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Motto měsíce:
Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve
tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.
Jan Werich

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v sobotu jsme se rozloučili s létem tradičně Dožínkami. Celé odpoledne nám přálo počasí a nálada byla výborná. Na přípravě
akce se podílely všechny složky v obci, za což jim chci velmi poděkovat. Trhákem se opět stala pěna, kterou si děti užily mírou
vrchovatou. Velmi pěkný byl hasičský zásah těch nejmenších
hasičů. Součástí oslav bylo vysvěcení věnce a nové hasičské cisterny. Svěcení provedl otec Jan z farnosti Branky. Při představení
cisterny byl přítomen hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek,
který ocenil práci dobrovolných hasičů.
Přes prázdniny byla ve škole provedena výměna elektroinstalace, byla zahájená oprava obecního domu č. p. 157 (Mexiko).
Stavbu provádí firma aostav z Valašského Meziříčí. Na stavbu
jsme dostali 90% dotaci z Min. financí. Sami uznejte, že by to
byl hřích nevyužít. Dále zahájíme ještě letos výstavbu dětského hřiště v areálu školy. Finanční situace se po škrtech, které
jsme museli provést, začíná stabilizovat. Přispěl k tomu státní
příspěvek ve výši 2.190.250,- Kč. Dále dotace na opravu střechy
v základní škole, kterou jsme provedli v loňském roce. I zde jsme
zpětně dostali dotaci ve výši 90%. Na příští rok máme nachystanou další školní akci, při které se zavede do tříd pro nejmenší
vzduchotechnika a celá přístavba se zateplí. Na tuto akci máme
přislíbeno 7 mil. Kč. Soutěžit budeme taky kanalizaci Kotlina2.
Dále se zpracovává projekt vodojemu, který posílí tlakové pásmo vodovodního řádu v místní části Štěpnice.
Do první třídy základní školy nastupuje 12 dětí a přeji všem příjemný, ničím nerušený průběh školní docházky.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
Ve dnech 30. 6., 24. 7., 27. 7., 11. 8. a 21. 8. 2020 se uskutečnilo 36. až 40. zasedání Rady obce, která projednala tyto zásadní
body:
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební
úpravy a nadstavba RD Poličná č. p. 157“.

• schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pohoda
v Poličné! – Dětské hřiště“.
• schvaluje výši úplaty za vzdělávání v Mateřské škole Poličná
na rok 2020/2021 dle předloženého návrhu.
• schvaluje členy výběrové komise jmenované ve věci realizace
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy
a nadstavba RD Poličná č. p. 157“.
• schvaluje členy výběrové komise jmenované ve věci realizace
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pohoda v Poličné!
– Dětské hřiště“.
• schvaluje přijetí finančního účelového daru určeného Základní škole a Mateřské škole Poličná od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci charitativního
projektu Obědy pro děti.
• schvaluje přijetí účelového finančního daru v hodnotě
5.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy, kdy dárcem je společnost ROBE lighting s. r. o. a obdarovaným Základní a Mateřská
škola Poličná p. o.
• schvaluje Výkazy závěrky za I. pololetí 2020 Základní a Mateřské školy Poličná.
• schvaluje rozpočtového opatření č. 6/2020.
• schvaluje plán účetních odpisů na rok 2020 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje žádost o povolení prodloužení doby hudební
produkce v areálu Tělovýchovné jednoty Poličná při konání každoroční kulturní akce „Tarahunský pohár“ (1. 8. 2020)
a „Tarahunské popravky“ (15. 8. 2020). Obsahem žádosti je
prodloužení doby hudební produkce do 02:00 hod.
• schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi
obcí Poličná a zapsaným spolkem Cyklostezka Bečva z. s.,
Velký Týnec, kdy předmětem smlouvy je dlouhodobá spolupráce v péči o infrastrukturu, informační systém a propagaci
Cyklostezky Bečva a dalších aktivit spojených s cykloturistikou
v kraji.
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy a nadstavba RD Poličná č. p.
157“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem tohoto
výběrového řízení společností aostav s. r. o. Valašské Meziříčí.
• schvaluje žádost o povolení provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví obce Poličná – p. č. 252/1 v k. ú.
Poličná. Dále Rada obce schvaluje uzavření příslušné Smlouvy
o právu provést stavbu mezi Obcí Poličná a investorem dle
předložené žádosti.
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Pohoda v Poličné – Dětské hřiště“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vítězem tohoto výběrového řízení
společností DŘEVOARTIKL spol. s r.o., Znojmo.
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• schvaluje žádost o povolení provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví obce Poličná – p. č. 565/1 v k. ú.
Poličná. Dále Rada obce schvaluje uzavření příslušné Smlouvy
o právu provést stavbu mezi Obcí Poličná a investorem dle
předložené žádosti.
• schvaluje výpověď dohody o členství v JSDH a vyřazení z JSDH
žadatele ze zdravotních důvodů.
• revokuje usnesení č. R/35/2020/13 v plném rozsahu a nahrazuje jej tímto zněním: Rada obce Poličná schvaluje žádost
o povolení prodloužení doby hudební produkce v areálu Tělovýchovné jednoty Poličná při konání každoroční kulturní akce
„Setkání mániček“. Tato akce se uskuteční dne 21. 8. 2020.
Obsahem žádosti je prodloužení doby hudební produkce do
02:00 hod.“
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje poskytnutí věcného daru v maximální hodnotě
3.000,- Kč, kdy tento dar je určen na nákup školních potřeb
pro žáky 1. třídy Základní školy při tzv. Vítání prvňáčků.
V pondělí 10. srpna 2020 se uskutečnilo 14. zasedání Zastupitelstva obce, které projednalo tyto zásadní body:
• schvaluje zařazení správního území obce Poličná do územní
působnosti Integrované strategie území Místní akční skupiny
Rožnovsko na období 2021-2027, realizované Místní akční
skupinou Rožnovsko.
• schvaluje nevyužít zákonného předkupního práva, jež má ke
stavbě zahrádkářské chatky bez č. p. a č. ev., která se nachází
na pozemku ve vlastnictví obce, p. č. 100/44 k. ú. Poličná.
• schvaluje zařazení návrhu změny územního plánu týkající se
pozemku p. č. 841/4 o výměře 2.724 m2 v k. ú. Poličná do
souboru změn Územního plánu obce Poličná.
• schvaluje vypracovanou Směrnici pro pronájem bytů v bytových a rodinných domech ve vlastnictví obce Poličná předpis
č. 1/2020 – VP s účinností od 1. 9. 2020
• schvaluje žádost o prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy
na část pozemku p. č. 2016/1 o výměře cca 24 m2, kdy původní výměra pozemku je 7.725 m2. Kupní smlouva se uzavírá mezi Obcí Poličná jako prodávajícím a kupujícími za cenu
421,- Kč/1m2.
• schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 3.500.000,Kč a uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Obcí
Poličná a Českou spořitelnou, a. s. za účelem průběžného financování investičních akcí.
• revokuje usnesení č. Z/12/2020/07 v plném rozsahu a nahrazuje jej zněním: Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje žádost
o prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č.
1982/36 o výměře cca 10 m2 a pozemek 1982/37 o výměře
cca 1 m2, vzniklý dělením pozemku p. č. 1982/6 a pozemku p.
č. 2016/1 na základě geometrického plánu č. 1674-1014/2020
za prodejní cenu 250,- Kč /1m2. Kupní smlouva se uzavírá mezi
Obcí Poličná jako prodávajícím a kupujícími dle předložené žádosti.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.
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Upozornění
Vážení spoluobčané,
každoroční tradiční meziobecní setkání obcí Jarcová – Oznice –
Branky – Poličná, které se mělo letos opět uskutečnit u pomníku
T. G. Masaryka v září t. r., se z důvodů koronaviru odkládá na
květen 2021. 			
vedení obce

Dožínky – rozloučení s létem
Poslední srpnová sobota patřila akci Rozloučení s létem. Obilí
z polí bylo sklizeno, dožínky – oslava ukončení sklizně - tedy
mohly začít. Ve 13 hodin uvítal návštěvníky starosta obce Vladimír Místecký. Poté přišlo na řadu požehnání dožínkového věnce
knězem. Ten požehnal nejen věnec, ale i novou hasičskou cisternu, kterou hned malí hasiči vyzkoušeli u cvičného zásahu.
Vladimír Místecký se u mikrofonu postupně vystřídal se zlínským
hejtmanem Jiřím Čunkem a ředitelem HZS Vsetín Zdeňkem Hubem.

