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Motto měsíce:
S dobrým mužem možeš byť na pustých horách, se zlým je
zle aj v dědině.
z valašského kalendáře

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
obracím se na vás s prosbou. V naší obci se rozmohlo skládkování u sběrných míst (velkých kontejnerů) i občany okolních
obcí. Proto Vás chci požádat o spolupráci. Pokud uvidíte ukládat objemný odpad cizími občany, poznačte si SPZ, popřípadě se
zeptejte na jméno (dnes se neznáme se všemi našimi občany)
a předejte nám to na OÚ. V loňském roce jsme dopláceli za likvidaci komunálního opadu cca 1.100,- Kč na jednoho občana. To
jsou nemalé peníze, které by našly uplatnění někde jinde. Proto prosím o větší separaci (třídění) odpadu. Zatím nechceme jít
cestou zvyšování poplatků. Dále chci požádat o náměty na projekty, které povedou k rozvoji obce. Připravujeme plán rozvoje
na roky 2021 až 2025 s výhledem na rok 2030. Uvítáme všechny
nápady, které povedou ke zvelebení naší obce.
Všechny ženy zveme na tradiční oslavu MDŽ, která se uskuteční
7. 3. 2020 od 14.00 v sále u Slunce.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce Poličná
V pondělí 30. prosince 2019 se uskutečnilo 28. a 21. 1. 2020
pak 29. zasedání Rady obce, která projednala a schválila následující body:
• Rozpočtové opatření č. 17/2019 dle předloženého návrhu.
• Žádost o udělení souhlasu s přijetím třetí osoby do projímaného bytu č. 1 v obecním domě č. p. 157.
• Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 ve výši 40.000,- Kč
Českému svazu žen – ZO Poličná.
• Poskytnutí věcného daru na nákup pomůcek pro školní družinu ZŠ Poličná.
• Nákup věcných cen do tomboly na 4. Obecní ples v souhrnné
výši 7.000,- Kč.
• Úpravu Ceníku poplatků obce Poličná pro rok 2020 dle předloženého návrhu.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi Obcí Poličná a společností ČEZ Distribuce, a. s., zatěžující
pozemky p. č. 103/2 a p. č. 103/39 obojí v k. ú. Poličná. Obsahem služebnosti je právo ČEZ umístit, provozovat, opravovat
a udržovat Zařízení distribuční soustavy – nadzemní vedení
VN včetně jednosloupkové trafostanice.

• Uznává odpovědnost Obce Poličná za vznik škody, která byla
způsobená při investiční akci obce – výstavby chodníku k Revíru a zároveň schvaluje náhradu vzniklé škody všem dotčeným.
• Smlouvu o výpůjčce částí pozemků p. č. 112/43, 112/34,
112/33, 112/32, 112/31, 112/42.
• Přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na nákup věcných
cen do tomboly na 4. Obecní ples od společnosti AMG CENTRUM, s. r. o.
• Rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého návrhu.
• Přijetí předmětu výpůjčky, a to 1 kus Hrací stěny 350“ T-WOOD, kdy tato se stane majetkem ZŠ a MŠ Poličná, p. o. dnem
ukončení účinnosti Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Dobrovolným svazkem obcí Mirkoregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko jako půjčitelem a ZŠ a MŠ Poličná jako vypůjčitelem.
• Přijetí věcného daru ve výši 2.537,- Kč v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II.“,
kdy dárcem je Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a obdarovaným je ZŠ a MŠ Poličná.
• Ukončení Smlouvy o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovně-lékařských služeb uzavřené
mezi Obcí Poličná a MUDr. Peterem Jorem jako poskytovatelem dohodou ke dni 31. 1. 2020 a zároveň uzavření Smlouvy
o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování
pracovně-lékařských služeb mezi Obcí Poličná a MUDr. Peterem Jorem, s. r. o. s platností od 1. 2. 2020.
• Doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit koupi pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 2090/3
o výměře 120 m2 za dohodnutou kupní cenu 10,- Kč/1m2.
• Změnu přílohy č. 1 Směrnice pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Obcí Poličná.
• Platový výměr pro ředitelku Základní školy a Mateřské školy
Poličná, p. o.
Usnesení rady i zastupitelstva naleznete na webových stránkách
obce www.policna.cz.

