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Motto měsíce:
Hřímá-li na Kateřinu, schovej se pod peřinu.
lidová pranostika

Slovo starosty

Vítání občánků
V sobotu 19. října se uskutečnilo druhé letošní vítání nových
občánků Poličné. Místostarosta obce Vojtěch Bača tentokrát
přivítal 11 nových malých občánků, kteří se do sálu U Slunce
dostavili v doprovodu svých rodičů. Přejeme všem, aby se jim
v Poličné líbilo a prožili zde krásný a šťastný život.

Vážení spoluobčané,
krásný říjen je za námi a připravujeme se na podzimní sychravé
počasí. Většina z vás uklízí zahrady a okolí svého domu. Prosím
všechny, kteří hrabou listí, aby používali kompostéry popřípadě
kontejnery, které jsou rozmístěny po celé obci. Není třeba zhoršovat ovzduší pálením a znepříjemňovat kouřem život sousedům. Při této příležitost připomínám zrušení hlukové vyhlášky.
Při zrušení jsme byli přesvědčeni o soudnosti občanů. Poslední dobou se však množí stížnosti od sousedů na hluk v neděli
a o svátcích. Buďme k sobě trochu ohleduplní.
V listopadu dokončíme Paseckou cestu a chodník k Revíru. Z důvodů výměny dešťové kanalizace, položení všech chrániček na
sítě a v neposlední řadě napojování domovních přípojek se s dokončením stavby počítá k 30. 11. 2019. Prosím vás o trpělivost
a pochopení při průjezdu stavbou.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva obce Poličná
V pondělí 7. října se uskutečnilo 7. zasedání Zastupitelstva
obce, které projednalo a schválilo následující body:
• Plán rozvoje sportu 2018 – 2025 dle předloženého návrhu.
• Přijetí investiční dotace do výše 500.000,- Kč, současně však
maximálně 8% celkových způsobilých výdajů na projekt Pořízení nové požární techniky – nákup cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH obce Poličná.
• Pověřuje starostu obce k přípravě podkladů k získání dotace
a k podání žádosti o dotaci, jež bude určena na rekonstrukci
mostu u líhně v místní části Úlehla.
• Schvaluje přijetí úvěru ve výši 2.700.000,- Kč mezi obcí Poličná a Českou spořitelnou, a. s. za účelem financování akcí
"Stavba chodníku PASEKY U REVÍRU v obci Poličná" a "Oprava
komunikace 08c v obci Poličná poškozené přívalovými dešti"
s pevnou úrokovou sazbou 1,94%, splatností do konce roku
2020 a bez zajištění.
Usnesení rady i zastupitelstva naleznete na webových stránkách obce www.policna.cz.

Zahájení provozu šaten na hřišti v areálu ZŠ
V neděli 27. října bylo počasí jako stvořené pro poslední volejbalový zápas venku, který by tak uzavřel letní sezónu. Po
absolvování hodové zábavy nebylo nejsnadnější se rozpohybovat, proto jsme si pozvali naše stálé příznivce z Branek, Valašského Meziříčí i mongolské komunity.
Začátek byl opravdu slavnostní. Po příchodu jsme za přítomnosti zástupců vedení obce přestřihli pomyslnou stuhu a šli se
převléknout do nových šaten. Ve škole se mačkáme v jedné, ale
tady jsme si dovolili luxus oddělených šaten. Zjistili jsme, že na
to, jak přístavba vypadá z venku, je uvnitř velký prostor, účelně
řešený a velmi pěkně udělaný. Dokážeme si dobře představit využití tohoto zařízení při různých akcích. Šatny jsme symbolicky
pokřtili chlebem se slaninou a další občerstvení dali na společný
stůl u hřiště, abychom to neměli daleko.
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A pak už nezbývalo, než začít hrát. Znovu jsme se utvrdili v tom,
že hrát venku je něco úplně jiného, než v tělocvičně. Míče některým létaly všemi směry, ať jsme se snažili sebevíc. Když zrovna nesvítilo do očí sluníčko, tak zase zafoukal větříček a udělal
s míčem přesně to, co jsme nechtěli.

Divadlo – SLUHA DVOU PÁNŮ
V pátek 18. 10. 2019 od 19:00 hodin jsme v Poličné mohli společně shlédnout klasickou divadelní hru „Sluha dvou pánů“ v podání
divadelního spolku Neřešto z Polic.