Bohatý doprovodný program poté zahájil valašský soubor písní a
tanců Bača. Ten po tanečním a hudebním vystoupení také předal
panu místostarostovi dožínkový věnec.

K tanci a poslechu poté hrála cimbálová muzika Polajka. Od 17:30
patřilo pódium D. J. Petrovi Goceliakovi, který měl za úkol roztančit především dětské publikum, a to se mu povedlo na výbornou.
Rozloučení s létem si tak užili nejen dospělí, ale i děti. Souběžně
s hudebním programem byla připravena zábava i pro ně. Nechybělo skákání v nafukovacím hradu, stříkaní na cíl, kolo štěstí, dovádění v hasičské pěně atd.

Dále děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli letošní ročník uskutečnit (a těšíme se na jejich přízeň i v příštím roce).
Michal Nekola

Na všechny čekalo chutné občerstvení. Děti dostaly od pořadatelů malinovku a párek v rohlíku. Po celé odpoledne byl k dispozici
výborný zvěřinový guláš a grilované speciality.
Radka Hrubcová, Petra Mrovcová

Tarahúnský pohár 2020
Tak jako již každoročně se první sobotu v srpnu konal tradiční
Tarahunský pohár.
Počasí nám přálo tak, jako již posledních pár let.
Průvod startoval ve 12 hodin z horního konce. Alegorické vozy
byly podařené a jejich výroba dala hodně práce. I letos se na průvod přišlo podívat hodně lidí, což nás moc těší.
A jak to dopadlo: Nejlepší vůz měl letos team Los Angeles, dále pak
shodně na druhém a třetím místě se umístil Klondike a Tarahun.

Ve fotbale to skončilo:
1. Horní Karolína
2. Los Angeles
3. Buble Mat Boys
4. Klondike
5. Tarahun
Velké díky patří Hospodě U slunce, Hostinci u Valounů a Zahrádce
pod Hruškou za občerstvení průvodu.
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Kalendář na rok 2021

GRATULACE – Diamantová svatba

Vážení spoluobčané, sousedé.
Obec Poličná uvažuje o vydání obecního kalendáře na rok
2021. Touto cestou bychom rádi oslovili všechny občany, abyste
se s námi podělili o vaše fotografie z poličenského života, které v tomto kalendáři zveřejníme. Můžete posílat momentky ze
společenských a kulturních akcí, rodinného života nebo našich
přírodních krás ze všech ročních období. Fantazii se meze nekladou. Máte-li tedy zájem a chuť, zašlete své fotografické úlovky
do 16. října 2020 emailem na adresu obec@policna.cz. Spolu
s fotografiemi prosíme do textu připsat váš kontakt, krátký popisek fotografie a souhlas se zveřejněním. Fotografie, které se
objeví v kalendáři, společně vyberou členové kulturního výboru. Před vydáním kalendáře budeme všechny autory fotografií
informovat. Navíc jsme se rozhodli odměnit tři fotografie, které
nás nejvíce osloví. Proto neváhejte a můžeme se těšit na naše
společné dílo. Za vaše obrazové příspěvky předem děkujeme.

Dne 13. srpna se manželé Ludmila a Jiří Batrlovi dožili diamantové svatby. Šedesátileté soužití ve svazku manželském
oslavili v kruhu svých nejbližších v sobotu 15. 8.
Gratulujeme!!!

Radka Hrubcová

Letní kino v Poličné
V pátek 17. července jsme navázali na tradici letního promítání
v Poličné. Tentokrát jsme vybrali letní česko-slovenskou sportovní komedii Přes prsty úspěšného scénáristy Petra Kolečka.

