označen mikročipem. Od tohoto data by měl být na území
ČR takto označen každý pes.

2. formulář I.C.E. karta s praktickými informacemi o osobě
v domácnosti
3. pravidla pro vyplnění
Plastové obálky budou zdarma k dostání na obecním úřadě.
O možnosti jejich vyzvednutí budete včas informování.

Ekologická likvidace aut
Obecní úřad v tomto týdnu oslovila firma AUTOVRAK.CZ Bohuslavice u Zlína, která se zabývá ekologickou likvidací a výkupem starých aut. Firma nabízí likvidaci vašeho vozu včetně odvozu zdarma a finanční odměny od 1 000 - 50 000,- Kč.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně ekologické likvidace či
výkupní ceny za váš vůz volejte telefonní číslo 722 666 222.

Více informací k novele veterinárního zákona a povinnému označování psů naleznete na webových stránkách Státní veterinární
správy.
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/

Seniorská obálka
Naše obec v rámci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko
podporuje zavedení Seniorských obálek a spolupracuje v této
věci s městem Valašské Meziříčí. Záštitu nad Seniorskou obálkou, která je projektem MPSV, převzal Zlínský kraj a ministr
zdravotnictví.
Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a ohrožení zdraví nebo života. Často se stává, že
přivolaní zdravotníci záchranné zdravotní služby, hasiči, policisté
nebo strážníci nemají o osobě, v jejíž domácnosti zasahují, potřebné informace.
Tomu by měla zamezit Seniorská obálka, kterou tvoří:
1. plastová obálka s magnetickým proužkem k přichycení na
lednici v domácnosti

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – čtvrtá část
Podle plánu vám přinášíme pokračování vzpomínek pana Ivana Málka.
Okolo mostů na Bečvě bylo, hodně živo, když řeka zamrzla! Bruslilo se všude, ale nejlepší hřiště na hokej byla nad mostem do
Poličné!
Ledu bývalo velmi mnoho a byly obavy, jak na jaře ledy tály a kry
pluly po vodě! Jeden rok se kry začaly hromadit u Jarcové! Vojáci
kupy ledu na Bečvě uvolňovali trhavinami! Mosty po válce byly
provizorně dřevěné a bylo vážné nebezpečí, že ten nápor ledu
nevydrží! Chodili jsme se dívat na most na kry, které nevypadaly v kalné vodě nijak příjemně! Likvidace ledových bariér měla
dohru následujícího léta! Brácha chytal ryby nad Poličenským
mostem a uprostřed řeky našel nevybuchlou minu, která sem
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doplula na kře z Jarcové! Ženisté minu odpálili v pískovišti, co
bylo na soutoku Bečvy a potoka z Poličné! Já byl u toho – to byla
šlupka!!!!
Zažil jsem také v Poličné ke konci války výbuchy leteckých pum,
bylo to za Železňákem!! Byl jsem se tam podívat na krátery,
co letecké pumy udělaly v polích. Hluboká díra, která zvláštně
smrděla a já se tam bál vlézt! Nepamatuji si datum a nevím kolik
pum zde spadlo celkem, pamatuji si jen dva krátery, ze kterých
šel strach a smrad! Nedá se už ani zjistit, jestli dopad pum na ta
místa bylo cílené, nebo nouzový odhoz! Bomby dopadly ve dne,
z toho se dá usoudit, že to byli Američané! Z toho všeho jasně
vyplývá, že Poličná byla za války také bombardovaná! Po válce
za Železňákem byl těžen štěrk, a to na katastrálních pozemcích
Městko – Poličná!! Pokud by štěrkáč vznikl z kráterů bomby, USAir Force zahájila těžbu stěrku v Poličné!
Na mostě bylo také za dobu, co zde stojí několik smrtelných úrazů vlakem! Kolik celkem nevím, ale byly! Jistě, na mostě pro vlak
nemají pěší co dělat, ale ono, to tak moc svádí! Místo okolo mostu mělo své kouzlo pro mnoho generací! Scházívaly se zde přes
den a večer celé party kluků a děvčat. Hodně se zde změnilo od
doby, co řeka byla zregulována! Vjezdy do Bečvy jsou zlikvidovány, kamenitá pláž zmizela, vody je zde mnohem méně! Na břehu
k Valmezu je zasypán hezký palouček odpadní hlínou, která se
tváří jako protipovodňová zábrana!
Než odejdeme od mostu, musím napsat ještě jednu příhodu,
co se mi zde stala při chytání ryb! Jedno dopoledne jsem byl
„zabroděný“ v řece a chytal ryby. Na břeh z Mezu přišla dáma
a chystala se zde opalovat. Natáhla si deku a v plavkách se začala natírat nějakými olejíčky s faktory UV! V zrcátku zkontrolovala obličej. Všechny ty drogistické serepetičky pečlivě uložila do
proutěného košíku vedle deky. Natáhla se spokojeně na deku,
sluníčku vstříc a usnula! Vidím, jak po chvilce se blíží velký černý
„vlčák“, který sem chodí na své pravidelné venčení s páníčkem!
Pejsan očichá košík a usoudí, že takové pachy nemají co dělat
v jeho rajonu… Zvedne nohu a po psím způsobu si košík s krémy
poctivě přeznačkuje… Spokojeně potom, pokračuje v procházce!
Co na to dáma nevím – radši jsem odešel…
Po válce se zbudovalo fotbalové hřiště, co je zde pořád! Jeden
čas byla zde, také ubytovna Tesly! Prý na Rajlovce!!! Velice mne
překvapilo, jak jsem nedávno uviděl plány z doby těsně před válkou, kdy zde byl nakreslen celý kompletní sportovní areál!!! Nebyli to žádní troškaři, pro areál využili celou plochu od silnice až
po železniční trať na Hulín!! Zase jedna věc, co nám Němci svou
válkou překazili zbudovat…
Jo a tomu pozemku se říkalo Amerika, výměra pole byla větší
než 5 ha! V padesátých létech tam traktorem s velkou pompou
rozorávali meze pro JZD. No to bylo slávy…
(pokračování příště)

