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Motto měsíce:
"Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat."
Abraham Lincoln

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem přeji všem ženám k jejich svátku všechno nejlepší a přidávám pozvání na sobotní setkání v sálu U Slunce. Články pana
Málka jsou vítanou součásti našich listů. Slouží jako zdroj informací o době nedávné a částečně zapomenuté, za což mu patří
poděkování. Budeme rádi, pokud se najde pokračovatel, který
se podělí s občany Poličné o své zážitky.
V současné době připravujeme program rozvoje obce na další
léta. Děkuji všem občanům, kteří zaslali své podněty na obec.
V dubnovém čísle zpravodaje vám předložíme dotazník a budeme rádi za vaše připomínky a podněty, které nám do tohoto
dotazníku uvedete. Materiál zpracujeme pro jednání zastupitelstva a následně bude zveřejněn na stránkách obce. Závěrem
bych vás rád upozornil na přistavení velkoobjemových kontejnerů, které bude 1. dubna.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva obce
a Rady obce Poličná
V pondělí 10. února 2020 se uskutečnilo 9. zasedání Zastupitelstva obce, které projednalo a schválilo následující body:
• Koupi pozemku p. č. 2090/3  o celkové výměře 120 m2, ostatní
plocha v k. ú. a obci Poličná.
• Pověřuje starostu obce přípravou podkladů k získání dotací
a k podání žádostí o dotace na: výstavbu kanalizace v místní části Boří, na výstavbu kanalizace v místní části Kotlina, na
výstavbu kanalizace v areálu TJ, na realizaci kulturní akce „Dožínky“, na Energetické úspory RD č.sp. 157, na realizaci projektu ZŠ Poličná – Energetické úspory.
• Investiční záměr jako povinnou přílohu žádosti o podporu na
akci „Oprava elektroinstalace učeben a společných prostor na
Základní a Mateřské škole Poličná".
• Pověřuje Ing. Stanislava Pernického, Vojtěcha Baču, Ing. Pavla
Kubína, Bc. Josefa Dorčáka, Ing. Vítězslava Strnadela, Bronislava Šedého a Michala Nekolu ke spolupráci s vedením obce
na tvorbě Programu rozvoje obce Poličná 2021 – 2025.
• Schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2020.

V pondělí 24. února se uskutečnilo 30. Zasedání Rady obce,
která projednala a schválila následující body:
• Výkazy závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Poličná 276,
za IV. čtvrtletí roku 2019.
• Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 103/2 v k. ú.
Poličná o výměře 24 m2.
• Uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu části pozemku p. č.
103/2 v k. ú. Poličná o výměře 120 m2.
• Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč na zabezpečení Tarahunského poháru 2020.
• Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč spolku Aneri –
taneční škola, z. s., Valašské Meziříčí jako příjemcem daru na
potřeby taneční školy.
• Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí tohoto daru ve výši 5.000,- Kč na
činnost Klubu Seniorů při Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí.
• Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV-12/8015465“ mezi
Obcí Poličná a společností ČEZ Distribuce, a. s., kdy smlouva
spočívá v udělení souhlasu s umístěním zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 2041/9 a p. č. 2041/10 v k. ú.
a obci Poličná.
• Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IZ-12-8001458/001“ mezi Obcí Poličná a společností ČEZ
Distribuce, a. s., kdy smlouva spočívá ve zřízení věcného břemene pozemků p. č. 1982/6, p. č. 412/5 v k. ú. Poličná. Obsahem věcného břemene je umístění, provozování, opravy
a udržování nadzemního kabelového vedení NNV včetně
dvou betonových sloupů.
• Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0064/2020/KH ve
výši 48.000,- Kč mezi Obcí Poličná jako příjemce dotace a Zlínským krajem jako poskytovatelem dotace.
• Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého návrhu.
• Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajištění likvidace odpadu mezi Obcí Poličná jako objednatelem a společností MPG
zastoupené pověřeným společníkem TS Valašské Meziříčí s. r.
o., Valašské Meziříčí jako poskytovatelem.
• Přijetí věcného daru ve výši 2.040,- Kč, kdy dárcem je společnost  DAMIJA elektro s. r. o. Ostrava a obdarovaným Obec
Poličná.
Usnesení rady i zastupitelstva naleznete na webových stránkách
obce www.policna.cz.
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Poděkování