Tříkrálová sbírka v roce 2020 v Poličné
Charita ve Valašském Meziříčí uspořádala letos již 20. ročník
tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je
vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří
se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 467 skupinek koledníků, což znamená, že do
této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 868 osob. V Poličné se koledovalo v sobotu 11. ledna.
Letos se popáté podařilo na celém území působnosti Charity Va-
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lašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od
dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč (tj. o 250 212 Kč více než loni).
Z toho v Poličné 41 163 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc

5.
6.
7.
8.
9.

Použití finančních prostředků z nájmu honitby.
Zpráva mysliveckého hospodáře MS Branky-Poličná.
Diskuze.
Usnesení.
Závěr.
      
Josef Marek, starosta HS

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – 6. pokr.

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity
na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané
tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení osobních
automobilů pro terénní služby, které se věnují seniorům a lidem
se zdravotním postižením. Část výtěžku bude použita na pokrytí
provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož
úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky,
materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech
i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část
výtěžku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu
IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci podkroví v naší budově v Rožnově pod Radhoštěm.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem,
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří
ještě jednou velký dík.
  Martina Došková

Pozvánka
Starosta Honebního společenstva Branky-Poličná-Juřinka svolává Valnou hromadu členu HS na pátek 7. 2. 2020 do Mateřské školy v Brankách. Začátek je stanoven na 18.00 hod.
PROGRAM:
1. Zahájení.
2. Stanovení zapisovatele.
3. Kontrola usnesení z minulé VH HS.
4. Zpráva o hospodaření a činnosti HS za rok 2019.
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Podle dohody vám přinášíme šestou část vzpomínek pana Ivana
Málka.
Z A H R A D N I C T V Í v Poličné já pamatuji dvě.
Stolařovi měli zahradnictví za potokem proti pálenici, vedle
chodníčku pro pěší do Štěpnice. Vedle chodníku vedl malý potůček, který na konci zahrady byl sveden do betonové roury, která
do potoka ústila u splávku při mostku! Stolařovi bydleli v krásné velké dřevěnici, která velmi vynikala, jelikož v tu dobu okolo
nebyly žádné stavby! Údajně „dřevěnica“ byla sem přesunuta
z Českoslovanské národopisné výstavy v Praze, která se tam konala
v r. 1895. Chalupa (č. p. 63) je zde pořád, ale už značně pozměněná! V době války a dlouho po válce, byla zde mimo dům jenom zahradnická kůlna, malinký skleník a několik málo pařenišť!
Prodávali zeleninovou a květinovou přísadu. Květiny prodávali
také řezané! Nejvíce květin prodali, jak děckám končil školní rok!
Nejvíce se tenkrát učitelům vázaly kytice z čínských karafiátů
v kombinaci s nevěstiným závojem! Zahradnictví nemělo nástupce, někdy v sedmdesátých létech pozvolna skončilo!
Druhé zahradnictví v Poličné bylo u Šuláků! Zahradnictví u podjezdu na Kotlinu, bylo ve své době vyhlášené celerovou a rajčatovou
přísadou! Běžně na trhu ve Valmezu někdo od Šuláků prodával!
Pan Šulák byl, železničář, měl tak možnost zajet s přísadou do
okolních měst na trhy, což hojně využíval! Mám nezapomenutelný
zážitek se zahradníkem, který byl v tu dobu už dávno na důchodě
a vracel se v poledne ve Valmezu z trhu! Na Křižné před hotelem Apollo, seděl na vyprodaném dvoukoláku a pojídal kus šunky
s rohlíkem! Z dálky už bylo vidět, že mu chutná a je velice spokojený…. Pozdravil jsem a ptám se: „Jaká?“ Odpověděl spokojeně:
„Nic z trhu nevezu – všecko jsem prodal!“ Bylo cítit v těch slovech
– ano nadřel jsem se, ale včíl si zaslouženě užiju! Také tohle zahradnictví zde už není, jen chalupa je zde pořád… a já, jak se sem
i po létech podívám, vidím opět plno pařeništních oken….
P O M N Í K Y padlým z obou světových válek. Pomníky jsou postaveny vedle sebe na začátku druhé ulice do Nové čtvrti. Před
2. světovou válkou již zde byl postaven pomník občanům Poličné,
co padli ve válce 1914 – 1918! Moje překvapení bylo, jak přesně
ten samý pomník padlým, našel jsem ve Val. Bystřici! Druhý pomník je postaven obětem války 1939 – 1945! Podoba pomníku je
dost zvláštní ve srovnání s jinými památníky z té doby. Šest kvádrů na sebe postavených, symbolizuje šest let útlaku, která nás
tlačila k zemi! Velmi dobře si pamatuji stavbu a také odhalování
pomníku. Je známá fotografie obou pomníků, není ale vidět, že
před nimi byla hluboká příkopa! Proto při odhalování zde bylo
uděláno z fošen jakési podium, které škarpu zakrylo! Při slavnostním odhalování se vzpomínali jmenovitě padlí a nadávalo se
Němcům, co u nás všeho zlého za války udělali! Odhalena deska
se jmény občanů Poličné, kteří zahynuli během poslední války….
Znaky na pomníku od shora jsou – český lev – srp s kladivem
a nad deskou se jmény kříž. Přišla doba, kdy zde vadil kříž! Doba
se změnila a vadí srp s kladivem, kříž je ale zase dobrý. Nemám
rád debaty tohoto typu, jelikož se opomenula jedna skutečnost
a to je, že s takovým pomníkem tenkrát souhlasili, nejbližší příbuz-