Ten v letním snímku zároveň debutoval jako režisér. Hvězdně
obsazený romanticky laděný film se odehrával především v prostředí beach volejbalu. Zápletka příběhu byla jednoduchá – dvě
špičkové volejbalistky Linda a Pavla (Petra Hřebíčková a Denisa
Nesvačilová) vyhrály mistrovství republiky a chystají se na evropský šampionát. K splnění sportovního snu mají už je malý
kousek… ale jak už to tak bývá, situaci zkomplikují muži – svérázný správce volejbalového areálu v podání charismatického
Jiřího Langmajera nebo sebestředný hráč šestkového volejbalu
Vojta Dyk. O napínavé i vtipné situace pak v příběhu není nouze.
Počasí si s diváky zahrávalo - spolu s úvodními titulky začalo
pršet a nepřestalo až do konce, přesto ti, kteří přišli, zůstali a letního kina v Poličné si užili.		
Radka Hrubcová

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Na základě vyhlášky obce Poličná přistaví společnost TS
Valašské Meziříčí s. r. o. velkoobjemové kontejnery k provedení podzimního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby.
Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy,
staré televizory apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm
v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském
Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou a to od
pondělí do soboty, vždy od 7 do 17 hodin.
1. Přistavení velkoobjemových kontejnerů:
Dne 8. 10. 2020
Poličná
			
			
			
			
			

- točna
- Hasičská zbrojnice
- bytovky
- Štěpnice
- Pod Kotlinou				
- Pod hájenkou - naproti bytovkám

Odvoz kontejnerů: 9. 10. 2020
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner
takto:
Poličná
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– Hasičská zbrojnice: dne 8. 10. 2020
v době od 09.00 do 16.00 hod.