OZNÁMENÍ ČEZ DISTRIBUCE

Vážení a milí,
chtěla bych vám všem moc poděkovat za loňskou pomoc se sbírkou. Vybralo se celkem krásných 206.784,- Kč. Jonášek Brázdil
dostal 100.000,- Kč a za zbývajících 106.784,- Kč jsem koupila na
dětskou onkologii Brno čtyři polohovací lůžka. Velké poděkování
patří ZŠ v Kelči, kde děti přinesly do pokladniček téměř 13 tisíc Kč.
Tato sbírka byla, z osobních důvodů, poslední. Moc vám děkuji
za 5-letou podporu, protože za celou tuto dobu se rozdalo dětem nádherných 859.916,- Kč.
Z celého srdce vám přeji, abyste každý den prožili v radosti, ve
zdraví a byli tak šťastní, jako já.
S úctou a láskou Pavlína Blahová
Sbírka pro dětskou onkologii Brno 2019
Obce

Vybráno Kč

Hranice

25 667,00 Kč

Vítonice

   900,00 Kč

Býškovice

3 283,00 Kč

Horní Újezd

2 220,00 Kč

Všechovice

8 637,00 Kč

Rouské

3 431,00 Kč

Opatovice

1 004,00 Kč

Paršovice

1 036,00 Kč

Rakov

1 162,00 Kč

Poličná

6 474,00 Kč

Loučka

1 375,00 Kč

Branky

5 464,00 Kč

Kunovice

1 949,00 Kč

Podhradní Lhota

2 150,00 Kč

Komárno

1 810,00 Kč

Osíčko

4 271,00 Kč

Provodovice

1 000,00 Kč

Skalička

6 201,00 Kč

Loukov

15 561,00 Kč

Bystřice pod Host.

14 781,00 Kč

Kelč

22 011,00 Kč

Malhotice
pokladnička bufet
dobrovolné vstupné

OBECNÍ PLES
Hudba, tanec, setkání s přáteli – ideální program na sobotní
večer. Tím se také řídili pořadatelé Obecního plesu, který se
uskutečnil již počtvrté. Tentokrát se konal v sobotu 22. února od
19. hodiny v sále U Slunce. O hudební složku večera se postarala
multižánrová dvojice DUO SOUND, která až do 3. hodiny ranní
zahrála vše, na co si tancechtiví návštěvníci vzpomněli. Během
noci tak sál tančil v rytmu českých i světových moderních zahraničních songů, nechyběly ale ani klasické a lidové písničky.

0,00 Kč

Rajnochovice

Holešov

Pracovníci ČEZ budou provádět pravidelné odečty elektroměrů
na odběrných místech v naší obci ve dnech 6. – 19. 3. 2020.
Z toho důvodu si ČEZ dovoluje požádat všechny občany o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměrům. Z důvodů
bezpečnosti pracovníků ČEZ je nutno zabezpečit také vaše psy
po dobu realizace návštěvy.

Zábavou a možná i trochu inspirací bylo předtančení valašskomeziříčské taneční skupiny ANERI.

7 398,00 Kč
10 485,00 Kč
1 264,00 Kč
20 150,00 Kč

Další dárci
pí. Coklanová
Prosmile, Val. Mez.
K keramika, Brno

6 000,00 Kč

Ing. Raab

1 000,00 Kč

Renetra

5 000,00 Kč

Trumf

5 000,00 Kč

Advokát. Kancelář
Strakošová

2 000,00 Kč

Celkem
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8 100,00 Kč
10 000,00 Kč

206 784,00 Kč

Pro návštěvníky plesu bylo připraveno téměř 200 hodnotných cen
v tombole. O lístky do tomboly byl velký zájem, téměř 2000 ks zmizelo během krátké chvíle a na stolech se kolem půlnoci začaly
kupit jednotlivé výhry.

Překvapením večera bylo losování 3 hlavních cen. V tomto případě se losovala čísla vstupenek a výherci si odnesli hit letošních roku - dárkové bedny s páčidlem nebo pilkou.

Děkujeme všem organizátorům, členům kulturního výboru
i Svazu žen za pomoc s organizací, tombolou i občerstvením
a těšíme se další ročník.
              
Petra Mrovcová

OBECNÍ ZABÍJAČKA
Vážení spoluobčané,
se slzou v oku vám musíme sdělit, že vámi tolik oblíbenou obecní zabíjačku letos z technických důvodů nebudeme dělat.