ní, kteří postižené dobře znali! Taková byla doba… K pomníku patří vzpomínka na zahynulé lidi, ale také na čas, kdy se tragédie konaly…. Symboly jsou tak odpovídající – té době… A nám nepřísluší
do toho kecat, ale pochopit…!!! Před oba pomníky, i u Bečvy, byly
umístěny železné mísy na Řecký oheň! Bylo velmi působivé, jak při
lampiónovém průvodu byl oheň zapálený. Lampionové průvody
k nějakému to výročí byly u děcek velmi oblíbené. Několik lampionů shořelo a několik děcek to obrečelo, jiným bylo napohlavkováno. Nejvíce byly oblíbené lampiony na žárovečku a baterii. Musel
být tam namontován ale vypínač na blikání… a teď to bylo ono….
Jo – a místní hasiči při takových akcích zajišťovali správné zapálení a hoření Řeckých ohňů…. Mísy u pomníků už nejsou! Nejsou
ale také v pohodě u pomníků vysazované květiny nebo pokládané
věnce! V sedmdesátých létech byli novomanželé přesvědčováni,
aby svatební kytici dali k pomníku padlým. Zvyk to byl z úplně jiného prostředí a jiného významu, než může být u nás! Prokazatelně
jedna určitá kytice, tam vydržela půl hodiny… Moc špatné je jak
v posledních létech jsou na jaře, pečlivě vysazeny u pomníků záhony a nějaký dacan to krádeží poničí! Tak na to platí jen jediné
– takovému urazit ruce u samé prdele!!! Jo – ale je chvályhodnou
skutečností, že o pomníky, celou dlouho dobu se staral Svaz žen!
V současnosti přebrala péči obec Poličná….
H O S P O D A N a f o j s t v í podle vyprávění pamětníků byla hodně dávno prvním barákem obce Poličná! V současnosti jsou zde
sklenáři! Hospoda měla také druhé pojmenování po majitelích
– U Juřiců! Byla zde hospoda s výčepem, ale také na zahradě si
pamatuji kuželnu, zahradní posezení s altánkem, kde byl taneční
parket. Zde se konaly, ale až po válce, tancovačky, kde bylo hojná
účast vojáků z kasáren. No a ti se jednou u takového tancování
pobili. Jako kluci jsme si ukazovali, že v plotě na několika místech
chybí tyčky (správně špingle) po té tancovačce. Jako kluky nás
hospodský výčep velice lákal. Na Šenku stála sklenice na pivo, do
které byly nastrkány slané tyčinky. Tvrdé pečivo, načuchlé tabákovým kouřem a pivními výpary, mělo tu nejlepší chuť, která mohla
pro kluka být… nyní by se hygienici snad zbláznili… V hospodském
dvoře byla také ledovna, budova, kde se skladoval led na chlazení
piva. Ve dvoře byly maštale pro plemenné hřebce. Plemeníci sem
byli posíláni ze Zemského hřebčince v Tlumačově! Bývali zde většinou dva hřebci, jeden lehčí, kočárový a druhý těžší. Jak dovedli
kobylku, zavřeli do dvora vrata a kluci byli strašně zvědaví, proč
nám to nechtějí ukázat. Ve skutečnosti zavírali vrata, aby některý
kůň neutekl, což se několikráte stalo, chytili jednoho až na mostě
přes Bečvu. Kobylky do Poličné k hřebcům vodili až od Rožnova.
Ve dvoře hospody byla také od roku 1940 sběrna mléka – povinná dodávka od každé dojnice. Přinesené mléko, přebírala velmi
brzy ráno paní Juřicová. Při vyjmenovávání všeho kolem hospody,
musím vzpomenout také holičství pana Hnilice. Oficínu měl vedle

