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Motto měsíce:
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.		
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní podzim byl pro nás příznivý, počasí nám přálo. Dokončili
jsme Paseckou cestu a zdárně finišuje chodník k Revíru, který
bude ukončen v nejbližších dnech. Finální úpravy necháme na
jaro, kdy opravíme rozjezděné plochy zeleně a dokončíme terénní úpravy.
Zima se ale hlásí o slovo a tak vás chci poprosit o spolupráci při
zimní údržbě. Technika je nachystaná, ale před vlastním domem
je potřeba i osobní zapojení. Děkuji všem občanům za spolupráci v uplynulém roce, kdy jste se starali o své okolí a přispěli tak
ke krásnému vzhledu naší obce.
Přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a šťastné vykročení do nového roku 2020.
Vladimír Místecký

• Neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 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.
• Schvaluje výkazy závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Poličná 276, za III. čtvrtletí roku 2019.
• Rozpočet a Plán odpisů Základní školy a Mateřské školy Poličná 276, příspěvkové organizace pro rok 2020.
• Uzavření Dodatku č. 2 k  Přípravné smlouvě o vzájemné spolupráci a spolufinancování při vybudování protipovodňového
zařízení – Poldru na katastru obce Police mezi Obcí Poličná na
straně jedné, Obcí Branky na straně druhé a Obcí Police na
straně třetí, kdy obsahem dodatku č. 2 je prodloužení doby
trvání smlouvy.
• Cenu ve výši 500,- Kč vč. DPH/m3 za prodej obecního palivového dřeva napadeného kůrovcem platnou od 8. 11. 2019.
• Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000227065 mezi obcí
Poličná, a společností GasNet, s. r. o., kdy předmětem smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení či jeho části STL v obci Poličná
v rámci realizace stavby „Stavba chodníku PASEKY U REVÍRU“.
• Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na sbírku pořádanou Obcí Loukov, kdy výtěžek z této sbírky je určen na
„Podporu a zkvalitnění života onkologicky nemocných pacientů Kliniky dětské onkologie Brno v průběhu léčby onkologického pacienta“. Uvedený finanční příspěvek bude vložen do
kasičky za přítomnosti tříčlenné komise.
Usnesení rady i zastupitelstva naleznete na webových stránkách obce www.policna.cz.

Dotace z rozpočtu ZK na vybavení dílen ZŠ Poličná

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce Poličná
Ve středu 30. října a v pátek 8. listopadu se uskutečnilo
24., resp. 25. zasedání Rady obce, které projednalo a schválilo
následující body:
• Rozpočtové opatření č. 15/2019 dle předloženého návrhu.
• Uzavření Smlouvy o pachtu části pozemku p. č. 382/2 o výměře 80 m2 z celku, kdy je mezi propachtovatelem a pachtýřem
dohodnuta možnost postavit na pachtovaném pozemku plot.
• Uzavření Smlouvy o nájmu pozemku p. č. 103/1 o výměře 250 m2
z celku. Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou a nájemným 1,- Kč/ m2 /rok.

Na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského
kraje ze dne 11. 11. 2019 získala Základní škola a Mateřská škola Poličná neinvestiční dotaci ve výši
63.000,- Kč na realizaci projektu „Hurá do dílen“.           Děkujeme

Pozvánka na Vánoční charitativní koncert
Srdečně jste zváni na
5. vánoční charitativní koncert pro dětskou onkologii Brno
a 4-letého Jonáška Brázdila, který se koná 14. 12. 2019
od 15.00 hod. v Kulturním domě v Loukově
Vážení a milí,
Již pátým rokem díky vám všem mám tu možnost s radostí připravit
Vánoční koncert, který opět začíná sbírkou pro dětskou onkologii
Brno a Jonáška Brázdila ze Záříčí.
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Sbírka tento rok začíná 14. listopadu a končí 14. prosince 2019.
Zapečetěné pokladničky najdete na stejných místech jako v předchozích letech. I letos za vybrané peníze prořídím pro děti to, co
bude potřeba a co jim může pomoci v jejich léčbě.
Koncert hudebně zabezpečí vynikající kytarista pan Miloš Pernica
a děti ze ZŠ Loukov.
Těším se na vás a na vánoční atmosféru a pohodu, kterou dokážete
vaší přítomností vytvořit.
S úctou a láskou
Pavlína Bláhová, jednatel za obec Loukov
Pokladnička je umístěna na Obecním úřadě v Poličné

Oznámení

Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Stejně jako v minulých letech byl i letošní listopad zaměřen, m. j.,
na přípravu návrhu rozpočtu obce pro rok 2020. Návrh rozpočtu
byl v hrubých rysech prodiskutován v pondělí 4. 11. na pracovním jednání zastupitelstva a následně 11. 11. podrobně po jednotlivých položkách projednán ve finančním výboru ZO.
Na straně příjmů počítá rozpočet s daňovými výnosy v úrovni roku
2019, zvýšenými o dopady nového Rozpočtového určení daní (viz kalkulačka RUD: https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/ ).
Vedle daňový příjmů jsou do rozpočtu zahrnuty dotace na hasičskou cisternu, chodník k Revíru ve výši cca 6.420 tis. Kč, příspěvek
na výkon státní správy 369 tis. Kč, poplatky za odpad a psy 885 tis.
Kč a tržby za dřevo v částce 550 tis. Kč. Jako rezervu, která není promítnuta do návrhu rozpočtu, má obec očekávanou dotaci na cestu
Junákov (cca 2,6 mil. Kč).
Na druhé straně již dnes víme, že hlavní výdajovou položkou budou
náklady na pořízení CAS pro JSDH v objemu 7.077 mil. Kč.
Dalšími významnými výdajovými položkami jsou např.: těžba a práce v obecních lesích (včetně lesního hospodáře) 1.025 tis. Kč, opravy a výstavba chodníků v obci, výkupy pozemků pod cyklostezkou
1.240 tis. Kč, opravy a údržba silnic 1.350 tis. Kč, MHD 863 tis. Kč,
opravy a výstavba dešťové kanalizace 1.750 tis. Kč, oprava elektroinstalace v budově ZŠ v objemu 1.000 tis. Kč, uvažované zateplení
a půdní vestavba třetího bytu v obecním domku č. p. 157 a další.
Návrh rozpočtu obce vychází z předpokladu, že na konci letošního
roku budou zůstatky na účtech obce nulové (byť se podle současné
situace zdá, že by to mělo být lepší). Dále se počítá, že schválený
překlenovací úvěr ve výši 2,7 mil. Kč nebude v letošním roce čerpán a tudíž ani v návrhu rozpočtu na rok 2020 není plánováno jeho
splácení. Na druhé straně je do rozpočtu zahrnuta splátka původního úvěru z roku 2017 ve výši 1.250 tis. Kč.
Návrh rozpočtu, který je sestaven jako vyrovnaný, je od 26. listopadu vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. Jak již bylo uvedeno,
finanční výbor ZO projednal podrobné položkové členění předloženého návrhu rozpoču a jednohlasně doporučuje ZO jeho schválení.
Projednávání návrhu rozpočtu obce Poličná je  připraveno v programu řádného zasedání Zastupitelstva obce, které je plánováno
na pondělí 16. prosince 2019.
Stanislav Pernický, předseda finančního výboru