Situační komedii Carla Goldoniho z roku 1745 spadající do specifického žánru commedia dell´arte si v sále U Slunce nenechalo ujít
více jak 100 diváků.

Některé situace vyvolávaly až výbuchy smíchu, takže jsme se
hlavně dobře pobavili a rozhýbali na čerstvém vzduchu. Kdo
ví, kolik takových krásných dnů ještě bude. Mezi jednotlivými
sety rychle mizelo z táců občerstvení, které přichystala Vlasta.
Statečně nám s tím pomáhaly i děti, které tam kolem pobíhaly.
S postupujícím časem přibývaly nejen stíny, ale i únava. Zazněl
poslední symbolický hvizd a hra byla ukončena. Pokračovat budeme opět v tělocvičně každou středu. Přijďte mezi nás. Srdečně zveme.
PS: apeluji na všechny, kteří budou nové šatny, WC a sprchy využívat! Mějte na paměti, že vše stálo nemalé peníze a spoustu
lidské práce. Chovejme se tak, jako by to bylo naše, ne v duchu
hesla „Z cizího krev neteče.“
               Líba Dopiráková
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Spolek Neřešto se rozhodl pojmout představení netradičně. Ačkoliv se jednalo o klasickou komedii, kterou mnoho z nás mělo již
šanci vidět v podání jiných divadel, více jak tříhodinové představení
spolku Neřešto proložené přestávkou na občerstvení herců i diváků opravdu nezklamalo. Kolotoč komických situací, které mistrně
předvedl Jiří Sváček v postavě Truffaldina, doprovázený skvělým
výkonem ostatních členů souboru nikoho nenechal na pochybách,
že tento večer stál za to. Jejich verze byla propracovaná, od kostýmů až po divadelní kulisy a neméně bavily I letmé poznámky
v textu týkající se naší obce. Pokud jste toto představení ještě neměli
možnost navštívit, vřele doporučujeme všem, kdo se rádi zasmějí.
              Radka Hrubcová