vchodu do hospody, přesně tam, jak se nyní prodává zmrzka a je
kavárna. Přístavbu velkého sálu provedli Juřicovi, jako velcí optimisté brzo po roce 1945, také oni netušili, že se bude v budoucnu
znárodňovat…!
T R A F I K A Asi málokdo si už vzpomene, že právě před hospodou na břehu potoka byla trafika paní Kuropatové. Objevila se
zde najednou šedomodrá dřevěná budka, kde se prodával tabák,
cigarety, noviny. Byla to doba koncem čtyřicátých let. Prodejní
okénko, dveře a komín od kamen. Uhlí, dřevo na topení okolo budky! Trafika dlouhého trvání neměla, brzy tam nebyla….
H A S I Č I mají zbrojnici pořád na tom místě, které si pamatuji od
kluka. Pozornost upoutávala tím, že zde byla vysoká dřevěná věž
na sušení hadic. Vím, že tenkrát byla zbrojnice docela malinká,
spíše to byla garáž na hasičské auto, které jako kluk jsem velice
obdivoval pro jeho dokonalost.
Hasičské auto (zn. Tatra?), které mělo jednu zvláštnost – stříkačka namontovaná přímo před motorem auta. Motor auta poháněl
také samotnou hasičskou stříkačku!
Byla to doba, kdy motory nebyly moc ochotné se dát pohotově
nastartovat.
Při dojezdu auta byla hned možnost přepnout motor auta na čerpadlo – prima vykoumané, že?
Autíčko je někde v muzeu, a je dobře, že se zachovalo, i když by se
do Poličné mohlo vrátit!!!
B E T O N Á R K A pana Bětuňáka. Byla to spíše větší dílna pro výrobu betonového zboží od studničních skruží, chodníkové dlažby,
komínových dvířek, betonové tašky na střechu a ještě něčeho, co
už já nepamatuji.
Kde to bylo? Dnes je zde obchod Jednoty, dříve v těch místech byla
oplocená zahrada, kde se skladovaly a dosušovaly výrobky z cementu. Dílna byla v uličce, kde vedle byl i domek Bětuňákových.
Jako kluky nás lákaly na zahradě hlavně studniční skruže. Vlezlo
se dovnitř a šlapáním se roura rozjela. Vím o průseru, jak kluci
narazili skružemi do sebe a jedna se zbortila na kluka, který byl
uvnitř roury. Hoch vyvázl dobře, ale roura byla zničena! Pan mistr nám nikdy nevynadal nebo vyhodil ze zahrady, což je pro mne
stále záhadou…. Okénkem jsme nahlédali, jak se dělají různé věci.
Obdivovali jsme železné formy. Největší pozornost měl malinkatý
traktůrek a velký setrvačník na boku toho stroje. Krásně traktůrek bafal, jak jel pro písek do Bečvy. Písek se „kátroval“ (přesíval)
přímo v Bečvě a pokud si pamatuji, hodně fůr se odvezlo od spoje Bečev. Písek se také kopal mezi ústím potoka a Bečvy. Díry po
kopání se využily k odpálení nalezené miny v Bečvě. Jeden čas se
sem vozily výpalky z pálenice… Jo a stále máme doma v užívání
betonové dlaždice a betonovou střešní tašku od Bětuňáka!
(pokračování příště)

10. Volejbalový miniples
15.02.2020
od 1900 sál U Slunce
3

Informace k platbám poplatků na rok 2020
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
- Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
- Splatnost poplatku – do 30. 6. 2020
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

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Leden v mateřské škole
Leden v mateřské škole bývá tradičně měsícem, kdy si s dětmi
povídáme o zimě, sněhu, zimních sportech atd. Letos tomu tak
není, protože zkrátka nám chybí sníh. Chybí nám k povídání, ke
hrám a především k pobytu venku.