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – 7. pokr.
Podle dohody vám přinášíme šestou část vzpomínek pana Ivana
Málka.
O B C H Ů D E K paní Mořkovské, velice malý, byl přes silnici
u Vozákové stodoly. Artikl pro kluky velice lákavý a důležitý! Pravda prodávala rovněž takové zbytečnosti, jako jsou školní sešity,
inkoust, pera a špičky do per na psaní! Paní nás znala jménem,
a hlavně věděla, do které třídy chodíme, věděla, pro jakou třídu
ten jistý sešit potřebujeme…. Nyní při popisování prodávaného
zboží si uvědomuji, že mnoho lidí, kteří toto budou číst, nemusí vědět o čem je řeč! Pera se prodávala jako násadka a k tomu se přikupovala ocelová špička, která po opotřebování se dala vyměnit
za novou. Jistě, muselo se to namáčet do kalamáře s inkoustem.
Kalamáře ve škole byly zabudované ve školních lavicích a doma
inkoust byl v lahvičce. Inkoust se prodával různých barev černý,
modrý, červený a také zelený. A dostávám pocit, že ve vysvětlo-

vání bych měl pokračovat. Psalo se namáčecím perem, a tak se
napsané muselo osušit, aby se nerozmazalo. Na to sloužil piják,
sací papír růžový nebo zelený, ten druhý býval poněkud hrubší
a více sál. Pijáky bývaly přímo v novém sešitě, nebo se daly koupit
zvlášť. Pera, co jsme používali, ráda ukápla a samozřejmě na sešit
a hned z toho byla kaňka! Hezky napsaná v sešitě stránka a na
závěr psaní zde spadla ona pověstná kaňka! No vida, kde se vzalo
to používané rčení…. Mnohem důležitější pro kluky bylo, že se zde
daly koupit pistolky „kapslovky“ a také kapsle. Dětské kapslovky
byly dvojího druhu, jednoranné a opakovačky. Do opakovaček se
daly kapsle na papírové pásce, která se po výstřelu, vždy o jednu
posunula! Prodávala se zde také autíčka na klíček, kterým se natáhlo péro a chvilku to auto jelo. Plechový parník na klíček, ale
ten nebyl nic moc a stál pro kluka celé jmění…. Prodávalo se zde
také Kačení mýdlo. Žluté, růžové, bílé čtverečky ze škrobu a pro
mne hnusné chuti. Kupovaly si to hlavně cérky. Šumáky, tak to
byla věc. Šuměnka TIK-TAK na obalu namalovaný růžolící usmátý
kluk! V obalu byly vždy dvě kostky žlutá nebo červená a vždy bílá.
Jak se barevná kostka s bílou vhodila do vody, začalo to šumět
a bohatě perlit ve sklenici. Ze žluté kostky byla citronová příchuť
a barva z červené malinová chuť i barva. Co si ale pamatuji, málo
který kluk dal kostky šumáku do sklenice s vodou. Mnohem zajímavější bylo ty dvě kostky jazykem lízat. Jazyk byl pak žlutý nebo
červený. Dát si do pusy obě kostky a rozkousnout, tak to pusa doslova vybuchla a pěna byla všude. V obchodě se daly také koupit
na jaře kuličky různých barev na hraní. Hra o kuličky se hrála snad
všude, podpatkem se udělal důlek v hlíně a mohlo se začít. Kuličky se rozdělovaly na hliněné, skleněné a nejvíce ceněné stříbrné
(z ložiska)! A až nyní, jak ten důležitý pro kluky obchůdek popisuji,
nemohu si vzpomenout, že by se tam něco, mimo sešity, prodávalo holkám. A kde, že byl ten obchůdek Mořkovských? Zhruba přes
cestu proti starostovi panu Vozákovi.
S T A R O S T A pan Vozák měl hospodářství, tam kde jsou nyní
stavebniny. Klasická zemědělská usedlost postavená do čtverce
se dvorem uprostřed. Velká stodola chlévy pro krávy a maštale
pro páru koní. Byl starostou obce během celé války, podle mne to
byla za Němců funkce „na o hubu“!!! Nevím, jak jiným, ale nám
hodně pomohl i když jsme byli rodina „nepřítele říše“. Starosta vydával různá potvrzení, třeba k chovu prasete. Bylo na panu Vozákovi, jak potvrzení bylo sepsáno a já si pamatuji, že se dalo, i když
s rizikem, na jeden papír vychovat dvě prasata. Velké riziko bylo
pro starostu i chovatele… smrdělo to koncentrákem…!!! Jedno
bylo tak zvaně „na černo“ a z druhého se ale muselo odevzdat
hodně masa a sádla! Jako starosta, jistě měl mnohem více povinností s okupačními úřady! Řekl bych, že si počínal velice dobře!
Nejlepší vysvědčení dostal po osvobození, kdy proti němu nebylo
námitek! V jiných obcích ale tomu tak, mnohdy nebylo….
U MACHÁČKŮ byl obchod s potravinami pana Macháčka! Chalupa, ve které byl obchod, byla zhruba přes silnici u Vozáků!
V současné době na tom místě je parčík! Ono, pokud si dobře pamatuji, tak na ploše, kde ten parčík se nachází, což je mezi mostem a lávkou ke Štěpnici, silnicí a potokem, bylo několik domů,
chléva pro krávu a prase. Hospodářství tam měla paní Macháčková (Milka). Byl zde tak obchůdek paní Mořkovské, domek pana
učitele Kašlíka, zahrada a obchod Macháčkových. Do obchodu se
vcházelo přímo ze silnice. Podlaha obchodu byla v úrovni silnice.
Nejednou voda z kaluže, která byla na silnici přede dveřmi, stříkla až do obchodu. Hodně tmavý obchod s klasickým prodejním
pultem do tvaru L. Police se zbožím na stěnách a otevřené pytle
na podlaze. Za pultem usmátý růžolící pan Macháček ve tmavošedém pracovním plášti. Moc se asi neusmíval jednu noc ke
konci války. To se k němu přišli „zásobit“ partyzáni. Brzy po válce
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prodával arašídovou (burákovou) pomazánku. To byla pro děcka
lahoda. Pomazánka byla ve dřevěném sudu na podlaze proti dveřím. Dřevěnou špachtlí se pleskla na papír, zvážila a ani moc dál
se nebalila. Začínalo se mlsat okamžitě. Není to dávno, co jsem
takovou pomazánku ochutnal, krásná barevná plastová krabička
ale chuť se nedala srovnat – tak je nyní ta bývalá dobrůtka blbá….
Připouštím, že léta u mne, také by mohla hrát svou roli…. Obchod
měl ještě jednu netradiční funkci, pošťák zde nechával dopisy pro
lidi, kteří bydleli na Pasekách. Fungovalo to naprosto jednoduše,
papundeklová krabice v regálu, kde pošťák pan Přaslica dával dopisy těm, co bydleli na Půšti a Pasekách (Neplatil § EU o utajení
osobních dat). Děcka z Pasek, jak šla ze školy, běžely se podívat,
jestli jsou zde nechaná nějaká ta psaní.
U KAPUSTŮ obchod také s potravinami byl o kousek dále a na
druhé straně silnice. V podstatě rohový dům při cestě ze silnice na
Půšť. Dům, kde byl obchod u Kapustů, byl v majetku Juřiců. Vstup
do obchodu byl po několika schodech, a co bylo hodně pro tu dobu
důležité, prodávalo se zde mléko. Jako děcka jsme se mnohdy bavili, že jak zde čekala „fronta „na mléko a mamince začalo plakat
dítě, co držela v náručí, tak k utišení malého podala mu svůj prs
se svým mlíčkem. Ha – ještě nedovezli mléko a děcko už ho pije…!
Ten dům byl skutečně rohový a na „na raně“, věčně poškozený od
povozů, co kolem jezdily! Dům č. p. 214 zde stojí stále, ale cesta
okolo už nevede. Mobilní zeleň celé místo uklidnila. Na zahradě
tohoto domku je malinkatá zděná chaloupka, a to byla původně
vážnice. Brzy po válce proti škole se postavila obecní povozová
váha. Hodně důležitá věc pro dědinu. Veškeré povozy se zde mohl
vážit, a tak předcházet dohadům. Váha byla vybavena tištěním
vážních lístků. V současnosti není zde žádná váha, jenom zbyla
malinká chaloupka jako vzpomínka na obecní váhu.
K R E J Č O V S K Á dílna pana Žilinského, byla v domě mezi cestou
na Půšť a cestou ke kapličce v uličce. Pan Žilinský měl můj veliký obdiv, a to ne jako krejčí, ale jako cyklista. Měl amputovanou