Příjmy
Název
Daň z příjmů ze závislé činnosti a fun.požitků

129 000,00

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou

560 000,00

Daň z příjmu právnických osob za obce

Upozorňujeme všechny občany na omezenou provozní dobu na
konci roku 2019:
Pondělí
Pátek
Pondělí
Úterý
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23. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.

8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

6 500 000,00

Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ
Daň z příjmů právnických osob

Provozní doba OÚ o vánočních svátcích

Rozpočet 2020

Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

5 200 000,00
200 000,00
13 100 000,00
5 000,00
855 000,00

Poplatek ze psů

30 000,00

Správní poplatky

10 000,00

Daň z hazardních her

100 000,00

Daň z nemovitostí

700 000,00

Neinvestiční přijaté transféry ze SR

0,00

Neinvestiční přijaté transféry ze SR

369 400,00

Neinvestiční přijaté transféry ze SF

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

242 000,00

OSTATNÍ TĚLOVÝCH.ČINNOST

60 000,00

0,00

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

75 000,00

Ostatní neinv.transféry ze SR

0,00

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

FAKULTNÍ NEMOCNICE

Investiční přijaté transféry ze státních fondů

0,00

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Ostatní inv.transféry ze SR

5 919 762,00

620 000,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Podpora ostatních produkčních činností

550 000,00

Výstavba místních inženýrských sítí
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

10 000,00

ÚZEMNÍ ROZVOJ

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ

50 000,00

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ.ROZVOJ

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

179 000,00

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

190 000,00

SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ

VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KO

150 000,00

VYUŽ.A ZNEŠK. KOMUN.ODPADŮ

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ.ZELEŇ

5 000,00

OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIV.PROSTŘEDÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

0,00
2 000,00
0,00

1 836 344,00
100 000,00

500 000,00
2 000,00

5 000,00

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Investiční přijaté transféry od krajů
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

120 000,00

VYUŽ.A ZNEŠK. OST.ODPADŮ
OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY
PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELEŇ

0,00
270 000,00
30 000,00
375 000,00
2 023 900,00
360 000,00
0,00
95 000,00
200 000,00
0,00
1 853 000,00

OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FO

1 000,00

OST.ČINN.K OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY

0,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET

1 549,00

OST.ČINN.SOUVIS.SE SLUŽBAMI PRO OBYVAT.

0,00

OSTATNÍ ČINNOST J.N.

0,00

ROZPOČET OBCE - PŘÍJMY celkem

35 318 711,00

Výdaje
Název

Rozpočet 2020

Ost.služby a činnosti soc.péče

184 700,00

OCHRANA OBYVATELSTVA

25 000,00

KRIZOVÁ OPATŘENÍ

10 000,00

Podpora krizového řízení a nouz.plánování

14 000,00

OST.ZÁL.CIVILNÍ PŘIPR.NA KRIZ.ST.

10 000,00

POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST

7 332 390,00

ZASTUPITELSTVA OBCÍ

2 331 173,00

OZDRAVOVÁNÍ HOSP.ZVÍŘAT (psí útulek)

20 000,00

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC

0,00

PODPORA OSTATNÍCH PROD. ČINNOSTÍ

950 000,00

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

0,00

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

0,00

SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ

75 000,00
0,00

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

SILNICE

1 371 500,00

OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FO

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ.KOMUNIKACÍ

1 240 000,00

3 620 700,00
77 000,00

POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ

150 000,00

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

863 000,00

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

350 000,00

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

250 000,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

175 000,00

OSTATNÍ ČINNOSTI j.n.

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1 750 000,00
315 000,00
0,00
3 900 000,00

ROZPOČET OBCE - VÝDAJE

0,00

Dlouhodobé financování

0,00

Uhrazené splátky

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

86 000,00

Operace z PÚ nemající charakter PaV…

POŘÍZENÍ,ZACH.A OBNOVA HODNOT NÁR

10 000,00

Financování - třída 8

ROZHLAS A TELEVIZE

15 000,00

OSTATNÍ ZÁL.KULTURY,CÍRKVÍ

375 000,00

34 068 707,00

Změna stavu krátkodob.financování

59 000,00

154 000,00

90 000,00

FINANCOVÁNÍ - třída 8

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOV.PROSTŘ.

0,00

Celkem

-1 250 004,00
-1 250 004,00
0,00
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Přehled akcí v listopadu 2019
V uplynulém měsíci jsme dokončili několik akcí:
• Dokončili jsme opravu místní komunikace Pasecká – spojnice
mezi Úlehlou a Revírem

Obálky pro seniory jsou již k vyzvednutí na OÚ
SENIORSKÁ OBÁLKA MŮŽE POMOCI I VÁM
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 nebo policisté nemají o osobě,
v jejíž domácnosti zasahují, potřebné informace.
Tomu by měla zamezit seniorská obálka!

Záchranáři jsou o distribuci obálek do vaší obce informováni a v případě potřeby ji tak budou hledat na
lednici ve vaší domácnosti, aby ji mohli využít při záchraně vašeho života.
Seniorskou obálku s kartou si můžete vyzvednout na našem obecním úřadě nebo si kartu vytisknout
z webových stránek www.meziricsko.cz (záložka Sociální služby), kde také naleznete více informací.