Hotovostní platba:
Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách.
OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.
• POPLATEK ZA PSA
- Řídí se OZV vyhláškou obce Poličná č. 4/2019 o místních poplatcích ze psů
- Při přihlášení – poplatník vyplní formulář (je k dispozici na
OÚ nebo na www.policna.cz v sekci Obecní úřad/Formuláře
ke stažení) odevzdá na úřadě a obdrží evidenční známku psa
Splatnost poplatku do 30. 6. 2020
• DAŇ Z NEMOVITOSTI
platbu daně z nemovitosti vyřizujte na:
Finanční úřad Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí
Poplatníkům daně z nemovitosti budou zasílány složenky jako
v předchozích letech.

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané.
Při kontrolách měsíčních faktur od Technických služeb zjišťujeme, že někteří z vás stále vozí elektroodpad do sběrného dvora
a to i přesto, že tento odpad v obci sbírá Sbor dobrovolných hasičů. Pro vás je uložení do sběrného dvora zdarma, ale obec to
pak musí zaplatit a je to škoda. Utrácíme tak zbytečně peníze
z rozpočtu obce, když bychom za to nemuseli nic platit.
Žádáme vás proto, abyste v případě, že potřebujete vyhodit starou televizi, ledničku, pračku či jiný elektrospotřebič, volali naše
hasiče, 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.
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Proto jsme se 23. ledna dopoledne vypravili s dětmi do Dětského hracího centra v Rožnově pod Radhoštěm. Děti si pohrály v solné jeskyni a v druhé hodině využily  prostor se skluzavkami, trampolínou a prolézačkami k pohybovým aktivitám.
Samozřejmě i dnes se tady dětem moc líbilo a už se těší na
další návštěvu.
			
Ludmila Chriašteľová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Partnerské vztahy
V úterý 7. 1. 2020 se v naší 9. třídě konala zajímavá dvouhodinová přednáška týkající se partnerských vztahů, kterou si pro
nás připravila paní Vaneta Zvoníčková z klubu Most.
V první polovině jsme si povídali o tom, co je to přátelství, láska, a že každý vztah a každé zamilování přináší nějaké důsledky.
V druhé polovině nám anonymně odpovídala na naše dotazy
– a že jich bylo opravdu hodně.
A jaké ponaučení jsme si do života odnesli? Měli bychom svému
partnerovi naslouchat a nechovat se k němu lhostejně.
Patrik Pernický – 9. třída

Závislost, drogy, alkohol

ní kůži vyzkoušeli používání různých chemických látek. Ostatní si
vyzkoušeli obor strojírenský nebo elektrotechnický.

Dne 9. 1. proběhla v 8. třídě přednáška o závislosti, drogách a alkoholu. Pan Palacký měl velmi dobrou náladu, začali jsme hovořit o drogách, závislosti na alkoholu, nikotinu, ale i počítačových
hrách, nakupování, práci apod.
Nejdříve jsme se dozvěděli, jaké druhy drog existují. Uvažovali
jsme také, na jaké psychoaktivní látce jsou Češi nejčastěji závislí.
Tipovali jsme LSD, ale nejvíce užívaná návyková látka je nikotin,
což nás zaskočilo, myslel si to pouze jeden žák z naší třídy.
Lidé ale mohou být závislí také na činnosti. Častý je např. gambling, chorobná závislost na hraní hazardních her, kdy se hráč/
hráčka „rozjede“ a sází více a více. Poté jsme se začali bavit
o závislosti na moderních technologiích, na práci, na nakupování.