nohu, ale jezdil suverénně na kole. Měl uzpůsobený pedál ä na
kostře kola držák pro berlu! Obdivoval jsem jej, kdy já na kole jsem
ještě neuměl jezdit…. V domě č. p. 233 v přízemí byla krejčovna
a byt Žilinských. V podkroví bydlela početnější rodina pana Havlíka, železničáře, co měl v zahradě u domu zámečnickou dílnu. Vedle
v garáži měli dokonce osobní auto (asi Aero 3O) a motorku (Sax?)
Já jsem byl kamarád kluků, a tak jsem si tu nádheru mohl užít.
Kluci, aby nejezdili, otec od motorky odmontoval páčku ke spojce!
Našlo se okamžitě řešení. Nastartovala se motorka, sedli dva kluci, ten vpředu řadil páčkou rychlost, a ten vzadu natahoval lanko
spojky kleštěmi. Chtělo to cvik, motorka buď chcípla, nebo nás
shodila, ale o to byl větší požitek, jak se podařilo vyjet na motorce
přes Půšť k Revíru no – senzace. V dílně byla také stojanová vrtačka, na které se daly upravit hliníkové poplašné pistole na flobertkové náboje. No vždyť přece povídám, perfektní dílna, hlavně, jak
táta od kluků Havlíkových byl v práci….
		