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – 11. pokr.
Podle dohody vám přinášíme jedenáctou část vzpomínek pana
Ivana Málka.
KOTLINA
Za mého klukovství, zde bylo několik málo chalup na velkém kopci
s pěknou kaplí a krásným výhledem. Domků tam bylo, tak kolem
deseti. Na Kotlinu vedly celkem tři cesty, pokud nepočítám cestu
z lesa. První okolo Bečvy od mostu do Poličné, původně to byl, ale
takový větší chodník, mezi topolovou alejí, který podcházel most
Železňák. Druhá cesta z hlavní silnice se původně klikatila okolo plotů zahrad domků, které zde jsou stále. Cesta, jak ji známe
dneska, narovnala se až dost dlouho po válce. Cesta k podjezdu
se narovnala v přímce s cestou, co vede ke škole. Vznikly pozemky, mezi cestou a ploty, kde je nyní třeba malý obchod s čistidly.
Podjezd trati udělali někdy dávno tak velký, aby tu projela tehdejší starostova velká fůra sena. Dnešní velké náklaďáky si musely
najít cestu pod železničním mostem, ale také tam musí sjet níž
k Bečvě než je původní chodník. Třetí cesta na Kotlinu vedla z dědiny. Začínala u hospody „Na fojtství“ do kopce přes most nad
železniční tratí. Most jménem „Ježák“ doslova provokoval kluky
při průjezdu vlaku. Vlaky s parní lokomotivou od Valmezu doslova funěly jízdou do kopce. Stát na mostě, jak jel vlak, byl zážitek.
No samozřejmě, že kluci měli snahu vlak počůrat z mostu! Jenže mašinfírové byli znalí a prudce vypouštěli páru…. A to nebyla žádná sranda, to už šlo o šulínka… Kolem mostu si pamatuji
živé stříhané ploty ze smrčků… Jednou v létě od jiskry vzplály. Za
mostem polní cestou a chodníčkem pod kopec, na kterém jsou
domky se setkaly všechny tři cesty a mezi chalupami se došlo až
ke kapli. Určitě třetí cesta na Kotlinu byla nejvíce používaná. Nejkratší cesta do školy, obchodu a vůbec do dědiny jako obce. Kapli
pamatuji jako ještě hodně novou. Malý kousek za kaplí, na jaře
roku 1945, u cesty do břehu bylo vykopáno několik zemljanek pro
lidi, kteří utíkali před postupující frontou někde od Ostravy. Vykopané jámy zakryté četinou a celtovinou. Před vchodem ohníček
k vaření a ohřátí. Já stále vidím les celý zakouřený z těch ohníčků…. V deštivém počasí nebylo skutečně co závidět…. Dlouho po
válce bylo ještě vidět, kde to válečné ubytování se nacházelo.
V kapličce bývaly májové pobožnosti. Jako kluci jsme se nechodili
na Májové ani tak moc modlit jako zlobit. Chrousta děcku za krk
to bylo něco. Starší ženské nás kluky jednou nastrkaly dopředu, ať
jsme na očích a nezlobíme. Bylo po bouřce s deštěm a v kapli bylo
takové dusno, že se mě začala „ztrácet“ Panenka Mária. Probral
jsem se před kaplí, jak jsem položený na mechu, studí mne záda
a nevidím žádnou svatou, ale ženskou, co mne pleská a křičí, že se
mám probrat. Doma se divili, jak jsem mohl promoknout jen na
zádech. Ke kapli chodila také procesí, když zde byla pouť. Procesí
šlo z dědiny a byla to pěkná podívaná. Písně v procesí předříkával
staříček Šimčík, toho byla radost poslouchat.
Jednou u pomníku padlým v noci zastavili s obytným karavanem
nějací turisti z Holandska a přespali na místě. Vzbudilo je procesí,
které šlo na Kotlinu, zpěvem a muzikou. Všichni v procesí hleděli
do přívěsu na spáče. Ti od tulipánů bryskně zdrhali…
Na Kotlině se v zimě na několika místech príma sáňkovalo a lyžovalo. Velmi oblíbené místo bylo dole u potůčku tam, kde nyní je
postavených několik domů. Stály tam velice hezké vrby „hlavatky“
a kolem bylo plno sáňkujících děcek. Na lyžích přes pole se dalo
jet až z Pasek u Revíru. Název Kotlina je dost mi záhadný, jelikož
kotlina se nazývá údolí a zde jsou domky na kopci! Pěkné a vžité
pojmenování, které má asi původ hodně vzdálené minulosti. Kotlina snad moc dávno byla samostatná osada!?! Pamatuji si velmi
dobře dobu, kdy nad Kotlinou býval čilý letecký provoz. Jak okolo
letěl Jirka G., málokdy se opomenul vytočit s érem nad rodným
dvorkem.