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.
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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.

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
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Třída Ježečků

První měsíc nového školního roku u Ježečků proběhl v duchu seznamování s novým prostředím, kamarády a pravidly. Sluníčko
nám přálo a tak jsme si užívali plnými doušky zahrady a procházek po naší krásné obci. Dětem také začal plavecký výcvik, který
probíhá jednou týdně během celého podzimu. Na plavání chodí
děti velice rády a vrací se plni zážitků.
Také jako v loňském roce nás budou pravidelně navštěvovat
studenti z ISŠ, kteří nám budou pomáhat s rozvíjením polytechnických dovedností u dětí. Opět se budeme věnovat především
stavbě z lega, ale zaměříme se také na jiné materiály.
V září proběhlo první divadelní vystoupení.
A protože nám školní rok teprve začíná, těšíme se na spoustu společných podzimních akcí, které nás brzy čekají: Výlet do
Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, výlet do Frenštátu pod
Radhoštěm, vítání nových občánků, uspávání broučků a lampionový průvod…
Zuzana Surovčáková

Draci
V pátek 20.9. se děti „chlubily“, že mají doma draka nebo že
jim maminka koupila či koupí draka. Využili jsme situaci a jednoho dráčka jsme si vyrobili i ve třídě, aby děti věděly, že drak
se nemusí jen koupit v obchodě, ale dá se také vyrobit. S dráčkem jsme si hráli pak celý následující týden.