(pokračování příště)

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
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.
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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
Únor v mateřské škole
Dne 4. 2. navštívilo naši mateřskou školu divadlo Bublanina
s pohádkou „Psí starosti“.
Děti se zaujetím sledovaly, jak si pejsek hledá do svého domu
podnájemníka. Vždy byl ale nespokojený. Nakonec zůstal ve
svém domku raději sám. Celý psí příběh provázely písničky,
humor i ponaučení.
Vzhledem k tomu, že zima letos nebyla zimou a sněhovou nadílkou opravdu hodně a hodně šetřila, hledali jsme vhodná
témata, se kterými bychom mohli ve třídě Krtečků pracovat,
i když venku není sníh.
Zvolili jsme tedy téma na seznámení dětí s různými profesemi
a řemesly. Ve třídě se tak postupně objevovali ševci, zahradníci, kuchaři a kuchařky, švadleny, malíři, zedníci, řidiči, kadeřnice atd. Zvoleným tématem nás provázela pohádka O džbánu,
která přiblížila dětem řemeslo hrnčíře.

Koncem února jsme se pro změnu chystali na karneval. Prostory šatny a školky v krátké době vyzdobily výrobky dětí - pohybliví klauni, masky, Kašpárci a jejich čepičky.
Ve vstupním prostoru MŠ vítají děti a jejich rodiče tři veselí
páni.
     
Ludmila Chriašteľová

Výtvarná soutěž
Letos se naše třída Ježečků zapojila do celostátní výtvarné soutěže ČAROVNÁ PASTELKA. Tématem soutěže je cesta kolem světa.
Pro děti jsme uspořádali projektový týden, ve kterém jsme „procestovali“ různé části světa, například Grónsko, Afriku nebo Čínu.

Děti si vždy o profesi povídaly, hrály si na ni a zpívaly, měly
k dispozici obrázky i omalovánky, různé pomůcky a samozřejmě
vyráběly z papíru předměty z daných profesí. Např. děti vyrobily
a nazdobily konvičky pro zahradníka, hrníčky od hrnčíře apod.
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Pro děti byl projekt příjemným zpestřením. Dozvěděli jsme
se spoustou nových informací, sledovali krátké dokumenty
o těchto zemích, vyráběli čínské draky a benátské masky, naučily se nové písničky a tance a spoustu dalšího.

Školní kolo Biologické olympiády
Ve čtvrtek 23. ledna a v pátek 24. ledna proběhlo školní kolo
olympiády z biologie.
Soutěž se skládá z teoretického testu, praktického poznávání
přírodnin a z laboratorního úkolu.
Letos se olympiády zúčastnilo celkem 11 žáků.
V kategorii D (6. a 7. ročník):
1. místo obsadila a vítězství získala Klea Kunetková ze 7. třídy,
2. místo obsadila Barbora Nováková také ze 7. třídy a
3. místo patří Štěpánu Macíčkovi ze 6. třídy.
Kategorie C (8. a 9. ročník) byla ve školním kole zastoupena
pouze žáky 9. třídy.
1. místo obsadil a vítězem se stal Patrik Pernický,
2. místo získala Vendula Machačová a
3. místo Sára Šotková.
Vítězům gratuluji a přeji mnoho úspěchů v okresním kole!
			
Mgr. Jana Urdová

Poličenský slavík

V rámci projektu děti malovaly obrázky, se kterými se zapojí
do výtvarné soutěže. Z projektu měly radost nejen všechny
děti, ale také paní učitelky.
Zuzana Surovčáková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

HRAJEME SI NA ŠKOLU
Vážení rodiče,
srdečně zveme vaše děti, které se chystají v září do 1. třídy,
na přípravná setkání pro předškoláky.
Děti se seznámí s prostředím školy, formou her a zábavných
činností si procvičí hrubou a jemnou motoriku, řeč, myšlení,
smyslové vnímání, prostorovou orientaci a zejména spolupráci s budoucími pedagogy a spolužáky.
Setkání proběhnou 10. března a 24. března 2020 od 14.30
do 15.30 hodin.
Paní učitelky si děti vyzvednou v mateřské škole a u hlavního
vchodu základní školy, po ukončení odvedou děti zpět.
Kurz je bezplatný, dítě potřebuje pouze přezůvky a pastelky.
Na děti a spolupráci s Vámi se těší pedagogové I. stupně ZŠ
Poličná.
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Jako již každý rok se v den pololetního vysvědčení uskutečnila na naší škole pěvecká soutěž POLIČENSKÝ SLAVÍK. Ovšem
abychom to účinkujícím trochu ztížili, mohli si zvolit pouze
českou nebo slovenskou písničku. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. - 3. třída, 4. - 6. třída a 7. - 9. třída. O výsledcích
rozhodovala naše hvězdná porota: paní učitelka Marcela
Oravová, pan učitel Rudolf Konvičný, paní asistentka Kateřina Kurfürstová a pan učitel Radek Pavlík. Celým dopolednem
nás pak doprovázela moderátorská dvojice Vendula Machačová a Patrik Pernický.
A jak to celé dopadlo:
První kategorie (1. – 3. třída): 		
   1.  místo:
Lucie Smiešková (Když se načančám)
   2. místo:
Pavlínka Papežová (Když se zamiluje kůň)
   3. místo:
Anetka Vojtková a Ella Ševečková (Hlídač krav)
                       