Do školy jsme se vraceli se spoustou nových zážitků. Moc jsme
si to užili a těšíme se na další návštěvu.
       Natálie Klimentová – 7. třída

Moderní je nekouřit
Dne 22. ledna 2020 měla 6. třída přednášku o kouření s panem
lektorem Palackým.
Přesunuli jsme se do biologické učebny, abychom měli k dispozici promítací techniku. Nejprve jsme dostali izolepu, abychom si
na ní napsali jméno. Potom už nastal čas na nejrůznější aktivity.
Povídali jsme si o tom, že nám kouření škodí a že na to umírá hodně lidí. Od lektora jsme dostali kvíz, který jsme vyplnili.
Na konec jsme si řekli, že po užití návykových látek jsou nepříjemné následky. Takže nikdy neberme drogy a zkusme se vyhnout i jakékoliv jiné závislosti.
Dominik Jeniš, Kryštof Zelénka – 8. třída

II. Sdílení dílen a vzájemné učení žáků SŠ a ZŠ
Dne 16. 1. proběhlo v letošním školním roce již druhé projektové dopoledne na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí.
Žáci 7. a 8. třídy byli opět rozděleni do 4 skupin. První skupina
byla přidělena do oboru potravinářského, v místní skvěle vybavené kuchyni jsme si upekli pizzu a slaďoučké věnečky. Druhá
skupina se zase ocitla v chemické laboratoři, kde si žáci na vlast-
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Pouštěli jsme si videa, jak vypadají vnitřnosti kuřáka. Dostali jsme papírky, na kterých bylo napsáno, co si lidi o kouření
myslí a co z toho je pravda. Dostali jsme kartičku s otázkou
a ve dvojici jsme na ni odpověděli. Museli jsme při všem spolupracovat. Na konec jsme si zahráli hru.

V pátek se žáci mohli zúčastnit exhibičního sjezdu a závodu,
na který byli srdečně zváni i rodiče našich malých lyžařů.

Ačkoliv přednáška trvala dvě vyučovací hodiny i s přestávkou,
rozhodně jsme se nenudili a vydrželi jsme s pozorností až do
konce. Myslím, že určitě kouřit nezačneme nebo alespoň většina z nás.
                                Any Burdová – 6. třída

Hurá na hory!
Díky velkému zájmu rodičů našich žáků se ZŠ Poličná rozhodla uspořádat lyžařský kurz i pro žáky prvního stupně.
Konal se od 20. do 24. ledna 2020.
V pondělí 20. ledna vyjeli žáci s pedagogy a pomocníky z řad
rodičů autobusem do Ski areálu u Sachovy studánky na Horní Bečvě. Po příjezdu na místo se žáci seznámili s prostředím
areálu, se svými instruktory, utáhli lyžáky, nasadili helmy
a vyrazili na svah, kde si je instruktoři rozdělili do skupin podle úrovně jejich dovedností.

Někteří se s lyžařskou technikou teprve seznamovali, jiní zkušenější - byli na svahu jako doma. Po první hodině lyžování si žáci vychutnali zasloužený odpočinek a nabrali energii
do další hodiny na sjezdovce.
Bylo úžasné pozorovat, jak se děti den ode dne zlepšují! Ti,
kteří se první den sotva udrželi na lyžích, jezdili už třetí den
pyšně na pomě minimálně do půlky svahu. Na oběd se vraceli do školy unavení, ale plní nadšení a báječných zážitků.
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U žáků, učitelů a snad i u rodičů měl lyžařský kurz veliký
úspěch a my věříme, že se za rok na Sachovku zase podíváme a posuneme své lyžařské dovednosti zase o kousek dál.
Zároveň bychom chtěli poděkovat panu Lukáši Bečičkovi za
pomoc při organizaci a také ostatním rodičům, kteří se do
lyžařského kurzu osobně zapojili.
Za kolektiv pedagogů 1. stupně Jana Farbáková