Třída Krtečků
Řízená činnost
Ve třídě Krtečků se letos sešly veselé a hodně zvídavé děti. Od
začátku roku se s námi zapojují do všech her a činností, které
jim nabídneme. Např.: V úterý 17. 9. to ve třídě vypadalo jako
v mraveništi. Děti, jako malí mravenečci, pilně skládaly postavy dětí, ať už to byly půlené obrázky či jednotlivé části postavy. Procvičovaly přitom nejenom pozornost a soustředění, ale
také srovnávaly velikosti, třídily části kluka a holčičky a učily
se také vzájemně se respektovat, pomáhat si či se dohodnout
mezi sebou.
Velikým překvapením pro děti pak byla pomůcka, kde děti mohly sledovat a poznat, co to vlastně máme ukryto pod tou kůží,
kde máme srdce, plíce a další orgány, které si nemůžeme nahmatat, jako kosti nebo vidět, jako žíly.
Celý týden nás provázela básnička, se kterou se děti učily zdravit
„dobrý den“.

Výlet do Skanzenu
Ve středu 25. 9. ráno se děti z mateřské školy vypravily na poznávací výlet do Skanzenu v Rožnově p. R. Po příjezdu na místo
se jednotlivé třídy rozdělily. Děti ze třídy Ježečků se vypravily
do „Valašské vesničky“. S dětmi ze třídy Krtečků jsme se roz-
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hodli zůstat dole ve „Valašském městečku“. Děti byly velmi
šikovné. Bez problémů, v klidu procházely jednotlivé domečky a stavení.
Prohlédly si dům, ve kterém zjistily, jak lidé bydleli dříve, v jiném domečku viděly starý obchod a poštu, viděly také předměty a věci, ze kterých se dříve domy stavěly a co k tomu
lidí používali atd. Velmi se jim líbila i stará studna s velkým
kolem.

Největším zážitkem byla pro děti návštěva místního dřevěného kostelíku. Děti vcházely dovnitř potichoučku a i uvnitř
jen špitaly. V blízkosti kostelíku si ještě děti prohlédly broučka na náhrobku J. Karafiáta.
V průběhu procházky po městečku nechyběly ani dvě zastávky na občerstvení. Děti v klidu posvačily chlebík z MŠ, snědly
dobroty z domova či od paní učitelky, napily se a pokračovaly
v prohlídce. Každé dítě si spokojeně neslo svůj batůžek, ve
kterém kromě pití a sladkosti spočívala i pláštěnka, kterou
jsme nakonec ani nepotřebovali. Počasí vyšlo báječně. Nebylo ani horko ani zima, zkrátka ideální počasí pro opravdu
krásný podzimní výlet do minulosti.
Ludmila Chriašteľová a Olga Putová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Policejní hlídky
Dne 10. 9. 2019 se dvě pětičlenné skupinky žáků 5. třídy naší
školy zapojily do akce s názvem Policejní hlídky, kterou policisté opakovaně pořádají pro žáky prvního stupně základních
škol s cílem zvýšit jejich povědomí o dopravní bezpečnosti.
Naši žáci se na točně v Poličné přidali ke smíšené hlídce
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městských a státních policistů, kteří jim předvedli část své
pracovní náplně.

Žáci si pod dohledem policistů zkusili zkontrolovat zastavená
vozidla i jejich řidiče. Děti byly touto akcí nadšeny a líto jim
bylo snad jen to, že policisté nerozdali téměř žádné pokuty.
				