Antonín Dusík (Stánky)
Druhá kategorie (4. – 6. třída):
   1. místo:
Václav Stavinoha (Monday)
   2. místo:
Adéla Dufková (Píseň z filmu Titanic)
   3. místo:
Johana Machačová (Mám doma kočku)
Třetí kategorie (7. – 9. třída):
   1. místo:
Vendula Machačová (Anděl)
   2. místo:
Michaela Halaštová (Strach)
   3. místo:
Sára Šotková (Sny)
Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za skvělé pěvecké výkony a budeme se těšit zase za rok.
                                             Patrik Pernický – 9. třída

Recitační soutěž 2020
V pondělí 10. 2. 2020 bylo od 13 hodin v 1. třídě pořádně
rušno. Nebojte se, prvňáčci nebyli po škole, probíhalo zde
školní kolo recitační soutěže.
Přednášejících se sešlo celkem 23 a byli rozděleni do tří kategorií. Dívky převažovaly, ale našlo se i několik odvážných
chlapců, kteří předstoupili se svou básní nebo prozaickým
textem před pětičlennou porotu a své spolužáky.

A kdo zvítězil? Vítězové jsou samozřejmě všichni zúčastnění,
neboť na chvíli odhodili mobilní telefony, vzali do rukou knihy a my jsme se mohli díky nim ponořit do krásy literatury.
Ale pro pořádek:
1. kategorie (1. – 3. třída) :
   1. místo:
Gabriela Foltová
   2. místo:
Ella Ševečková, Barbora Strnadlová
   3. místo:
Pavla Papežová, Liliana Malúšková
2. kategorie (4. – 6. třída):
   1. místo:
Helena Večeřová
   2. místo:
Nikol Foltová
   3. místo:
Václav Stavinoha, Anežka Dopiráková
3. kategorie (7. – 9. třída):
   1. místo:
Vendula Machačová
   2. místo:
Aneta Klanicová
   3. místo:
Sára Šotková

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme
a přejeme jim hodně úspěchů při reprezentaci v okrskovém
kole a na recitační soutěži Krásenský zvoneček.
Velký dík patří také Mgr. Olze Pernické, která i letos zasedla
za porotcovským stolem a rozdávala cenné rady nejen soutěžícím, ale i vyučujícím.
Mgr. Marcela Oravová

Žáci 6. a 7. třídy jeli na kurz do Fryštáku
Ve dnech 12. až 14. února se žáci 6. a 7. třídy naší školy zúčastnili Orientačních dnů ve Fryštáku.

Jedná se o zážitkový kurz s hlavním tématem „Moje třída, moje
parta!“ vedený zkušenými instruktory. Děti se učí formou her
vzájemnému respektu a porozumění, lépe poznávají sebe i své
spolužáky a zlepšují vzájemné vztahy ve třídě.

Myslím si, že žáci společně prožili nezapomenutelné chvíle plné
zábavy a dobrodružství, vznikla mezi nimi nová přátelství, a také
zjistili, jak skvělé je mít fajn kamarády.
Mgr. Jana Urdová

Lyžařský kurz
Minulý týden, tedy ve dnech 17. - 21. února, se konal lyžařský kurz pro 6. - 9. třídu ZŠ Poličná. I přes nepříznivou týdenní předpověď počasí sníh v oblasti Velkých Karlovic vydržel.
V prvních dnech sice nebyl úplně ideální, ale každým dnem
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bylo chladněji a chladněji, a ve čtvrtek a v pátek na horách
dokonce sněžilo.

„Cajon“ znamená španělsky bedýnka a označuje latinskoamerický sedací buben. Je oblíbený mezi muzikanty a také mezi dětmi, které hru na cajony prostě milují! Jakmile se jim dostane
do ruky, hned jej začnou zkoumat, zkoušet a improvizovat. Žáci
mají možnost hravou formou rozvíjet své rytmické dovednosti,
koordinaci i jemnou motoriku.
   