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – pátá část
Podle plánu vám přinášíme pokračování vzpomínek pana Ivana Málka.
T Ř E Š Ň O V Á – alej, podél cesty od mostu do Poličné!!! Smekám před našimi dědy, jak se to třešňové stromořadí od Bečvy k
Poličné povedlo! Alej se jednak povedla, jako hezká a také úrodná! Pohled z mostu na kvetoucí alej, tak to byl silný zážitek! Kvetoucí třešně u cesty, vlevo kvetoucí stromy na Kotlině, Pasekách
a na druhé straně rozkvetlá stráň Junákova! I cynik musel uznat,
že vchází do pěkné dědiny – Poličné!
Jako kluk jsem pozoroval několik malířů, kteří tu rozkvetlou nádheru malovali! Po mnoha létech jsem uviděl v galerii jeden takový obraz, kde byl lakonický název:„Třešňová alej do Poličné“!
Obraz namalovala malířka Hýžová!! Alej v tu dobu už nebyla,
ale já cítil jak ta namalovaná alej, tak jako ve skutečnosti, voní…
Po odkvetení opadané květy vytvářely doslova závěje na silnici.
Stromy byly vysázeny po každé straně cesty od mostu k prvním
domkům! Dále pokračovaly třešně jednotlivě, poslední stromy
byly až za pomníkem v místě současného Bonveru! Stromy patřily cestářům, kteří je před dozráním ovoce prodávali zájemcům!
Na stromech byly namalovány číslice a někdy také lístek, kdo ten
strom koupil. Vysazeny zde byly pozdní odrůdy, chrupky, velké
sladké plody ideální na zavařování a zbytek,nó přece na kvas
k Bublíkovi… Zralé třešně byly velkým lákadlem pro kluky! Nejlepší byly ty stromy, pod kterými cestáři uložili sněhové zábrany!
Ovoce u cesty byl určitě „bio“, hnojené pouze koňmi, krávami
a těch málo aut určitě nic neovlivnilo! Byl velký zájem o čištění
příkop, to se rozdělovalo a bylo málo šťastných, kteří měli povolení vyházet si příkopu! Vyházená zemina byl skoro jako kompost! Cesta byla prašná, při dešti byly kaluže, které cestáři zahazovali! Při dešti se musel dávat velký pozor, jak jelo auto, aby
nás "neohodilo" Hromádky kamení na opravu byly kolem cesty
a kluci zásadně měli snahu chodit po tom kamení…
Šedesátá léta přestala svědčit aleji, začalo jezdit mnohem více
aut. Vození lnu do tírny v Bystřici pod Hostýnem také vykonalo
své na korunách stromů! Obrovské fůry naloženého lnu na traktorových vlečkách lámaly větve! Na pahýlech ulomených větví zůstávaly celé věchty, které ve větru velmi dlouho vlály nad cestou!
Odolávaly počasí, vždyť to byla vlastně koudel pro instalatéry...
Vím o několika lidech, co si spadlé snopy vzali domů pod králíky místo slámy – len v zemi vydržel až do té doby, co jej museli
vytáhnout a spálit!!! Alej se vysazovala při stavbě silnice, kdy se
počítalo s koňmi jako hlavní tažné síle! Auta se začala trefovat do
stromů, viděl jsem několik „napíchnutých“ aut do střešně.
Postupně se skácely všechny stromy a zmizelo v nenávratnu něco
moc pěkného, co zde bylo! Nebyla zde žádná benzinka nebo STK!
Na zimu se zde stavěly zábrany! Zábrany vyrobené z odkorků se
postavily dost daleko od cesty, vyzkoušené to generacemi! Sníh,
co fičel od Vsetína, vytvořil závěje už na poli a cesta nebyla tak
moc zasněžená! Jeden rok nebyly zábrany postaveny a napadlo
hodně sněhu, a to se ukázala důležitost několika málo stlučených odpadových desek šikovně postavených u silnice! V zimě se
cesta prohrnovala velkým dřevěným pluhem ve tvaru písmene
V! Pluh táhly obyčejně dva páry koní! Pluh měl na sezení fošny
a jako kluci jsme si mohli sednout! Jednou jsem se s kluky spokojeně vezl, užívali jízdy, až jsme zjistili, že jsme blízko Branek!
Šlapat sněhem zpět do Poličné byla fuška, jelikož jsme původně
šli ze školy domů, a tak jsme se tahali se školními brašnami celý
ten výlet... V aleji bývalo také hodně moc veselo jak „maškary“
zastavovaly svajbu! Svatby jezdily v kočárech taženými koňmi.
Starší kluci a cérky se převlekli za umouněné „maškary“ a provazem uvázaným ke stromu zastavili cestu novomanželům! Nu
a svatebčané se museli vykoupit penízky! Legrace byla, jak si
vzali kočárek s panenkou, ženichovi dokazovali, že je to prý jeho
děcko!!! Jednou tam byla banda malých špinavých dětí, co křičeli: „Proč nás tatínku opouštíš, cos nám to udělal?“ Stávalo se
také, že o malý kousek dále stála další parta „maškar“, kočáry