Veškeré informace naleznete také na našem webu
www.policna.cz

Pozvánka na zahájení nového roku 2020

• Ke kolaudaci je připravena I. etapa chodníku na Revír
   

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – šestá část

• Byly zahájeny práce na cyklostezce Poličná – Branky

Podle plánu vám přinášíme pokračování vzpomínek pana
Ivana Málka.
S T O L A Ř S K Á dílna pana Dohnala byla hned vedle krejčího
p. Kozáka! Dům č. 234 je zde stále, ale v době, kterou si pamatuji, byla v přízemí stolařská dílna! Lidé se museli uskrovnit, živnost
měla prioritu! Dílna hlavně po válce dobře prosperovala, výroba
a opravy prostříleného! Pan stolař, k jeho škodě, byl velký optimista a na svém dvoře vybudoval velkou stolařskou dílnu s vybavením! Problém nastal po únoru 1948, kdy mu to znárodnili!
Místo stolařů zde byli nastěhováni ševci z okolí! Ševci zde opravovali boty z celého okolí, které sem sváželi! Vše pod hlavičkou
podniku „Obnova“! Ševci se zakrátko odstěhovali a po mnoho
let byla zde Mateřská školka v Poličné! Budova postavená stolařům, sloužila potom obuvníkům a školce, stojí po dnešní dny!!
S P Í N A Č K A. Budova na rohu ulice u pomníku a byla majetkem elektráren! Velká budova z režného zdiva, kdy hlavní částí
byla vysoká hala se stykači a dílna! Ve štítu budovy byla velká
písmena SME. (přesně ta samá budova je v Hulíně). Obytná část,
velmi dobře na tu dobu zařízená, byla k hlavní cestě! Byt, který
obýval pan správce s rodinou, předběhl dobu svým elektrickým
vybavením! Sporák, boiler v koupelně, pračka, ždímačka kamna,
vše na elektriku!
Byt obývala rodina pana Kutňáka, který dělal šéfa ve firměsprávce! Jak Němci zavřeli moji maminku a starší bráchy, dost
často jsem zde u nich pobýval, zvali mne na obědy. Doma byli
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rádi, že jeden se nají někde jinde! Já s Kaňákovými jsem po prvé
v životě jel autem – stříbrná Tatra (57)! Jeli jsme až do Valmezu
na fotbal... Kutňákovi nám pomáhali celou válku! Do spínačky
vedlo elektrické vedení od západu přes Štěpnici, potok a do budovy, která fasádu až po střechu měla porostlou břečťanem!!!
Pravé to hnízdiště pro vrabce! Po válce vrabce pro „výra“ se
vzduchovkou zde chodili střílet Janošovi ogaři! Nastávaly ale
situace, kdy někde v dálce k Přerovu byla bouřka, mezi izolátory na spínačce to počalo jiskřit a likvidovat vrabčáky, padali
jak zralé hrušky… Spínačka už svou původní funkci nemá, ale
chalupa stojí předělaná na bydlení stále!
V a c u l í k ů dům byl třetí v ulici! Pan Vaculík zde měl dílnu
jako „kolář a karosář“! Velká vjezdová vrata do dílny! Odsunovací brána tyčkového plotu! V příkopě u branky vysazený stromek
– trnka! Na dvoře měl uskladněné hromady desek, fošen! Měl
také zařízení na ohýbání dřeva parou! Dílna kde to překrásně
vonělo dřevem, klihem a ty nádherné stroje, malý kluk je u vytržení! Právě ten dvůr s deskami nás jako děcka velice přitahoval! Hodně jsme zde hráli na „skovku“! Po dnešní dny se obdivuji panu Vaculíkovi, že nás tam strpěl a nehnal nás sviňským
krokem!! Během války zde bydlely skromně dvě rodiny, i když
velkou část domu zabírala dílna. Za dlouho po válce se k domu
dělala přístavba o další místnosti…. Dům č. p. 239 zde stojí po
dnešní dny. Pan Vaculík byl velice dobrý karosář! Dokázal svému sousedovi panu Šubovi po válce vyrobit karoserii na trofejní
auto Wehrmachtu VW-KdF (kaďour)! Z vojenského auta – šasi
– udělal civilní osobní auto, které se hodně podobalo aerodynamickému „Tatraplánu“ a to včetně té ploutve vzadu nad motorem! Všechny plechy podle svých plánů vyklepal ručně ve své
dílně!!! Auto, jak bylo hotové, tak oba pánové, jeli je vyzkoušet
k obrovské nelibosti svých manželek! Zajíždění auta trvalo několik dnů, objeli většinu lázní, co se nachází na západě Čech!!!
Ten auťák jsem vídával ještě po létech stávat na Malé Bystřici
v zahradě někoho…. Znárodnili dílnu a pan mistr pracoval jako
karosář v Autodružstvu V. M. …. A já budu stále tvrdit, že Vaculík
byl poslední pořádný karosář v širokém okolí, on plechy na autech opravoval a ne vyměňoval!!
V i l é m Š o b byl majitel fotoateliéru ve Valmezu, který sídlil
velice šikovně – proti kostelu – svatby, přijímání a všechno takové, kdy se fotí, hned jak se vyjde z kostela. Ve městě fotil, ale
fotky se dělaly v Poličné u Šubů v dílně na dvoře. Fotky se zde
dělaly také, jako „když“ barevné, ale to bylo retuší. Fotoateliér
ve městě skončil a pan Šob se stal učitelem v autoškole. Byl proslulý, že žáka nepustil ke zkouškám, pokud se neuměl pořádně
rozjet do Hlinského kopce za Poličnou! Před válkou v době „krize“ si přivydělával vyšíváním hrozenkovských krojů. Jo a veškeré
záclony v baráku usíťoval a také vyšil!!!
P O R O D N Í asistentka, tak to byla cedule na domu č. p. 248.
Dům stojí zde pořád, ale už je bez cedule! Pro kluky velice záhadná asistentka, když ji přece všichni říkali babka Kristková! Jako
malí kluci jsme věděli, že nosí lidem děcka, to bylo jasné! Jasné
bylo nám také, že je nosí v tom kufírku, co má vždy sebou! Nebylo
ale jasné, kde ta malá děcka bere??? Záhada nad záhady…. Paní
to byla stále se usmívající a moc příjemná…. Usmívající se obličej
je u babek určitě nutností, děcko přece jako prvního člověka uvidí
právě babku! A to zcela jistě babka Kristková splňovala….
P Á L E N I C A u Bublíka. Koncem třicátých let byl zájem v okrese
Valašské Meziříčí zřídit lihopalnu ovoce. Zájemci byli z Poličné
a Zašové. Zřízení pálenice bylo povoleno v Poličné panu Bublíkovi. Obec, díky pálenici, získala velký věhlas hodně široko – daleko. Na konci ulice u potoka vyrostla malá cihlová budova s aparáty k destilaci ovocného kvasu! Tak tomu bylo po celou válku,