ŠTĚPNICA
Velice pěkný název pro část Poličné. Pojmenování přímo nutí si
představit nějaký větší ovocný sad štěpů, a to v plném květu.
V době, co já pamatuji, tak zde nebylo tolik chalup. Z dědiny od
potoka se šlo úvozovou cestou lemovanou jenom stromy. Němčíkas – kopec, na kterém stávala ve středověku tvrz. Okolo kopce několik chalup spíše směrem k Junákovu. Ve Štěpnici se dobře
sáňkovalo, ale to se muselo zajít nad kapličku. Ta se postavila až
po válce, jako poděkování…. Přes cestu je dům se sklepem na
dvoře, právě tam byli v květnu 1945, při přechodu fronty, ukrytí
lidé. Domácí i nějací co utíkali před frontou. V době největší kanonády slíbili, že jak to přežijí, postaví jako dík kapličku. Přežili
a tak se také stalo! Původní sklep je zde stále a opečovávaná kaplička rovněž. V zimě se hodně sáňkovalo a lyžovalo nad Stolařovou zahradou. Jízda končila u plotu nebo také v plotě zahradnictví. Nyní tam stojí dům (č. p. 380). Jako děcka jsme se hodně hráli
na Němčíkově kopci čili Němčíkasu! Nějaké archeologické místo
nás naprosto nevzrušovalo. Pamatuji si, že na vršku v dolíku leželo
na zemi mlýnské kolo z kamene. Při hraní na vršku kopce jsme na
prut dávali hrst uhněteného jílu. Jak se takovým prutem šikovně
švihlo hlína letěla hodně daleko. Dost blízko potoka a nebezpečně blízko k pálenici. Moc špatné bylo, jak ve Štěpnici o jedněch
prázdninách vyhořela u Vašiců stodola. Bylo to léto, kdy v Poličné
shořelo několik stodol. Požáry byly určitě založené!!!
Mluvilo se všelicos, ale „žňové protipožární hlídky“ v létě zde byly
skutečně vážně brané! Dost dlouho po válce pod Štěpnicí byla
postavena budova „Krajské správy spojů“- (nyní hostinec U Valounů). Telefoňácká chalupa, kde musel být agregát na okamžité
dodání elektrického proudu do sítě v případě výpadku. V okolí se
tak hned „slyšelo“, že nejde elektrika. Byl slyšet „Čochtan“ – pojmenování od děcek pro dieselmotor na výrobu proudu…. V době
rozmachu místního JZD se dokonce uvažovalo vést přes Štěpnici
silnici přes Junákov na Juřinku! Drsný nápad v těchto končinách,
že…!?!
P O T O K – v Poličné úředně jménem Loučka, ale také s názvem
Branecký. Lidstvo při zakládání svých sídel z praktických důvodů
se stahovalo k vodním tokům. Paříž má Seinu, Praha Botič a Poličnou protéká potok Loučka, který je chválen, ale také zatracován.
V době sucha voda je dobrá na zalévání zahrad, v minulosti se
zde hojně máchalo prádlo, napájel se dobytek, drhl se nábytek
po malování a děckám poskytoval zábavu! Při hašení stodoly ve
Štěpnici hasiči brali vodu ze splavu u pálenice. Velmi důležité je, že
je to chovný potok pro pstruhy a dodává také vodu do líhně. Nad
Poličnou se potok klikatí podle svých pravidel k radosti rybářů
a ekologů. Dědinou protéká kamennými břehy mezi domy, kde
protékal v již vzdálené době. V roce 1939(?) se s velkou slávou
pustila voda do nově vybudovaného koryta, kde teče stále. Prý
to byla velká sláva s muzikou, družičkami, panem farářem a svěcenou vodou. Vodou potok, ale kalnou, zlobí lidičky, jak se vyleje
ze břehů. Buďme ale spravedliví, potok se vylévá přesně do těch
míst, kde volně tekl před regulací. No ale zase právě díky regulaci
toku, vznikly pozemky vhodné pro stavbu domů. Naši dědouškové, co provedli úpravu potoka, měli naprosto jiné podmínky a další generace ještě hodně pozměnily celé vybudované dílo. Nebyly
velké lány polí. Bylo hodně mezí, které oddělovaly políčka od sebe.
Půda byla schopna nasáknout mnohem více vody díky většímu
hnojení chlévskou mrvou, v lese bylo mnohem více mechů. Kukuřice se na Valachách nesela. Zkrátka bylo málo předpokládaných
nějakých větších povodní. Dílo, které dědové zbudovali, nebylo
jenom narovnání potoka, ale byl to celý rozsáhlý systém opatření, který přímo souvisel s regulací potoka. Velice dobře si uvědomovali, že kritické místo potoka je před hospodou Na Fojtství.
Zhotovili příkopy po obou stranách silnice, přeteklá voda z potoka
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mohla téci do Bečvy. Jedna příkopa, dost hluboká, začínala naproti hospodě a vedla v místech dnešního chodníku – cyklistické
stezky až skončila na břehu Bečvy v okolí mostu. Druhá příkopa
také začínala u hospody a rovněž podle silnice pokračovala až
k Bečvě. V Nové Čvrti před domy už od pomníku po obou stranách cesty, byla dost hluboká příkopa, která končila v polích,
respektive druhá příkopa u pálenice. Každý dům, měl vchod
z ulice, přes můstek v podobě betonové roury v příkopě! Nutno
ale podotknout, že cesta nebyla asfaltová a byla mnohem níž
než současná. Potvrzeno tím, že jako klukům autíčka od domů
jezdila z kopečka na cestu. Nyní voda z cesty teče k domům.
Z celé sítě příkop na odvádění přebytečné vody nezbylo po létech už nic. Pamatuji koryto potoka dost brzy po skončení prací
s regulací. Potok byl upraven od hospody až po lávku, která je u
současné čističky vod pod Junákovem. Pravý břeh u zahrad byl
osazen kameny proti vymílání, které jsou zde stále.
Na potoku od Fojtství až k pálenici byly čtyři jednoduché splávky. Dvě řady kůlů propletených proutím a vysypané kamením.
Splávky byly na správných místech. Jednak zadržovaly vodu,
byl zde úkryt pro ryby a tím, že při zvětšené vodě se vytvářela
vlna, která bránila k zanášení koryta. Zmizely splávky a hned
začaly problémy s nánosy bahna. Kamenný splav u pálenice
byl postaven v místě, kde voda z Bečvy při maximálním vzdutí
mohla dosahovat. Tak to bylo spočítáno v době, kdy „lodičkám“
na Bečvě nebyl ještě postaven splav. Břehy potoka byly osazeny
košikářskou vrbou, kořeny utužily břehy, proutí, při velké vodě se
ohnulo, nic se tak nezachytávalo a nebránilo v průtoku. Proutí
se prodávalo košikářům. V zimě přijely k potoku povozy s košikáři. Já jsem právě s těch lidí měl velký strach. Vrbové proutí,
totiž řezali velkými zahnutými noži… Přístup do potoka pro dobytek byl u mostu ke Štěpnici. Kamenné schody do potoka byly
udělány proti zahradě hospody domu č. p. 190, dále byly schody
u splavu při pálenici. Regulace nebyla pod Junákovem, kde se
dodělávala až dost dlouhou dobu po válce. Vše, co jsem o potoku napsal, bylo jinak. Za mého klukovství v potoce celoročně
protékalo mnohem více vody. Nebyla taková horka, bylo více
sněhu a deště. Velkou výhodou zásobování toku je, že povodí je
tvořeno severní stranou Hostýnského pohoří, na jaře sníh taje
přece o něco pomaleji. Dešťové srážky vystihuje jedno moudro
velmi letitého Valacha, které ale přestává v posledních létech
fungovat. Pro Valašsko říkal, že je mnohem lepší suchý rok – „Bo
ono tu sere, stejně furt!!!“
		