Mgr. Marcela Oravová

Základní škola a Mateřská škola,
Poličná 276,

Cestou na sjezdovku jsme si v autobuse skvělými písněmi zlepšovali náladu a na svahu nesměla chybět pořádná rozcvička
v podání našich učitelů.

příspěvková organizace

Srdečně zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021,
který se koná

dne 15. dubna 2020 v době od 12.30 do 17.00 hodin
v prostorách naší školní družiny

Co s sebou?




Myslím, že jsme si lyžařský kurz velice užili a další třídy se určitě těší na další rok.
Vlastimil Koňařík, 9. třída

Nové učební pomůcky v hodinách
hudební výchovy
Od nového kalendářního roku využívají žáci nejen v 1. třídě, ale
také na druhém stupni v hodinách HV nové hudební nástroje.
Vedle tradiční kytary je to poněkud netradiční cajon (čteme kachon).

rodný list dítěte
platný občanský průkaz zákonných zástupců
případně důležité dokumenty týkající se dítěte (v případě žádosti o odklad školní docházky
zprávu školského poradenského zařízení a lékařskou zprávu)

Co nabízíme?








školu rodinného typu, pozitivní klima školy, přátelskou atmosféru
individuální a respektující přístup k žákům
intenzivní logopedickou péči
výuku anglického jazyka od 1. ročníku
krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby s herními prvky
bohatý výběr zájmových kroužků
řadu mimoškolních a mimotřídních akcí
a spoustu dalšího
Těšíme se na Vás

Více informací o škole a kritériích přijímání žáků najdete na stránkách školy
www. zs-policna.cz, případně na tel. 731 510 735
Individuální termín je možný až do 30.4.2020 po telefonické domluvě na čísle 731 510 735

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 2/2020
Milí čtenáři,
příprava pokračuje dle očekávání, ačkoliv jsme si také neodpustili nějaký ten výpadek. Pár výpadku přišlo v podobě slabé
tréninkové účasti na několika tréninkových jednotkách a jeden
během přátelského utkání. Slabší chvíli jsme si vybrali během
utkání s Kelčí, kdy jsme prohráli 1 : 6. Nebolí mě až tak výsledek,
to není během přípravy prioritou, ale trápí mě zejména předvedená hra a vystupování týmu, v podobě chování na hřišti. Ne
vždy jde podat výborný výkon, v takových chvílích ale nesmíme
zapomenout, že jsme jeden tým a dle toho k dění na hřišti také
přistupovat.
Abych ale nebyl jen u těch negativních věcí, tak mě nesmírně
těší entuziasmus a nadšení některých hráčů, kteří to myslí v boji
o postup vážně. Na stálice, které vídám téměř na každém tréninku, je radost pohledět. Ale i ti si musí uvědomit, že chození
na trénink vlastně není vše, ale je to jen pouhý základ úspěchu.
Pokud se ale vrátím k našemu 1. přípravnému utkání s Krhovou,
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které jsme, pokud se nepletu, vyhráli 1 : 5, bylo vidět, že kluci
během prvních 4 týdnů získali dobrý základ obecné vytrvalosti a od 70. minuty začali na hřišti Krhovou válcovat, co se
týče ve srovnání kondice. Herně to z naší strany až tak kvalitní nebylo, ale kvůli tomu ty přátelské utkání hrajeme, abychom byli na sezónu připraveni, jak po stránce kondiční, tak
po stránce technicko-taktické. Ve třetím utkání, které se hrálo
23. 2. na umělé trávě ve Valašském Meziříčí, jsme nastoupili
proti soupeři z Loučky. Soupeř dojel oslabený a tak jsme si
bohužel nesáhli na téměř žádné dno, nebo na hranici svých
sil. Ačkoliv se stále snažíte kluky nabádat, aby drželi v utkání
tempo a nepřestávali hrát, tak to občas proti soupeři, který se
dostane pouze několikrát za zápas, za půlící čáru prostě nejde.
Utkání skončilo našim vítězstvím 6 : 0. Gólman hostí soupeře
zachránil od dvojciferného čísla. Někdo může namítat, že jsme
si vyzkoušeli alespoň střelbu, ale věřte mi, že pak už je těžké
i ty samotné akce dotahovat do konce, pokud se hrnete stále
a stále na jednu bránu.
Máme v plánu sehrát snad ještě 3 přípravná utkání. Budeme
se dál poctivě připravovat, abychom byli na sezónu patřičně
připraveni.
Radomír Kapusta, trenér

přímo do manufaktury. Teď nám nezbývá, než čekat, až nám
přijde vše zpět. Pak teprve uvidíme, jak se naše práce zdařila.