První 3 týdny se budeme pondělí, středa a pátek, věnovat zejména obecné vytrvalosti. Každou pondělí a středu se scházíme na hřišti, v Poličné, kdy se dlouhodobou vytrvalost snažíme nabrat za pomoci dlouhých běhů. Pro představu to vychází
na 9,5 - 10,5 km za trénink, které dokážeme zvládnout uběhnout za 43 - 52 minut. Takže pokud jste v poslední době viděli
v Poličné pobíhat v čelovkách nějakou partu bláznů, pravděpodobně jsme to byli my. Je to zejména kvůli tomu, abychom
získali potřebný základ k tomu, abychom mohli postupně
a plynule přejít přes střední délky tratí, k tréninku rychlostní vytrvalosti, která je dle mého názoru pro fotbal esenciální.
Pátky se následně věnujeme posilování, prostřednictvím kruhového tréninku v tělocvičně, kde se zaměřujeme zejména na
silovou vytrvalost.
Ve druhé části přípravy budeme trénovat i na umělé trávě ve
Valašském Meziříčí, což nám umožní naši přípravu zase rozšířit
a posunout o něco dál.
V období 5. 3. 2020 – 8. 3. 2020 máme v plánu vyrazit na soustředění, kde se budeme věnovat čistě herním věcem. Místo
soustředění ještě není pevně stanoveno, jelikož nám původní
myšlenka soustředění v Lipníku nad Bečvou nevyšla.
V přípravě máme naplánováno také několik přátelských utkání. Poslední utkání, které by také mělo být generálkou, bychom chtěli sehrát na přírodní trávě u nás, nebo kdekoliv jinde. Uvidíme, jak se bude postupně vyvíjet počasí. Proto ještě
čas a místo nejsou pevně stanoveny.

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 1/2020
Milí čtenáři,
od 13. 1. 2020 jsme se oficiálně vrhli do přípravy, pro nadcházející jarní část sezóny 2019/2020 1.B třídy. Tabulka je vskutku
vyrovnaná, proto jsme se rozhodli nic nepodcenit a poctivou
přípravou se na jaře pokusit bojovat o ty nejvyšší příčky.
Zatím nejsou v jednání další posily, ale jsme rádi, že se k nám
po půl roce vrátil ze Všechovic Jakub Kapusta, který naše mužstvo velice posílí a pomůže nám se lépe vyrovnat v náročných
soubojích se soupeři o čelo tabulky. Vitězslav Mooc by měl
v našem klubu, jak jsem psal již v minulém čísle, také setrvat.

Pokud budete mít chuť, přijďte se na naše přípravná utkání podívat a sami budete moci zhodnotit, zda se posouváme a zlepšujeme, abychom do prvního ostrého zápasu s Dolní Bečvou
byli dobře připraveni.
Sledujte i naše facebookové stránky FANS TJ Poličná, kde se budeme snažit přidávat aktuální dění z naší přípravy.
Děkuji Radomír Kapusta, trenér
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SDH – 8. ročník Hasičského maškarního plesu
Již po osmé uspořádali hasiči z Poličné v sobotu 25. ledna hasičský maškarní ples. Letošní téma byl cirkus. Sál Hostince U Slunce se proměnil v barevné šapito s lóžemi. Jako každý rok, účastnici pojali přípravy velice pečlivě a tak se v sále objevilo hned
několik desítek klaunů, principálů a divokých šelem. Dokonce
dorazil i slon, lev a dva mimové. Všechny masky byly báječné,
a proto se také letos nekonala soutěž o nejlepší masku, ale byly
ohodnoceny všechny masky obrovským potleskem a poděkováním od organizátorů. Pro hosty byl připraven bohatý program,
nechybělo tradiční taneční vystoupení našich hasiček a hasičů,
dále vystoupila tanečnice Jasmína se svou karnevalovou sambou. Pro hosty byl opět připraven i společný tanec, který měl
takový úspěch, že si jej hosté během večera třikrát zopakovali.
Během večera bylo pro hosty připraveno bohaté občerstvení
včetně výborných domácích dortů a koktejlů.