hned po skončení vojny se přistavovalo to další což je v podstatě
s úpravami po dnešní dny. Na dvoře byly kůlny s velkými káděmi, kde se kvasilo ovoce! Mimo sezonu sudy byly prázdné, a to
bylo to správné rejdiště pro děcka! Pod kůlnami byl také lis na
ovoce. Jablečná šťáva se používala jako šťáva na pití anebo se
nechala vykvasit na jablečný burčák Na Valašsku název burčák
byl vlastně pro jablečné víno! Jako kluk si pamatuji, že výpalky
se vypouštěly přímo do potoka! Někdy pod splávkem bylo tolik pecek, že voda stěží odtékala! Větší voda to zase propláchla.
O ekologickém hnutí se nevědělo, tak to bylo normální! Výpalky
se poté vozily do jam, kde se vykopal písek, a to ke spoji potoka
s Bečvou. Jak začala v pálenici sezona, ulice nepříjemně ožila
povozy, a to hlavně traktory! Z pálenice do okolí šla vůně nebo
smrad, podle toho, kdo to čuchal! Jako soused z ulice jsem pociťoval zvýhodnění při pálení! Před pálením se musela zajistit
přihláška na MNV a objednat den na pálení! To býval velký problém, jelikož zájem byl velký. Nejbližší pálenice byla v Kelči a pak
až na Hovězím. Svou roli také sehrávalo, že „chcu pálit u Bublíka“! Já jsem se přihlásil, ale jak kvas doma byl pokročilý, zašel
jsem se vzorkem k Bublíkům! Nastal ustálený a neměnný rituál
vyhodnocování. Pan šéf vytáhl ze šuplíku sacharometr, očistil
pečlivě sklíčka, kápl a dlouze se zahleděl do okuláru! Mlčel…,
soustředil se…. Pečlivě uložil přístroj a pak udělal to, čím mohl
začít, strčil prst do kvasu a olíznul! Verdikt byl: ještě počkat nebo
musí to jít už na kotel! Já vám vzkážu, jak bude volno, a tak to
také bylo…. V šedesátých létech bylo hodně dálkově studujících,
kteří potřebovali mít maturitu! Viz film „Marečku podejte mi
pero“…. V pálenici proběhlo několik exkurzí podobných tříd! Pan
továrník velmi rád podrobně zasvětil žáky do tajů výroby destilátů v pálenici! Po výkladu následovala degustace výrobků, která se poněkud protáhla…! Jako žáčci místní školy jsme také zde
byli na exkurzi, no ale bez ochutnávky výrobků!!! Dům č. p. 256
stojí zde pořád ale bez pálenice, která se přestěhovala k Bečvě!
Někdy v padesátých létech za pálenicí u potoka si udělal obchod
„Ovoce a Zelenina“ skládku neprodaného zkaženého zboží! Rajčata, okurky a všechno možné zde házeli i s bedničkami! Mnoho důchodců se mínilo obohatit na dřevěných lískách!! Nějakou
podivnou obchodní politikou s nějakou rozvojovou zemí do ČR
bylo dodáno velké množství plodů datlové palmy! Datlemi bylo
obdařeno JZD, které ale nechovalo velbloudy! Palmy vyhodili
k zelenině na skládku! Ležela bez povšimnutí do té doby, kdy někdo zjistil, že to jde zkvasit a vypálit! Bylo mi nabídnuto… strašný
zážitek ta Datlovica…!!!
(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.

Už tradiční uspávání broučků s lampionovým průvodem se
v letošním školním roce uskutečnilo 7. listopadu odpoledne.
V 17.00 hodin se sešli všichni broučkové a berušky před mateřskou školou. Protože již byla tma, lampionky všem krásně
zářily a v jejich odraze se mnohým broučkům třpytila i tykadla.
Po přivítání všech broučků, berušek a ostatních přítomných,
obdržely děti dřevěný „domeček“ pro broučky, aby v něm
mohli přečkat zimu. A aby se tam broučkům, motýlkům,
mravenečkům a včeličkám pěkně spinkalo, všichni jsme jim
zatancovali Mravenčí ukolébavku.

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

Následoval průvod s lampionkem po vesnici, aby děti posvítily všem broučkům a beruškám na cestu do postýlek.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Uspávání broučků v MŠ
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Průvod došel až na jemně osvětlenou školní zahradu, kde
na všechny čekalo velké překvapení. Když všichni seděli na
svém místě a celou zahradou se rozneslo napjaté ticho, začalo ohňové a světelné dovádění. Skupina „Histerky“ z Rožnova pod Radhoštěm předvedla poutavou show s ohněm
a světelnými prvky. Za perfektní výkon byli účinkující odměněni bouřlivým potleskem.
Na závěr jsme se rozloučili se slovy „tak zase za rok“ a s přáním dobré noci se všichni spokojeně rozešli domů.

Ozdravný pobyt v DHC
v Rožnově pod Radhoštěm
V letošním školním roce mateřská škola organizuje pro děti
různé výlety, ale vždy s nějakým cílem či významem. První
byl výlet do minulosti, druhý do přírody a na listopad jsme
pro děti zorganizovali dva ozdravné výlety do Dětského herního centra s pobytem v solné jeskyni.

Zeměpisná beseda
Dne 31. 10. 2019 se 2. stupeň naší školy zúčastnil cestopisné přednášky s názvem Írán - zahalená krajina. Cestovatelé
nám ukázali spoustu krás Íránu, jako třeba hlavní město nebo
pouštní oblasti. Mohli jsme nahlédnout do historie této tajemné země až do dávné minulosti před naším letopočtem.
Ukázali nám, jak pohostinní a vlídní Íránci jsou. Neopomněli
snad žádnou poznámku ohledně jejich cesty a nakonec jsme
se mohli zeptat na to, co nás zajímalo.
Myslím, že přednáška nám žákům přinesla opět něco nového.
                                            Vlastimil Koňařík, 9. třída

Divadelní představení Saturnin
V pátek 15. 11. proběhla první ze dvou plánovaných návštěv
v DHC v Rožnově p. R.
První hodinu strávily děti ze třídy Krtečků v solné jeskyni, kde
si hrály nebo se dívaly na pohádku a Ježečci byli na průlezkách, v druhé hodině se děti vystřídaly.
    