jenom popojely a celá sranda se opakovala! Nyní profrčí nazdobená auta a toť vše! Ono, pokoušet se zastavit špagátem Tirákům cestu, nevím, nevím, jak by to dopadlo….
N O V Á Č T V R Ť – Dvě ulice, co jsou momentálně staré už více
jak 80 let! Bližší upřesnění jest – první ulice a ulice za pomníkem!
Celá zástavba mohla v lokalitě začat až po zregulování potoka
v Poličné! Znal jsem se člověkem, který jako klučina v těchto místech ještě pásal husy! Pozemky byly obecní a zde se také potok
vléval do Bečvy! Po každé větší vodě si potok našel do řeky jinou
cestu! Úprava toku proběhla koncem třicátých let! Vytvořila se
na těchto místech plocha, pro novou výstavbu, o kterou byl velký zájem! Končila třicátá léta, lidem se dařilo a pana Hitlera nebrali vážně! V Mezu vznikalo nové velké nádraží, dále Mikrofona
(Tesla), Dadák (balírny)! Lidé mají „chechtáky“, daří se a chtějí
lépe bydlet! Stavební pozemky se zahradami nakoupili převážně železničáři, řemeslníci – živnostníci! Při stavbě nových domů
se hojně využíval kopaný písek z vlastních zahrad! V šedesátých
létech, soused kopal jámu pro nový stromek, v písku a štěrku
našel kus rezavého smaltovaného plechu!! Okamžitě tvrdil, že
je to potokem na jeho zahradu splavená „Svatováclavská helmice“!! Já mu dokazoval, že vykopal „nočňák“!!! Nyní ale se snažím popsat, jak nově postavené ulice vypadaly! Naprosto nově!!
Nové domky, některé bez omítky, fasády se dělaly až po roce 45!
V jednom domku stačili udělat sklepy a dost. Celou válku byly jen
udělané sklepy, do kterých byla od kluků frajeřina skočit! Domeček dostavěli brzy po válce a shodou okolností, pravděpodobně,
zde se narodilo nejvíce dětí v jedné rodině nejen v ulici ale asi
i v Poličné! Prima! Zahrady byly také čerstvě vysazené, stromy
a keře málo vzrostlé! Z domů se dalo dívat až na most přes Bečvu, ono nebyly také ale přistavěné altánky a různé přístavby co
jsou nyní! V první ulici nebyla také ještě postavena druhá řada
domů, co je blíže k Bečvě! Na té části byly pole! V dnešní době
také zvaná jako ulice ke škole. Ulice začínala domkem na rohu
silnice a první ulicí Nové čtvrti! Dům č. 218 zde stojí stále. Byl
to první dům, co zde byl postaven. V domku byla KREJĆOVSKÁ
dílna pana Kozáka. Rád jsem jako kluk poslouchal jeho povídání o jeho zážitcích z války 1914-18! Do jeho dílny se vcházelo
přes verandu, kde už byla cítit krejčovská dílna! Ano, tak tomu
bývalo! Vůně šitých různých látek, kdy to ještě zesilovala pára,
co vznikala při žehlení! Krejčí šili z přinesených látek celé obleky,
šaty, ale hlavně za protektorátu přešívali oblečení! Co si já pamatuji, byl jsem u pana Kozáka dosti často, byl to „náš krejčí“!
Jako kluk jsem byl přímo fascinován vypreparovanou hlavy štiky,
co byla pověšena na verandě! Otevřená zubatá hlava s dravčími zuby a zlým kukučem! Několikrát mi zdůraznil, že ji chytil na
Bečvě a na „střešňu“!!! Potkali jsme se několikrát i na Bečvě,
kdy pro malého kluka, se zájmem o ryby, měl velké pochopení!
Na zahradě tohoto domu v šedesátých létech zřídili skleník, co
byl určitě jeden z prvních, vytápěných zahrádkářských skleníků
v Poličné, jenže to pan krejčí už nežil…
(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.

Děti byly opět součástí celého vystoupení, mohly dokonce říkat
své návrhy a nápady a děvčata z divadla pohotově reagovaly na
přání dětí. Vzhledem k tomu, že celé vystoupení bylo nenásilné,
zábavné a vtipné, všichni se báječně bavili.

Výlet do Frenštátu
Ve středu 16. října se děti vypravily do Frenštátu pod Radhoštěm.
Již tradiční poznávací výlet do přírody se i letos velice vydařil.

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

Pěkné podzimní počasí nám poskytlo možnost nasvačit se
v přírodě, projít se v korunách stromů a poznat, jak a kde broučci, ptáci a některá zvířata přečkávají zimu.

Divadlo v MŠ
V pondělí 14. 10. dopoledne nás navštívilo v mateřské škole
divadlo „Bublanina“.
Děti zhlédly hned několik pohádek, ale kratších, z nichž každá
ukazovala na některou lidskou vlastnost – kladnou či zápornou.

Příjemná byla také zastávka u krmelce a pobyt na dětském přírodním hřišti.
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Dýňová strašidla
I letos jsme rodiče požádali o spolupráci při výzdobě mateřské
školy
dýňovými strašidýlky. Z prvotního nápadu před 3 roky se také
stává tradice. K našemu potěšení se rodiče aktivně zapojují do
výroby různých dýňových strašidýlek, a proto parapety mateřské školy zdobí vždy mnoho nápaditých a zajímavých výtvorů.
Za projevenou aktivitu a ochotnou spolupráci všem rodičům
děkujeme.

Na závěr slavnosti si prvňáčci vysloužili veliký potlesk od svých
nejbližších, kamarádů a také pedagogického sboru.      
Mgr. Ivana Kantorová

Zajímavá forma výuky angličtiny

Výzdobu využijeme při další tradiční akci MŠ – „Uspávaní broučků“ s lampionovým průvodem, kterou chystáme na 7. 11. od
17. 00 hod., na kterou mohou přijít i děti, které se do mateřské
školy teprve chystají.
     