Činnost našeho sboru můžete sledovat na Facebooku/SDH Poličná a na stránkách www.sdhpolicna.cz
Autor: SDH Poličná

SDH – 3. ročník Dětského maškarního bálu
Nejen pro dospělé organizují hasiči z Poličné bály, ale již po třetí
uspořádali maškarní bál také pro děti. Letošní ročník se odehrál
v neděli 26. ledna v sále Hostince U Slunce. Již před třetí hodinou se do sálu vrhaly první děti a jejich rodiče. Dorazilo 63 dětí
v různých maskách. Nejmenším návštěvníkům bylo sotva pár
měsíců. Bál navštívilo plno broučků, princezen, malých hasičů,
čarodějek a mnoho dalších pohádkových postav. Pro děti byly
připraveny soutěže, hry či promenáda masek.
Volný čas doplňovala diskotéka, při které vyrazili na parket i rodiče. A ptáte se, která maska byla nejhezčí? Všechny masky byly
krásné a rodiče si dali záležet, aby jejich dítko bylo na bále co
nejhezčí. Proto u nás vyhrály všechny děti a odnesly si domů
účastnický diplom a k tomu pastelky a reflexní placku se znakem
Sboru dobrovolných hasičů Poličná, jako vzpomínku na pěkné
odpoledne. Na děti čekala také tombola, ve které byly opět
skvělé ceny, například vstupenky do Pohádkových lázní, koloběžka, panenky a mnoho dalších balíčků s překvapením. Pro
rodiče byla připravena také menší tombola, jako poděkování, že
s dětmi na naši akci dorazili.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům a dětem, že

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a lidem,
kteří se podíleli na přípravách plesu a především poděkování
patří všem hostům plesu, že vytvořili skvělou atmosféru a užili
si spolu s námi perfektní večer.
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přišli a užili si s námi krásné zimní odpoledne a velké díky patří
opět sponzorům a hasičům, že se podíleli na vydařené akci.
Činnost našeho sboru můžete sledovat na Facebooku/SDH
Poličná a na stránkách www.sdhpolicna.cz
Autor: SDH Poličná

Knihovna informuje
V lednové nedělní odpoledne se sešli milovníci přírody a fotografování v sále U Slunce na přednášce
pana Roberta Hlavici „O fotografování zvířat“.
Robert Hlavica je absolvent lesnické školy a myslivec. V přírodě stráví čekáním na zajímavý záběr
hodiny a někdy i celé dny. Jeho fotografie vycházejí v našich
i zahraničních časopisech s loveckou tematikou. Je držitelem
několika ocenění a jeho fotografie jsou součástí výstavní kolekce Czech Press Photo.  

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Únor 2020
Čtvrtek
6. února		
8.00 hod.
Výroční členská schůze ve velkém sále zámku Žerotínů.
Čtrvrtek
13. února
Cestopis Kostarika – provází Anežka Hrstková.

14.30 hod.

Čvrtek 		
20. února 		
14.00 hod.
Bowling Sokolská ul. – hra i možnost posezení u kávy.
Čtvrtek 		
27. února
Ples seniorů, ráz „RETRO“.

		

15.00 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…
Zahradní centrum Valašské Meziříčí
Vás zve na:

Zaměřuje se především na divokou zvěř žijící v našich a slovenských lesích, zejména medvěda hnědého a jelena evropského. Cestuje za zvířaty i do zahraničí, fotografoval medvědy
a polární lišky na Aljašce, vlky v Norsku nebo levharty v Africe.
Projekci krásných snímků doplnily zajímavé informace o jejich
pořízení a zasvěcené komentáře o chování zvířat a způsobech
jejich fotografování.  
Výpůjční doba knihovny je standardní:
		 pondělí 13.30 – 17.30 hod. a
		 čtvrtek 13.30 – 16.30 hod.
Kompletní seznam nových knih je přístupný na www.policna.
knihovna.cz

Poděkování
Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem, kteří se na Štědrý
den zúčastnili charitativní akce Zahradního centra a přispěli tak samotným nákupem či přímo finanční hotovostí. Není
možné poděkovat všem jednotlivě a osobně, protože vás bylo
mnoho. Mnoho těch, kteří mají srdce na pravém místě a dopomohli tak, aby se mé děti Štěpánek a Amálka mohli v roce 2020
zúčastnit respitních pobytů. Moc vám děkuji za Vaši laskavost.
S úctou Veronika Pernická

11. 1. – 16. 2. 2020

KAŽDOU SOBOTU
A NEDĚLI

VÝPRODEJ

od 10. 1. do vyprodání zásob

SLEVY AŽ 80%
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. Datum vydání: 2. 2. 2020  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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