Ludmila Chriašteľová

Dne 31. 10. 2019 se žáci, pedagogové i rodiče zúčastnili divadelního představení Saturnin ve Zlíně. Jelo se zcela zaplněným autobusem s panem Zdeňkem Svobodou.
Saturnin je svérázný sluha svého mladého pána Jiřího, kterého začne prakticky ovládat a vyprávět o něm všelijaké dobrodružné historky, i když je jeho pán spíše introvertní osobnost. Saturnin svému pánovi připravuje různá překvapení
– například ho přestěhuje na hausbót, kam se chvíli nato nezvaně přistěhuje i teta Kateřina se svým údajně nemocným
synem Miloušem.
Když se Jiří dozví, že bude u dědečka slečna Barbora, sbalí si
věci a odjede se Saturninem na venkov za nimi. Přijíždí i teta
Kateřina s Miloušem, který se pokouší o slečnu Barboru. To

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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se samozřejmě nelíbí panu Jiřímu, a tak pověří Saturnina, ať
s tím něco udělá, což Saturnin s radostí provádí. Jiří se těší na
chvíle se slečnou Barborou, ale Saturnin se sblíží s dědečkem
a naučí ho džiu-džitsu, při němž dědeček zlomí Jiřímu nohu.
Pro Jiřího naštěstí přijede do nemocnice právě slečna Barbora.
Příběh končí tím, že všichni odjíždějí domů a vracejí se do života, na který byli zvyklí. Jiří pozve slečnu Barboru na schůzku
a z dopisu od Saturnina se dozvídá, že Saturnin zůstává ve službách dědečka.
Divadelní představení Saturnin je komediálním, odlehčujícím
a obohacujícím doplňkem večera. Jsme rádi, že jsme si ho nenechali ujít.
              Karolína Orlitová a Martin Langer – 9. třída

V úterý 12. 11. 2019 jsme měli přednášky na témata prenatální
vývoj a antikoncepce.
Od paní lektorky Mgr. Lenky Tauberové z Poradny pro ženy
a dívky v Rožnově pod Radhoštěm jsme se dozvěděli spoustu
zajímavostí o tom, jak vypadá „dítě“ uvnitř těla ženy a jak se
postupně vyvíjí. Také jsme dostali cenné rady, abychom poznali
ten pravý čas, kdy mít dítě a kdy rodičovství ještě neplánovat.
Ve druhé části přednášky nám paní lektorka povídala o různých
antikoncepčních metodách,  a které z nich jsou nejvhodnější.
Na závěr jsme obdrželi krátké dotazníky zajímající se o náš názor
na přednášku, popřípadě jsme mohli doplnit rady, jak přednášku vylepšit.
Podle nás byla přednáška příjemná a zajímavá.
    Michaela Halaštová, Zuzana Vágnerová - 8. třída

Poruchy příjmu potravy
Dne 12. 11. 2019 se pro naši 7. třídu uskutečnila přednáška
o poruchách příjmu potravy. Paní Rýparová z Poradny pro rodinu v Rožnově nám vše důkladně, ale i s humorem vysvětlila.
Poučila nás o příznacích a léčbě mentální anorexie (odmítání
potravy) a bulimie (záchvatovité přejídání).

O křišťálovém srdci
V pondělí 11. listopadu vyrazili žáčci 1. a 2. ročníku do KZ Valašské Meziříčí na divadelní představení O křišťálovém srdci.
Pohádka ukázala souboj dobra a zla v příběhu dvou sester –
chamtivé Agáty a dobrosrdečné Alžběty. Zlé Agátino chování
nemohlo trvat věčně, a tak se Alžbětka rozhodla změnit jejich
osud k lepšímu. Naštěstí jí v tom pomohl dobrý přítel, lesní mužík Otakárek. Z nesmělé Alžbětky se stalo statečné děvče, které
zvítězilo nad vlastním strachem a podařilo se jí otevřít oči i srdce
své sestře Agátě.
Pohádka byla plná krásných převleků, rekvizit a veselých písniček, ale především vedla děti k zamyšlení jakou cenu má pro
člověka láska a dobro.                                      
Mgr. Alena Hurychová

Prenatální vývoj a antikoncepce
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Dozvěděli jsme se, že s  poruchami příjmu potravy není radno
si zahrávat, že je to velice vážná věc. Bulimie je úzce propojena
s anorexií, mentální anorexie se může v bulimii rozvinout. Tyto
problémy jsou častější u dívek a žen, ale mohou se týkat i chlapců a mužů.
Všichni jsme si z přednášky odnesli poučení a těšíme se na další
informace.
       Klea Kunetková a Natálie Klimentová – 7. třída

Zlínský vorvaň
Dne 14. listopadu se naše škola zúčastnila soutěže Zlínský vorvaň. Spolu s námi přijelo závodit dalších 20 škol. Atmosféra byla
bouřlivá a ohlušující – fanoušci své týmy povzbuzovali velice
hlučně, nebylo vůbec snadné svůj tým podpořit a fanoušky
ostatních škol překřičet.
Soutěžilo se v netradičních disciplínách. První se jmenovala
„Utíkej, Káčo, utíkej“ - museli jste koulet pneumatiku jednou
rukou. Druhá „Chyťte zloděje“, při které vyběhl soutěžící s rekvizitou pistole a u kuželu si musel lehnout tak, aby měl lokty
i kolena na zemi. Následovala disciplína na přesnost – soutěžící
se posadil na židli a strefoval balonkem PET láhev plnou vody.
Nakonec bylo „Já na tebe, ty na mě“. To bylo o tom, že se soutěžící oblékli do pytlů a nesli v rukách pneumatiku.
Bylo to super, protože takto se lidé naučí spolupracovat. A také
se nám líbilo, že v hledišti byli i takoví fanoušci, kteří nepovzbuzovali pouze tu svou školu, ale také všechny ostatní.

Nemůžeme zapomenout také na toho, který tuto soutěž pořádá už 20 let – je jím Václav Upír Krejčí. (Jestli někoho zajímá,
jak vypadá, tak je pořád stejně střapatý.)
                                           Helena Večeřová – 6. třída

Postřehy žáků 6. třídy:
„Nic jsme tam nevyhráli. Aspoň jsme neměli školu. Líbil se mi
proslov jedné paní učitelky z Valašských Klobouků o plastovém znečištění. Neměla jsem oběd. Moderátor byl vtipný.“
„Bylo to super. Líbilo se mi všechno.“
„Docela se mi líbily disciplíny, ale byla škoda, že v bufetu měli
jen chlebíčky a ty já nemusím.“
„Líbilo se mi, jak jsme našim soutěžícím fandili. Nejvíc se mi
líbilo, jak jsme začali na konci zpívat písničky. Nelíbilo se mi,
že jsme byli na předposledním místě, ale jinak to bylo super.“
„Bylo to super. Fanoušci fandili, hráči hráli a nakonec se tančilo.“