Ludmila Chriašteľová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A je to tady, jsou opravdoví školáci!
Úterý 1. října bylo pro všechny prvňáčky naší školy slavnostním dnem. Na školním hřišti byl pro ně připraven program,
jehož součástí bylo pasování prvňáčků.
Sváteční odpoledne začalo vystoupením taneční skupiny Aneri, pak se svým tanečkem jako Večerníčci vystoupili samotní
prvňáčci spolu s deváťáky.

Po představení na děti čekalo plnění nejrůznějších úkolů.
Komu vyhládlo, mohl si pochutnat na výborných palačinkách.
A pak už si vzala slovo paní ředitelka a nastalo to hlavní - každý
prvňáček předstoupil před královnu, která ho svým kouzelným
mečem pasovala na žáka ZŠ Poličná. Děti dostaly na památku
perníkový klíč od školy a drobné dárky od paní zástupkyně.

Naše škola již druhým rokem využívá skvělou pomůcku k výuce cizích jazyků. Jedná se o internetovou aplikaci pod názvem
Wocabee. Ta je založena na kombinaci úloh - učitel žákům vybírá balíčky slovíček či frází, a to pro každou třídu zvlášť, dle
aktuálně probíraných témat. Žáci plní na počítači či mobilu
různé typy úloh a okamžitě vidí, jak jsou úspěšní. Tento způsob učení se ukázal být velmi efektivním. Zvláště menší děti jej
přijaly s nadšením a často se dožadují nových balíčků.
Lze takto sestavit i testy, které mohou žáci vypracovat kdykoliv
během dne, tzn. i v pohodlí domova. Pro ty soutěživější je součástí aplikace i sbírání bodů, na které navazují pravidelná slosování o velmi zajímavé ceny. Děti v Poličné tak mají šanci učit
se cizí slovíčka a fráze i jiným způsobem, než je klasický dril.
Až tedy příště nachytáte svou ratolest, jak zase zírá do mobilu,
nezvyšujte hned hlas - třeba se zrovna učí.
         
Mgr. Jiří Hrabovský

Jak jsme přišli na svět
V úterý 8. října navštívila naše druháčky Mgr. Kamila Rýparová
z rožnovské Poradny pro ženy a dívky. Děti se pěknou formou
dozvěděly o vzniku života, o proměnách v těhotenství a cestě
dítěte na svět.

Celé povídání pak ještě doplnil příběh miminka od počátku po
zrození v podobě filmu „Ahoj, tady jsem.“
   Mgr. Alena Hurychová
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Technický jarmark
Dne 9. října se žáci naší 8. a 9. třídy zúčastnili Technického
jarmarku, který každoročně pořádá pro nejstarší žáky základních škol Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

Osmáci se nejprve vydali do Dezy, aby slyšeli zajímavosti
o chemickém průmyslu a chemických přístrojích. Devátá
třída se rozdělila na dvě skupinky. První jela na exkurzi do
firmy Jelínek. Zde se žáci dozvěděli, jak se vyrábí v dané firmě nábytek. Druhá skupinka navštívila Mlékárnu   Valašské
Meziříčí. Mohli jsme se podívat, jak se pomocí přístrojů plní
jogurty do kelímků. Dokonce jsme si jogurty mohli vzít s sebou a rozdělit se se svou třídou.

Holokaust
Dne 15. 10. 2019 měla 9. třída přednášku s Mgr. Vanetou
Zvoníčkovou, vedoucí organizace Most, o holokaustu.
V první části jsme se dozvěděli o historii antisemitismu
i o tom, co se dělo během holokaustu a jak se „žilo“ v koncentračních táborech. Bývali rozděleni do dvou skupin. Ženy,
děti (malé), nemocní apod. byli ihned posláni na smrt, přímo „do sprch“. Zdraví a zdatní muži se dostali na tu „lepší“
stranu (Jak jim bylo řečeno.) Pracovali v kamenolomech, kde
měli krutý režim.