ČSŽ – Za tajemstvím modrotisku

10. ples volejbalistů

Pozorný čtenář Poličenských listů řekne, že tohle už tu jednou
bylo. A má pravdu. Za tajemstvím modrotisku jsme se vydali
na loňském zájezdu do manufaktury rodiny Danzingerů. Zjistili
jsme, že to není o tajemství, ale o šikovnosti lidských rukou,
o úctě k předkům a o zachovávání lidové tradice pro příští generace.

Plesy charakterizují vždy začátek roku a s ním i zimní sezonu.
Letos to byl sice začátek roku, ale počasí spíše předjarní, kdy
se konal i náš výroční 10. ples. Tato akce vznikla před deseti lety vlastně z hecu, kdy se zrodil nápad udělat si něco pro
sebe, kde se pobavíme i jiným pohybem, než je bouchání do
balonu. Zjistili jsme, že tanec nám působí stejnou radost a bavíme se dokonce i přípravami plesu, které nejsou úplně nejjednodušší. Ale dobrý kolektiv zvládne vše.
Večerem nás provázela naše osvědčená hudba Duo Dekolt.
Přesto byl tento ples trochu výjimečný, protože se na něm
střetly dvě generace. Na první pohled to možná vypadalo, že
to nebude fungovat, protože každá skupina seděla na své straně. V průběhu večera se ale celá společnost díky dobré zábavě
dokonale promíchala.
Program zahájilo vystoupení skupiny malých mažoretek. Pak
už jsme se s vervou pustili do tance. My starší jsme se usmívali nad roztomilostí malých tanečníků a mladí, hlavně pánská

Pevně věříme, že se budeme mít čím pochlubit, třeba v dalším
čísle zpravodaje.          
Za svaz žen Liba Dopiráková

Tato exkurze byla velmi inspirativní díky perfektnímu komentáři majitele pana Danzingera. Proto jsme se rozhodly, že to
taky zkusíme, byť naším amatérským způsobem. Pro začátek
jsme nakoupili patřičný materiál. Uběhl dost dlouhý čas, který byl vyplněn bohatou činností, než jsme se konečně dostaly
k realizaci. Odpoledne 6. února jsme se sešly v sále a pustily
se do práce. Zpočátku s obavami, protože práce s tiskařskou
rezervou byla pro nás velká neznámá. Postupně jsme se s materiálem sžívaly a na plátnech se začaly objevovat nejrůznější
motivy. Některé z nás si pomohly šablonou, kterou pak dotvářely. Další popustily uzdu fantazii a tu přenášely přímo na
plátno. Všechny práce nakonec dopadly dobře, tedy prozatím.
Pak se muselo plátno nechat pořádně usušit, následně sešít
do jednoho souvislého pásu kvůli barvení. Ten jsme odeslali
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část, uznalými pohledy hodnotila vystoupení taneční skupiny D - COMPANY paní Vašíčkové s programem Kuřínožka. Je
nutno uznat, že oprávněně, protože čarodějnice byly super
a o jejich pohybovém výkonu ani nemluvím.

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Březen 2020
Pondělí 2. března
Zápis na operu „Maškarní ples“ 350,- Kč.

14.00 hod.

Čtvrtek 5. března
Alena Mornštajnová – povídání o knize.

14.30 hod.

Čvrtek 12. března
14.30 hod.
Vítání jara – návštěva zahradního centra „Pod kloboukem“.
Odjezd MHD bude upřesněn.
Čtvrtek 19. března
14.30 hod.
Oslava MDŽ, k poslechu i k tanci zahraje R. Šváb. V průběhu se
uskuteční tombola.
Čtvrtek 26. března
14.30 hod.
Velikonoční tradice dále výstavka a povídáni o souboru BAČA.  
Součástí večera byla, jako vždy, bohatá tombola. Tu si mohl
každý prohlédnout na stole u vchodu. Kromě toho byly losovány i hlavní ceny ze vstupenek. Tradice slivovice a selete byla
zachována. Tady bych chtěla poděkovat všem sponzorům,
kteří nám do tomboly přispěli. Mohla bych je jmenovat, ale
neudělám to, protože bych nerada teď s odstupem času třeba
na někoho zapomněla. Děkujeme!

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

Po celou dobu večera bylo nutné doplňovat energii a tekutiny,
pro správné fungování organizmu. O to se staral kolektiv obsluhy paní Marty, která tradičně připravila i jídlo. I jí a všem,
kteří pomáhali, děkujeme za přispění ke zdárnému průběhu
celé akce.                          
Liba Dopiráková

Knihovna informuje
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
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beseda s Vandou Vrlovou
úterý 3. března 2020 v 17 hodin
Obecní úřad Poličná - 1. patro
pořádá Český svaz žen Poličná ve spolupráci s obecní knihovnou

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. 3. 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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