Partnerské vztahy
V úterý 19. 11. 2019 jsme měli přednášku o partnerských
vztazích. Přednášku vedla Mgr. Lenka Tauberová.
Na začátku jsme popisovali své pozitivní vlastnosti na papír
se sluníčkem. Poté jsme se dostali k partnerským vztahům,
kde nám říkala, že je lepší si počkat a že dospíváme do 23 let.
Říkala nám, že na začátku každého vztahu je tzv. zamilovanost,
která trvá přibližně 2 roky. V zamilovanosti máme růžové brýle, což znamená, že nevidíme chyby našeho partnera. Když
skončí zamilovanost, tak začneme objevovat chyby našeho
partnera a začnou konflikty, které můžeme řešit komunikací,
nebo rozchodem.
Pověděla nám jaká je láska, jen když používáme hlavu, srdce
nebo máme nutkání mít partnera jen na potěšení. Dozvěděli
jsme se, že musíme milovat vším.
Přednášku jsme zakončili otázkami ohledně vztahů. Paní Tauberová nám dala pár rad, jak se chovat ve vztazích.
      Žákyně 9. třídy Karolína Orlitová a Sára Šotková

Tajemství lásky
V úterý 19. 11. 2019 za žáky 4. třídy přišla paní Mgr. Rýparová
s přednáškou na téma Tajemství lásky.
Povídala si s žáky o tom, jak je láska pro člověka a celé společenství důležitá. Co lidé musí udělat, aby lásku měli a co by
lásce naopak škodilo. Paní lektorka dětem názorně ukázala,
čím rozkvétá kamarádství, přátelství a láska, jak mezilidské
vztahy fungují, jaká mohou v této oblasti nastat úskalí, a jak
lze popřípadě „poškozený“ vztah napravit.
Pro žáky to byla velmi poučná a podnětná přednáška, a určitě
si z ní něco do života odnesou.
    Mgr. Kateřina Bílíková

Další turnaj v miniházené
V úterý 19. listopadu se žáčci 3. třídy opět   zúčastnili školní
ligy v miniházené, pořádaného HC Zubří. Na turnaj se sjelo
5 týmů z okolních základních škol a 2 týmy tvořili domácí hráči
ze Zubří.
Přestože jsme jeli na turnaj bez jakýchkoliv ambicí na úspěch,
výsledek nakonec předčil naše očekávání. Zatímco proti profesionálním týmům domácích hráčů A i B skupiny jsme moc šancí neměli, porazili jsme soupeře ze Zašové i Valašské Bystřice
a jen těsně jsme podlehli výběru ZŠ Vidče.
Děti se vracely do školy spokojené a plné sportovních zážitků.
Závěrem bych chtěla naše třeťáčky moc pochválit nejen za hezké výkony, ale hlavně sportovní chování a soudržnost. Ukázali,
že jsou opravdu dobrá parta a to nejen na sportovním poli.
                                                  Mgr. Jana Skotnicová

S Pohodáři do Kanady
Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se žáci 5. – 9. třídy vydali do kina na
přednášku Pohodářů, která byla tentokrát věnována Kanadě.
Přednášející se nám v úvodu představili a poté nás provedli
šesti kanadskými provinciemi. Nejvíce nás uchvátila příroda
kanadských lesů a také se nám moc líbila noční města. Zavedli
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nás i na surfařské závody a nakonec do největšího zábavního
parku v Kanadě. Mohli jsme si s nimi prožít úžasný adrenalinový sjezd horské dráhy. Pro kluky byla beseda o to zajímavější,
že jsme v dokumentu navštívili velký stadion, ve kterém hraje
lední hokej legendární tým Calgary Flames.

Pohodáři byli jako vždy skvělí, přednáška se nám moc líbila
a těšíme se na další.
            Aneta Klanicová – 9. třída

Sladká svačinka
V úterý 12. listopadu si žáci 3. ročníku zpestřili hodiny pracovních činností. Místo do třídy či keramické dílny zavítali do cvičné
kuchyňky, aby připravili něco sladkého. Volba padla na štrúdl to je přece mňamka.

A jak to malým kuchtíkům šlo? Skvěle. Upekli si štrúdl klasický
s jablíčky a skořicí, ale i s banány či kokosem. Lákavá vůně provoněla celou školu.
Žáci se odměnili dobrou svačinkou. Nemysleli ale jen na sebe.
Dobrůtku připravili i pro své rodiče.
Mgr. Pavla Žilinská
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Složky informují ...
Český svaz žen Poličná v roce 2019
Konec kalendářního roku vždy tak trochu vybízí k bilancování
toho, co se nám v naší činnosti povedlo, nebo na čem je třeba
příště více zapracovat…
Od počátku osamostatnění naší obce úzce spolupracujeme
s vedením obecního úřadu a za jeho vydatné finanční i jiné pomoci se aktivně podílíme na kulturním dění  v obci.
Tradičně jsme se v lednu snažily rozhýbat svá těla po vánočním
hodování a lenošení, potom jsme se aktivně zapojily do organizace obecního plesu, soutěže o nejlepší guláš a ořechovou
buchtu, oslav MDD a již tradičního rozloučením s létem spojeného s oslavou dožínek.
Ve spolupráci s místní knihovnou jsme pořádaly několik přednášek, které se také setkaly s velkým zájmem. S kladným ohlasem se setkal také letošní zájezd za poznáváním krás a tradic
naší vlasti, který pořádáme nejen pro naše členky.
Také jsme byly mile překvapeny účastí na dalším ročníku Drakiády. U všech těchto akcí při nás stálo štěstí v podobě příznivého
počasí. Jediným zklamáním pro nás byla slabá účast na obnovené tradici Hodové zábavy.
V listopadu je na programu členská schůze, pak tradiční klání
v bowlingu. A jelikož jsme ryze ženská organizace, poté se již
vrhneme do vánočního úklidu a pečení cukroví…
A nakonec se všichni sejdeme 1. ledna na přivítání Nového roku 2020.
Při té příležitosti bych jménem našich členek chtěla popřát
všem spoluobčanům v tom novém roce všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, to ostatní přijde samo, jak přísloví praví…
                              Za ZO ČSŽ Poličná Pavla Horáková