Vojtěch Bača

Návštěva dopravního hřiště
Během celé školní docházky je 4. ročník pro žáky vždy důležitým mezníkem, protože v tomto roce oslaví 10. narozeniny
a podle zákona se tak mohou stát samostatnými účastníky
silničního provozu. Proto děti musejí projít lekcemi dopravní
výchovy, které se konají na dopravním hřišti ve Valašském
Meziříčí. Tyto lekce jsou pak na jaře zakončeny zkouškami
a po jejich úspěšném absolvování získají žáci průkaz cyklisty.
V úterý 17. září 2019 jsme tedy byli spolu na první dvouhodinové výuce. První polovinu jsme věnovali teoretické části,
kde se děti od přednášejícího pana Graclíka dozvěděly pravidla při pohybu po silnici či stezce pro cyklisty a vybrané
dopravní značky. Poté jsme již šli vyzkoušet zručnost a dovednost při samotné jízdě na kolech. Děti projížděly světelně řízenými křižovatkami, vyzkoušely si pohyb po kruhovém
objezdu, přemýšlely o dopravních situacích, musely dávat
pozor na dopravní značky, dodržovat je a při tom všem ještě
dávat pozor na spolujezdce a sami být ohleduplnými řidiči. Někteří žáci procházeli po vyznačených chodnících jako
chodci. Pokud došlo k porušení pravidel silničního provozu,
řidič či chodec byl na přestupek upozorněn a ihned musel
svou chybu napravit.

Všechny děti si však zaslouží pochvalu, protože se snažily
pravidla dodržovat a přestupků bylo málo.
Na dopravním hřišti jsme strávili pěkné dopoledne. Společně jsme si v bezpečném areálu dopravního hřiště mohli
ověřit, jak důležitá je v opravdovém silničním provozu nejen
opatrnost, ale i vzájemná slušnost.

Preventivní program „Hasík“
V pátek 20. září zavítali mezi žáky 2. a 6. ročníku zástupci hasičů HZS Valašské Meziříčí. Děti si zopakovaly telefonní čísla
tísňového volání a vyzkoušely si nahlášení mimořádné události. Připomněly si, odkud nám hrozí nebezpečí doma a jak
se „hodný“ oheň dokáže proměnit ve „zlý“. Dověděly se, jak
se při požáru správně zachovat a jaké jsou základní zásady
první pomoci.

Besedu jsme začali úkolem. Měli jsme nakreslit panáčka
z jednoho kruhu a osmi trojúhelníků. Každý z našich obrázků
byl jiný, stejně jako jsme jiní my. S Bc. Renatou Dorňákovou
jsme se poté bavili o povoláních obecně a přemýšleli, co výkon některých povolání obnáší. Poté jsme dostali ve dvojicích kartičky s názvy povolání a pomocí vhodně kladených
otázek jsme museli uhádnout, jaké povolání měl na kartičce
napsáno náš spolužák.
Dále jsme pracovali s kartami, na kterých byla představena
některá povolání, a mohli jsme se
podívat, kolik se v daném povolání vydělá, jaká je po něm
poptávka a jak je to se zájmem o tuto profesi u nás v kraji.
Nakonec jsme v rámci průzkumu zájmu žáků o školy a obory
dostali lísteček, který jsme přilepili k oboru, o který máme
v současné době zájem my.
Dostali jsme také letáky se zajímavými kontakty a webovými
stránkami, testy a dalšími informacemi. Besedu doplnila zábavná videa. Všem žákům naší třídy beseda určitě pomohla
při našem nelehkém rozhodování.		
Vlastimil Koňařík

Dospívání

Děkujeme za přínosnou besedu a těšíme se na další setkání!
Mgr. Alena Hurychová

Deváťáci na Úřadu práce
Dne 20. 9. 2019 jsme navštívili Úřad práce ve Valašském Meziříčí, abychom s jeho zaměstnanci besedovali o svém budoucím povolání.

V úterý 24. září se v 5. třídě konala přednáška týkající se dospívání a změn s ním spojených, kterou si pro žáky připravila
Mgr. Kamila Rýparová. Seznámila žáky se základními fyziologickými i psychickými změnami v období, kdy se z dívky stává
žena a z chlapce muž.
Přednáška probíhala nejdříve společně a poté se chlapci
a děvčata na chvíli rozdělili, aby se podrobněji dozvěděli
o změnách v období dospívání, které se týkají přímo jich. Nakonec se děti opět sešly, aby se dozvěděly základní informace také o změnách, které nastávají u druhého pohlaví.
Přednáška byla doplněna videoprezentací, modely i obrazovým materiálem.
Žáci naslouchali a se zájmem pokládali přednášejícím doplňující otázky.
Téma bylo přizpůsobeno věku žáků, a proto se o všem, co
je čeká, dozvěděli srozumitelnou a přitom poučnou formou.
Žáci již tuší, že je čekají vzrušující zážitky v další živorní etapě
- pubertě. První lásky jim zkomplikují život a možná i zlomí
srdce, ale rozhodně se také mají na co těšit.
Mgr. Jana Farbáková