Také jsme se dozvěděli o doktorovi jménem Josef Mengele.
Ten dělal pokusy na dětech a nemocných lidech.
V druhé části jsme byli rozděleni do čtyř skupin. Každý si přečetl jiný příběh různých lidí. Měli jsme za úkol o osobě z textu
vyprávět třídě. Nejlepší skupina byla odměněna čokoládou.
Z přednášky jsme si odnesli dost informací. Díky Vanetě jsme
si mohli lépe představit, jak probíhal běžný život v koncentračních táborech, jak jedli, spali, jak se sprchovali i jak už
někteří tušili, co je čeká…

Bratislava

Ke konci akce se obě naše třídy spojily, abychom mohli společně navštívit prodejnu Masného průmyslu Krásno. Nejprve
nám pustili kratší zajímavý film o tom, jak kdysi probíhala
zabíjačka, a poté na nás čekalo na stolech připravené občerstvení v podobě párků.

Letošní Technický jarmark se nám moc líbil, protože jsme se
podívali do provozů, do nichž se většina lidí vůbec nedostane.
                                                                   Klára Lažová
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V úterý 15. října se sedmá třída a pět žáků z deváté třídy
vydali na dějepisnou exkurzi do Bratislavy.
Celodenním výletem nás provázel pan Pavel Kočí. V první
části prohlídky Bratislavy jsme se vydali na soutok Moravy
a Dunaje, dále jsme navštívili zříceninu středověkého hradu Děvín, kde jsme se dozvěděli něco o jeho historii. Prohlídka dále pokračovala směrem k Bratislavskému hradu,
který jsme si pozorně prohlédli a navštívili také jeho nově
otevřené zahrady. Z výhledu, který nám ležel skoro na dlani,
jsme mohli vidět Nový most, který je zvláštní tím, že ve výšce
80 m leží restaurace. Dále jsme mohli vidět parlament Slo-

venské republiky. Další část naší prohlídky začínala u chrámu sv. Martina, kde jsme si pověděli něco o jeho minulosti,
podívat jsme se také šli na Michalskou bránu, k níž se váže
zajímavá minulost. Až jsme si všechno vyfotili a pozorně prohlédli, mohli jsme se vydat uličkou na hlavní náměstí, kde se
nachází Stará radnice a uprostřed něj stojí zajímavá socha.
Mohli jsme si prohlédnout také sochu Čumila, která je jednou z mnoha atrakcí v Bratislavě.
Prohlídka byla zakončená u Národního Divadla, kde jsme dostali dvouhodinový rozchod.
Moc se nám výlet líbil a těšíme se na další.
                                             Klanicová Aneta – 9. třída

Vztahy ve třídě
Ve čtvrtek 17. 10. k nám přišla paní z organizace Most na
přednášku o vztazích.
Nejdříve jsme se představili a charakterizovali jsme naši třídu. Pak jsme hráli různé hry na spolupráci třídy, sestavovali
jsme citát, kterým bychom se měli řídit. Také jsme přiřazovali určité vlastnosti lidem ve třídě a shlédli jsme ukázku z filmu
„Rychle a zběsile“ o tom, že je vždycky dobré mít někoho,
kdo vám pomůže a my pomůžeme jemu.
Tato přednáška se nám líbila, byla poučná, zábavná a hodně
jsme si z ní vzali. Myslíme si, že se naše třída začíná sbližovat.
   Michaela Halaštová, Zuzana Vágnerová - 8. třída

Hasík
Dne 18. října jsme měli přednášku „Hasík“ pro 2. a 6. třídu.
Učili jsme se čísla tísňového volání i to, že např. do lesa nemáme chodit sami. Nejvíce se nám ale líbil detektor kouře.
Paní hasička nám jej ukázala a zeptala se, jestli máme doma
také takový a kde je nejlépe jej umístit. Poté ho zapla, začal
pípat po celé biologické učebně. Všichni jsme se lekli.
Také jsme se dověděli, že není vhodné dávat mokré oblečení
na radiátor, protože kdybychom na to zapomněli, mohlo by
po čase začít hořet.
Také za žádnou cenu nesmíme chodit do hor nebo na skály
bez dospělé osoby, protože bychom tam mohli uvíznout a
nikdo by nás nemohl najít. Když už k takové situaci dojde,
nejlepší je mít u sebe mobil a volat alespoň hasiče.
Na závěr se paní hasička ptala dětí z druhé třídy na čísla tísňového volání, všechny je už dobře znaly a my (žáci 6. třídy)
jsme je pochválili. Všem se nám to moc líbilo.
    Alžběta Melichaříková a Veronika Cahlíková – 6. třída