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra 8/2019
Milí čtenáři,
jak jistě většina z vás ví, poslední zápas
s rezervou Brumova jsme nezvládli a prohráli ho 2 : 1. Musím říci, že Brumov byl
velice dobrým soupeřem a vyhrál po zásluze. My jsme se, bohužel, po naších slibných
šancích nedokázali prosadit a v bránění
nestačili na jejich krajní hráče, u kterých
bylo vidět, že hrají vyšší soutěž, mají dobrý pohyb a s míčem si velice rozumí. Abych
tu sezónu zhodnotil celkově, tak ve mně
vládnou, respektive vládly smíšené pocity.
Pokud by mi někdo před začátkem soutěže
řekl, že budeme po podzimní části druzí, tak
bych si před ním jen zaťukal na čelo a řekl,
že se asi zbláznil. Tím chci říci, že bychom to
před sezónou brali všemi deseti. Samozřejmě vždy jdeme do každého zápasu s cílem
zvítězit, nikdy nevzdáváme nic dopředu, ale
v tomto jsem se, uvnitř sebe, snažil být jako
trenér realista a vidět věci tak, jak jsou, jak
asi mohly být. Proto by pro nás, před sezónou bylo 2. místo obrovský počin. Jak ale
letošní sezóna probíhala, šli jsme zápas od
zápasu a vítězili jsme, tak ve mně po konci
zavládlo lehké zklamání. Zklamání v tom, že
jsme tu naši slibně rozjetou sérii nedotáhli
až do konce, jelikož nám chyběl opravdu jen
kousíček k 1. místu, ale nakonec jsme skončili kvůli horšímu vzájemnému zápasu na místě druhém. Dle mého názoru můžeme
být pyšní na malý počet branek, které jsme obdrželi. Nicméně
já bych byl raději, pokud by počet vstřelených branek byl vyšší.
S nadsázkou řečeno, nehledě na to, kolik bychom jich měli dostat.
Preferuji raději vítězství 5 : 4, než vítězství 1 : 0. Pokud si totiž odečteme náš skvělý výkon proti Bylnici, kdy jsme vyhráli 8 : 0, tak bez
tohoto zápasu jsme dali pouze 22 gólů, což je pro mě osobně strašně málo, na počet šancí, které jsme si dokázali vytvořit.
Bylo by nelogické, mít do jarní části stále stejné cíle, proto jsme
si sami, mezi sebou nastavili nové, vyšší. Máme v plánu se
přes zimu pořádně „kousnout“ a zkusit se poprat o ty nejvyšší příčky. Budeme proto pravidelně a tvrdě trénovat, abychom
toho dosáhli. Nechceme jen o tom mluvit. Příprava nám bude

VÝŠLAP NA STRÁŽKU

začínat zhruba v polovině ledna, takže pokud uvidíte nějakou
partu „bláznů“, kteří budou utíkat a pobíhat, křížem krážem po
Poličné, ve vrstvě sněhu, tak to s vysokou pravděpodobností budeme my. Máme pak v plánu několik přátelských utkání, nicméně
soupeře ještě neznáme. Také po loňském, úspěšném soustředění,
máme v plánu vyjet i letos. O všem budete pravidelně informování
v nadcházejících číslech Poličenských listů.
Pokud byste se chtěli podívat na alba z podzimních domácích zápasů, doporučuji navštívit stránky https://alena981.rajce.idnes.cz/
Chtěli bychom vám všem, kteří jste nás aktivně v tomto roce
podporovali, poděkovat. Doufáme, že se i nadále budeme scházet na našich domácích zápasech a že vám občas ten víkend
dokážeme pěkně zpříjemnit.
              
Děkuji, Radomír Kapusta, trenér

SDH
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Knihovna informuje

Inzerce…

Od 2. 12. 2019 se výpůjční doba v obecní knihovně v Poličné vrací do normálu:
pondělí 13.30 – 17.30 hod. a
čtvrtek 13.30 – 16.30 hod.
V době od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bude knihovna
uzavřena.
Od prosince čeká na naše čtenáře řada nových titulů
knih jak z výměnného souboru knihovny Valašské Meziříčí, tak knihy, které zakoupila místní knihovna z prostředků obce Poličná.
Uvádíme několik zajímavých titulů:
Pro milovníky skupiny Queen
– oficiální kniha k filmu "Bohemian Rhapsody"
Jak vidí svět generál v záloze Andor Šándor, bezpečnostní znalec, který vedl vojenskou bezpečnostní tajnou službu, si můžete přečíst v jeho knize
"Planeta Země, kruté místo k žití".
Silný příběh z exotické Keni sleduje spletité, vzájemně se
proplétající osudy tří žen v knize
"Pod rozpáleným sluncem" autorky Adrienne Bensonové.
První díl romantické série After autorky Anny Todd "Polibek".
Pro milovníky detektivek: Samuel Bjork – "Clona" "Sova"
Kompletní seznam nových knih je přístupný na www.
policna.knihovna.cz

RÁDI POMÁHÁME
NEJEN O VÁNOCÍCH
Celou TRŽBU ze Štědrého
dne VĚNUJEME NA CHARITU.

JSME
NAPROTI
DEZE

24.12. máme otevřeno 8 - 12 hod.

www.zcjh.cz | www.zcvm.cz

DOBRÝ SKUTEK
KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Prosinec 2019
Čtvrtek
5. prosince		
Mikulášská zábava – zahraje p. Robert Šváb.

14.30 hod.

Čtrvrtek
12. prosince 		
Vánoční pásmo dětí ze školky Seifertova.

14.30 hod.

Čvrtek 		
19. prosince 		
15.00 hod.
Posezení při svíčkách. S koledami vystoupí soubor Pohoda.
Čtvrtek 		
30. prosince 		
Silvestrovská zábava. Hraje Robert Šváb.

14.30 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
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Štědrý den se blíží a ZAHRADNÍ CENTRUM POD KLOBOUKEM (naproti DEZE) opět přispěje na dobrou věc. Celou
tržbu ze Štědrého dne věnuje nadaci ČLOVĚK ČLOVĚKU,
která přiděluje získané finanční prostředky konkrétním
lidem. Nelehkou životní situaci tak zpříjemní Štěpánkovi
a Amálce Pernickým, dětem Veroniky Pernické z Poličné, kteří trpí těžkým mentálním postižením, autismem a epilepsií
a získané peníze použijí jako příspěvek na úhradu respitních pobytů.
Chcete-li i vy udělat dobrý skutek a přispět na dobrou věc,
nakupte v Zahradním centru Pod Kloboukem na Štědrý den
mezi 8. a 12. hodinou.  Více informací o charitativní akci naleznete během prosince na Facebooku Zahradního centra.
Petra Mrovcová

Kulturní, sportovní a společenské akce – 2020
Pořadatel

Druh akce

Termín akce

Místo konání
akce

Obec, školský a kulturní výbor

Přivítání nového roku

1.1.2020

Sál U Slunce

ZŠ a MŠ

Den otevřených dveří

7.1.