Sdílení dílen a vzájemné učení žáků SŠ a ZŠ
Také v novém školním roce pokračuje spolupráce naší školy s
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ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí v rámci projektu „Sdílení dílen
a vzájemné učení žáků SŠ a ZŠ“.

uzdě své „saně“, nám byl odměnou za naši snahu. Nejvíce nás
potěšilo, že tentokrát nebyla kategorie draků kupovaných v takové přesile, jako v minulých ročnících. Jediné, co nám letos
dělalo problémy, bylo určit vítěze. Ti byli nakonec po zásluze odměněni pěknými cenami a děti zároveň dostaly za svou
účast balíčky se sladkostmi.
Poděkování za zdárný průběh této akce patří jako každý rok
také pracovníkům letiště, kteří se postarali o občerstvení pro
děti i jejich doprovod a vedení obce za finanční podporu akcí,
které pod hlavičkou naší organizace pořádáme.
Za ZO ČSŽ Horáková Pavla

Český svaz žen – Cvičení pro ženy každého věku

Ve čtvrtek 26. září proběhlo první projektové dopoledne na
ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí. Žáci 7. a 8. třídy si zde vyzkoušeli práci ve školních dílnách, kuchyni a chemické laboratoři.
Byli rozděleni do 4 skupin a pod vedením zkušených pedagogů a jejich studentů se naučili jednoduché i složitější postupy
v oboru elektrotechnickém a strojním, prováděli chemické
pokusy a velký úspěch měly dívky ze 7. třídy, které připravily
výbornou pizzu a cukrářské speciality.
Prožili jsme zábavné i poučné dopoledne a již se těšíme na
příští návštěvu.
Mgr. Jana Urdová

Složky informují ...
Český svaz žen – Poličenská DRAKIÁDA 2019
V neděli 22. září si na místním letišti dali sraz „krotitelé“ draků všeho druhu.
Základní organizace Českého svazu žen tady pořádala již
6. ročník Drakiády. V předchozích ročnících ne vždy vyšlo vše
na sto procent. Jednou nám nepřálo počasí, jindy nevál příznivý vítr, další ročník se kombinace těchto důvodů odrazila na
malé účasti. Několikrát jsme chtěli pořádání této akce vzdát.
Ale letošní již 6. ročník předčil všechna naše očekávání. Nejenže počasí vyšlo na jedničku s hvězdičkou, ale také fakt, že
po třetí hodině odpoledne se letištní plocha hemžila spoustou
dětí, které se za pomoci rodičů i prarodičů snažily udržet na
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Všem zájemkyním o trochu aktivního pohybu oznamujeme, že
počínaje 1. říjnem se každé úterý od 18.30 hod. v tělocvičně ZŠ
koná cvičení pro všechny ženy, které mají zájem jednou týdně
věnovat hodinu svého času protáhnutí těla. Vstup do tělocvičny je zadním vchodem. Můžete to třeba jen zkusit, a pokud
vám to bude vyhovovat, přidáte se k nám. Je to zcela na vás…
Za ZO ČSŽ Horáková Pavla