Kromě nás se tohoto turnaje zúčastnilo 5 dalších družstev.
Sama naše třída bojovala ve dvou týmech. Nejtěžší byly zápasy s domácími, ale ani tak jsme se nevzdávali a bojovali
jako lvi. Za tuto naši snahu jsme dostali sladkou odměnu.
I když jsme neobsadili první příčky, stálo to za to, protože nás
to bavilo a házenou hrajeme moc rádi.
               4. třída

Burza škol ve Vsetíně
Do našeho definitivního rozhodnutí, na které střední školy
poslat přihlášku, zbývají poslední 4 měsíce. A ti z nás, kteří
uvažují o umělecké střední škole, mají k dispozici už jen pouhý měsíc. Z toho důvodu se dne 25. 10. 2019 naše 9. třída
zúčastnila Burzy škol ve Vsetíně. Akce se konala v Domě kultury a pořádal ji ÚP Vsetín.
Na burze bylo zastoupeno celkem 60 škol nebo firem. Obdrželi jsme informační letáčky a zástupcům škol jsme mohli pokládat různé otázky. Akci jsme si zpestřili například i ochutnávkou bio tvarohu, změřením krevního tlaku apod.
Myslím, že každému z nás byla Burza škol něčím užitečná a
pomohla nám při volbě našeho budoucího povolání.         
Vlastimil Koňařík, 9. třída

Složky informují ...
Český svaz žen – Hodová zábava
Čí jsou hody? Naše…,
zkonstatovaly ženy a rozhodly se obnovit tradici hodových
zábav v Poličné. Rozhodnutí to nebylo jednoduché, protože od poslední velmi úspěšné „hodové“ už uplynula pěkná

Turnaj v házené
V úterý 22. října 2019 byla naše třída na turnaji v házené,
na který nás pozvala domácí družstva ze Zubří.
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řádka let. Přesto se s chutí pustily do příprav. Dnem konání
byla stanovena sobota 26. října, místo konání sál U Slunce,
o hudební produkci se postaralo duo manželů Halaštových
a nechybělo ani bohaté občerstvení a tombola.
Přicházející hosty čekaly vynikající frgály a tyčinky od pekařů
z Integrované školy, lákavě vyhlížející mini chlebíčky a zákusky
vyrobené našimi ženami.
O další občerstvení se postarala obsluha restaurace. Brzy se
začalo i tancovat. Vůbec nevadilo, že nebyl plný sál. Atmosféra
byla vynikající, trochu komorní, ale hlavně bylo veselo. Zvláště, když každý po rozbalení losů zjišťoval, co vlastně vyhrál
z toho velkého množství hodnotných cen. Napětí dosáhlo vrcholu, když se začaly losovat vstupenky. Každý si určitě brousil
zuby na hlavní výhru, což byla pečená kačena, krásně dekorovaná čerstvou zeleninou. Ale jen jeden výherce se radoval,
že nemusí další den připravovat oběd. Tímto děkujeme všem
sponzorům, kteří do tomboly přispěli.
I když jsme propagaci této akce věnovaly maximum (Poličenské listy, plakáty ve vývěskách, opakované hlášení v rozhlase,
možnost předprodeje vstupenek), zájem o tuto kulturní akci
byl nakonec menší, než jsme očekávaly…

I tak jsme byly rády, že se ti, kteří přijali naše pozvání, dobře
bavili a užili si příjemný večer a tím i ocenili naši práci na přípravě této akce.
Zkrátka kdo nepřišel, má smůlu, tak třeba příště…
ženy z Poličné