Škola

SDH

Valná hromada SDH

10.1.

Sál U Slunce

SDH

Tradiční maškarní ples - téma Cirkus

25.1.

Sál U Slunce

SDH

Dětský maškarní bál - 3. ročník

26.1.

Sál U Slunce

ČSŽ

Cvičení žen

leden-červen  září - prosinec    Tělocvična ZŠ
1x týdně - v úterý

ZŠ a MŠ

Dětský karneval

únor

Škola

ČSŽ

Návštěva bazénu a čajovny

únor

Bazén VM,
Čajovna

Obec, kulturní výbor

Divadlo

únor - květen

Sál U Slunce

Obec, školský a kulturní výbor,
ČSŽ

Obecní ples

22.2.

Sál U Slunce

ZŠ

Žákovský parlament – setkání se starostou obce

únor

Škola

ČSŽ

Oslava MDŽ a VČS

březen

Sál U Slunce

Obec Poličná, kulturní výbor

Oslava MDŽ, Slezské divadlo

7.3.

Sál U Slunce

Obec Poličná

Zabíjačka

březen

Hostinec a sál U
slunce

ZŠ a MŠ

Den barev a účesů

březen

Škola

ZŠ a MŠ

Vítání jara

březen

Škola

ZŠ a MŠ

Hrajeme si na školu

březen, duben

Škola

ZŠ a MŠ

Projektový den a Velikonoční tvoření

březen, duben

Škola

Obec, kulturní výbor

Velikonoční jarmark

4. dubna

Sál u Slunce

ZŠ a MŠ

Zápis do 1. třídy

duben

Škola

ČSŽ+knihovna

Přednáška

duben

Sál u Slunce

Obec Poličná, složky + šk. Výbor

Kotlíkový guláš + Soutěž o nejlepší buchtu/zákusek

duben

Hřiště  

Obec+ZŠ a MŠ

Projektový den „Za Poličnou krásnější“ – Den Země

duben

ZŠ, obec – sběr
papíru a odpadu
– vyčištění obce

ZŠ a MŠ

Sběr papíru

20 - 22.4.

Škola

ČSŽ

Kurz tvoření - modrotisk

duben

sál U Slunce

ZŠ a MŠ

Návštěva divadla

duben, květen

Zlín

Obec

Vítání občánků

květen

Obecní úřad/sál
U Slunce

ČSŽ

Poznáváme svou obec - severská chůze s holemi

květen

Obec Poličná

SDH

1. máj-stavění májky - především pro členy SDH

květen

Centrum obce

MŠ

Zápis do MŠ

květen

MŠ

Obec

Osvobození obce – kladení věnců u památníků

6.5

Obec, Školský a
kulturní výbor

ČSŽ, školský a kulturní výbor

Květinový den

květen

Obec

SDH

Tradiční kácení májky - pohoštění, tombola

květen

Centrum obce

ZŠ

Sportovní turnaj / vybíjená / fotbal

květen, červen

Hřiště  

TJ

Turnaj integrovaného systému

květen - červen

Hřiště  

ZŠ

Žákovský parlament – setkání se starostou obce

červen

Škola

ZŠ a MŠ

Dětský den ve škole

1.6.

Škola

ZŠ

Den otevřených dveří

2.6.

Škola

ZŠ a MŠ, ČSŽ, SDH, obec, TJ,
školský a kulturní výbor

Dětský den

červen

Hřiště  

ČSŽ

Zájezd

červen

Ve výběru

ZŠ a MŠ, obec, veřejnost

Rozloučení s deváťáky a s předškoláky

červen

Škola
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Pořadatel

Druh akce

Termín akce

Místo konání
akce

MŠ

Zahradní slavnost

červen

MŠ – zahrada

TJ

Valná hromada

červen

Hřiště

SDH

Poličenský kros - běho pro děti a dospělé na 10 km

červen, červenec

Arboretum ZŠ

ČSŽ

Výlet na kolech

červenec

Obec a okolí

MS Branky - Poličná

Posezení u chaty

červenec

Chata MS

ČSŽ,SDH,TJ, Obec, školský a
kulturní výbor, myslivci

Dožínky – Rozloučení s létem

29.8.

Hřiště  

Obec, kulturní výbor

Promítání filmu

červenec - srpen

Hřiště

Kapitáni týmů

Tarahůnský pohár

1.8

Hřiště  

Kapitáni týmů

Tarahůnské popravky

srpen

Hřiště

Pouť na Kotlině

srpen

Kaple na Kotlině

ZŠ a MŠ

Pasování prvňáčků – pro rodiče, veřejnost

září

škola

ČSŽ

Chůze s holemi - poznáváme okolní obce

září

okolní obce

Obec Poličná, Branky, Oznice,
Jarcová ve spolupráci s myslivci

Setkání u pomníku T. G. Masaryka

19.9.

Pomník T.G.M.

ČSŽ

Drakiáda

září / říjen

Okolí Poličné

Obec, školský a kulturní výbor

Poličenský terč . akce pro Mikroregion VM-kelečsko

říjen

Střelnice AVZO

Obec, školský a kulturní výbor

Vítání občánků

říjen

Obecní úřad/sál
U Slunce

SDH

Poličenský krpál - Běh a výšlap pro děti a dospělé
k pomníku TGM

říjen

Okolí Poličné

ČSŽ

Hodová zábava

říjen

Sál U Slunce

ČSŽ

Členská schůze

říjen

Sál U Slunce

ZŠ a MŠ

Zájezd - divadlo

říjen, listopad

Zlín, Ostrava         
- dle nabídky

Obec, kulturní výbor

Divadlo

listopad

Sál U Slunce

ČSŽ

Sportovní odpoledne – bowling

listopad

Abácie

ZŠ a MŠ

Uspávání broučků (lamp. průvod)

listopad

Obec Poličná

MŠ

Podzimní tvoření

listopad

MŠ

Obec, školský a kulturní výbor

Setkání seniorů

listopad/prosinec

Sál U Slunce

ZŠ a MŠ

Mikulášská nadílka

5.12.

Škola

SDH

Vánoční odpoledne - Rozsvícení v. stromečku, Mikuláš, atd. prosinec

Hasičská
zbrojnice

ZŠ

Vánoční besídka

prosinec

Škola

ZŠ a MŠ

Vánoční jarmark

prosinec

Škola

TJ

Výšlap na Strážku k vysílači

prosinec

Strážka

Obec, školský a kulturní výbor

Přivítání nového roku

1.1.2021

Sál U Slunce

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. Datum vydání: 3. 12. 2019  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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