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra 7/2019
Milí čtenáři,
v posledním článku jsem psal, že doufám, že se nám podaří porazit Hovězí a taky se nám to povedlo. Na Kaštýle, jak se místnímu „stadiónu“ přezdívá, jsme vybojovali cenné vítězství 0 : 1,
kdy se z penalty trefil Libosvár a to ještě Včelný chytil penaltu
domácím. Tento zápas byl také speciální v tom, že se nám podařila přivést velice zvučná posila. Po předchozích prohrách se
vedení rozhodlo, že by nebylo špatné, pokud by náš tým doplnil někdo s velkou dávkou zkušeností a tak se rozhodlo přivést
zkušeného Vítězslava Mooce, který v minulosti prošel prvoligovými týmy. Ze začátku jsme měli trochu strach, jak k nám bývalý prvoligový hráč zapadne, zda to nebude nějaká postavička
s hvězdnými manýry, jelikož jsme jej neznali. Musím ale říct, že
dle mého názoru mezi nás zapadl skvěle, působí skromně a přátelsky. Víťa hraje na pozici stopera, kde si nevede vůbec špatně.
Další zápas jsme v domácím prostředí hostili silnou Choryň,
která bývá vždy nepříjemným soupeřem. Po skvělém výkonu,
zejména v prvním poločase, kdy jsme soupeře téměř k ničemu
nepustili, jsme vedli 2 : 0. Mezery byly v tom, že jsme si vypracovali spoustu slibných šancí, které jsme ale v mnoha případech
řešili špatně a nevytěžili z nich maximum. Další víkend jsme měli
výjezd do Lidečka, kam jsme jeli s obrovským respektem, ale
s obrovskou touhou uspět. Do kabin se šlo za stavu 0 : 0, kdy
nebylo k vidění mnoho gólových akcí. Druhý poločas byl ale
o mnoho zajímavější. K vidění byla touha na obou stranách
uspět, hrál se rychlý fotbal, s mnoha šancemi od obou mužstev.
My jsme byli velmi efektivní a po zásluze třikrát skórovali ve
2. poločase. Včelný tímto utkáním a fantastickým zákrokem na
konci zápasu, udržel 3. čisté konto v řadě.
Minulý týden bylo k vidění derby, ve kterém jsme zajížděli
k našim nedalekým hostům, do Krhové. Po třech výhrách v řadě
jsme velice toužili po tom, abychom tuto sérii vyhraných zápasu
prodloužili. Na týmu bylo vidět velké odhodlání, hlad a chuť po
vítězství. První poločas jsme hráli naši hru, vytvářeli si šance,
neustále nutili soupeře vysokým napadáním k chybám a vyplatilo se. Po 45 minutách na tabuli svítilo skóre 0 : 3 pro Poličnou.

V kabině a poločase jsme si neustále při- Doufáme, že se s Vámi na tomto utkání potkáme a podaří se nám Vás potěšit dobrým
pomínali, že ještě není hotovo. Když dala fotbalem.
3 góly Poličná, proč by nemohla ty góly
Radomír Kapusta, trenér
dát i Krhová? V žádném případě jsme neAktuální tabulka soutěže:
chtěli dopustit to, abychom usnuli na vavřínech a chtěli jsme jít stejně soustředěni
i do 2. poločasu. Ale jak to tak bývá, fotbal je hra nevyzpytatelná a stát se může
cokoliv. Stalo se to, že jsme dostali ve
46 minutě gól na 1:3 a tým, jakoby si přestal věřit. Od této chvíle jsme se začali
nepochopitelně hádat mezi sebou, s rozhodčími a ustoupili z naší hry. Krhová naštěstí dala pouze branku na 2 : 3 a další už
nepřidala. Budeme na sobě muset zapracovat a nemůžeme dovolit, aby se cokoliv
z toho opakovalo
V sobotu 28. 9. 2019 se v domácím prostředí utkáme s Prlovem a doufám, že
i přes početné absence, které se v tomto
utkání nejspíš objeví, se nám podaří uspět.