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra 8/2019
Milí čtenáři,
a do šaten jsme šli za stavu 0 : 1 pro hosty. Předváděli jsme mísdo konce podzimu nám zbývá už jen jeden zápas.   V neděli
ty téměř chodící fotbal, kdy jsme soupeři dávali až příliš prosto3. 11. 2019 jedeme v brzkých ranních hodinách do Brumova,
ru. Vypadali jsme, jako bychom si mysleli, že se Slavičín porazí
kde se utkáme s jejich rezervou. Do této chvíle, tedy až na ten
sám. Ale ne, neporazí. 2. poločas se nám nedala upřít snaha,
poslední domácí zápas, který okomentuji nakonec, se nám veale mnoho věcí, co bylo v prvním poločase špatně se nám nelice dařilo. Do každého zápasu jdeme s respektem, pokorou.
podařilo odbourat a chtě, nechtě se to s námi táhlo i v poločase
Máme za sebou neskutečnou sérii vítězných zápasů. S Prlovem,
druhém. Snažili jsme se s výsledkem něco udělat, ale bohužel
který jsme v domácím prostředí porazili 3 : 1, kdy jsme se dokáse nám to nepovedlo a tak jsme poslední domácí zápas prohráli
zali vyrovnat s místy až tvrdou hrou soupeře a naší fotbalovostí
0 : 1. Tímto bychom se vám všem chtěli omluvit.
jsme jej dokázali předčit. Další zápas na Prostřední Bečvě byl pro
Nyní nás čeká poslední zápas, a tím je výjezd do Brumova, kde se
nás náročný z hlediska koncentrace. Celý 2. poločas jsme brániutkáme s tamním B týmem. Zápas to nebude vůbec jednoduchý,
li chudý náskok 2 : 3, ačkoliv to nebylo záměrné a každá malá
proto musíme předvést daleko lepší výkon, než proti Slavičínu. Věchybička nás mohla v zápase stát vítězství. Kluci ale předvedli,
řím, že pokud se budeme všichni snažit v naších silách to určitě je. Ale
že zrají jako víno a onen výsledek 2 : 3 z poločasu ubránili. Další
pokud si to tam půjdeme jen odchodit, tak můžeme tvrdě narazit.
týden pak přišel koncert, kdy jsme doma vyučovali ze stránek
              
              Radomír Kapusta, trenér
fotbalových příruček soupeře z Bylnice. Bylo to pro
soupeře až kruté, ale fantastickým výkonem jsme Aktuální tabulka soutěže:
zápas ovládli a na konci svítil na tabuli výsledek 8 :
0 pro domácí Poličnou. Zápas nám sedl a kluci dřeli
od první do poslední minuty. Minulý víkend jsme
pak zajížděli k velice těžkému zápasu do Ratiboře.
Zdá se to až neskutečné, ale byl to další zápas, ve
kterém nás tradičně podržel gólman Včelný. V prvním poločase vychytal několik slibných šancí soupeře a následně si na Ratiboři smlsl i v penaltovém
rozstřelu. Zápas byl hrán ve vysokém tempu, byla
k vidění kvalitní kopaná, ale bohužel si myslím, že
jsme téměř všichni, včetně mě, nepodali 100% výkon. Ale jak už to bývá, je to sport, který je velice
proměnlivý a vyhrává se i po nepřesvědčivých výkonech. V tomto zápase se také po dlouhé odmlce
trefil Pavel Klvaňa. Výhra 1 : 2 na penalty nás, zejména mě, jako trenéra, velice potěšila. V posledním domácím zápase však přišel výbuch v podobě
špatného výkonu proti mladému týmu ze Slavičína.
Začátek zápasu nám vycházel, do 20. minuty jsme si
vytvořili mnoho šancí a v jedné z nich dokonce nastřelili i břevno. Pak jsme ale nesmyslně vypli, naše
snaha se téměř až nepochopitelně rovnala nule
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Knihovna informuje
Z důvodu nemoci bude v měsíci listopadu obecní knihovna
v Poličné otevřena pouze jednou týdně a to vždy v pondělí
13.30 – 17.30 hod. Kompletní seznam nových knih je přístupný na www.policna.knihovna.cz

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na listopad 2019
Úterý 		
5. listopadu
7.00 hod.
Předvánoční nákup v Polském Těšíně odjezd od ČSAD (100.- Kč).
Čtrvrtek
7. listopadu 		
14.30 hod.
Daruj čas, daruj radost – přednáší paní Alena Hellerová.
Neděle 		
10. listopadu 		
Odjezd od hvězdárny na činohru HANA.

15.45 hod.

Čtvrtek 		
14. listopadu 		
Martinské hody – hudba Robert Šváb.

15.00 hod.

Čtvrtek 		
21. listopadu 		
Jubilanti za II. pololetí. Jen pro zvané.

15.00 hod.

Čtvrtek 		
28. listopadu
Tradiční Bleší trh.

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

Inzerce…
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23. - 24. 11. 2019
Přijďte načerpat adventní náladu!

• Vyrábění adventních věnců a svícnů
• Dílnička pro děti
• Adventní dekorace

ZE!
Jsme naproti DE
OTEVÍRACÍ DOBA:
KAŽDÝ DEN | 0800 – 1800

www.zcvm.cz
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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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