Inzerce…

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na říjen 2019
Čtvrtek
3. října
15.00 hod.
Přednáška pí. místostarostky Vojáčkové „Zeleň ve městě –
rozvoj a její údržba“.
Pondělí
7. října
Zápis na operu Rusalka (členové 370,- Kč).

14.00 hod.

Čtvrtek
10. října
15.00 hod.
Vystoupí soubor Pohoda se svým pásmem písní.
Čtvrtek
17. října
14.30 hod.
Cestování po Indii – přednáší a promítá p. František Tomanec.
Čtvrtek
24. října
Taneční zábava – hudba Robert Šváb.

15.00 hod.

Pátek
25. října
Odjezd od hvězdárny ve VM na operu Rusalka.

16.45 hod.

Úterý
29. října
Zápis na Martinské hody (100,- Kč)

14.00 hod.

Čtvrtek
31. října
Bowling – Sokolská ulice

14.00 hod.

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

V Zahradním centru naproti DEZE momentálně finišují s přípravami oslav. Jako dík svým zákazníkům připravili víkendovou
slavnost v prostorách prodejny. Co si máme představit pod nabídkou našlapaného programu pro děti i dospělé jsme se zeptali Filipa Klímy, majitele společnosti.
Zahradní centrum má 25 let a vy jste si připravili pro své zákazníky víkendovou oslavu, na které budete dárky rozdávat
vy, je to tak?
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Ano, ve dnech 4. – 6. října 2019 slavíme čtvrtstoletí a jako dík jsme pro naše zákazníky nachystali bohatý program a řadu příjemných překvapení.
Můžete být konkrétní?
Samozřejmě! V pátek mezi 18. a 22. hodinou u nás vystoupí např. kapela LÁŽO PLÁŽO a sváteční atmosféru dne podpoří Boca Fuego se svou ohňovou show.
Pátečním programem jste nasadili vysokou příčku! Čím zákazníky překvapíte v sobotu
a neděli?
Během celého víkendu čeká naše zákazníky celá řada překvapení, které bych nechtěl dopředu prozrazovat, ALE na sobotu a neděli plánujeme také velmi zajímavý program. Během
obou dnů se mohou návštěvníci např. inspirovat floristickou show Mirky Fojtů a Katky Strnadlové. A mysleli jsme také na děti – mimo kreativního tvoření, malování na obličej, soutěží
a her se již nyní mohou těšit na balónkového klauna. A samozřejmě jsme nezapomněli ani
na bohaté občerstvení.
Mimo programu bude možné v Zahradním centru i nakupovat, že? Co všechno si mohou
u vás zákazníci pořídit?
Celoročně máme v nabídce široký sortiment pokojových i venkovních rostlin a zahradnických potřeb, zákazníci mohou vybírat z mnoha dekorací, součástí prodejny je bohatě zásobený food koutek s jedlými dárky, víny, čaji, kávou, kořením a v neposlední řadě nabízíme
rozvoz květin po Valašském Meziříčí ZDARMA.
Děkujeme za rozhovor Petra Mrovcová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Sobota 19. 10. 2019 v 10.00 hodin

Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše miminka na podzimní vítání nových
občánků, které se bude konat v sále hostince U Slunce.
Žádáme ty rodiče, kteří mají zájem, aby nás kontaktovali na e-mail: obec@policna.cz
nebo na tel. číslo: 702 088 409 a nebo osobně na Obecním úřadě a to do 14. 10. 2019.
Po dohodě Vám bude zaslána přihláška.
Těšíme se na Vás
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ZO ČSŽ ve spolupráci s obci Poličná
pořádá

HODOVOU ZÁBAVU
KDY:
KDE:
ZAČÁTEK:
VSTUPNÉ:

26. října 2019
v sále "U SLUNCE"
19.00 hodin
100,- Kč

K tanci i poslechu bude hrát
DUO L + P SONET
Místenky budou připraveny
k prodeji od 7. 10. 2019
na Obecním úřadu
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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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