(pokračování příště)

Nedávno jsem si "nagůglil" místa našeho bydlení. To u Vašiců
na Štěpnici je hezky upravené, postavil jsem se jako pohyblivý panáček přímo před okna. Pak jsem sjel myší na cestu
úvozem k potoku a nenašel jsem už starou kovárnu, ve které
jsme bydleli od dvaačtyřicátého – přibyla mi tehdy sestřička
a první byteček byl přece jen malý. Zmizela i někdejší stolařská dílna ve dvoře. Procházelo se jí na zahradu nad potokem, dnes je tam parčík. Pokud je ten jeden starý pokroucený
strom hruška, pak by to byla ta, ze které jsem slítl ve čtyřiačtyřicátém a nalomil si klíční kost.
Zmizel i sousední dům rodiny Kašlíků, od kterých byla často
slyšet hudba. Od paní sousedky se mi dostávalo buchet a od,
ode mne výrazně staršího, Miloše vždy nějaké té legrácky –
býval jsem dítě poněkud obézní...
Prohlídka obce, byť virtuální mne potěšila, přesto vyvolané
vzpomínky jsou někdy až příliš nostalgické. Rád jsem četl
a čtu dějiny své obce –„téměř rodné" od skoro vrstevníka Ivana Málka. Jeho odchodu je mi upřímně líto. Jeho styl vyprávění je mi blízký. Vedle faktů a podrobných informaci také
velká dávka humoru a zajímavých úvah. Patří mu rozhodně
dík za zpracování historie obce, která kdysi, coby Arnoltovice, byla nadřazená městu, z jehož "područí", jak se domnívám, se zdárně a natrvalo vymanila.
Tady se projevuji jako správný poličenský PATRIOT. Chtěl bych
pozdravit své spolužáky, mělo by nám být letos všem (kteří
čelíme, jak doufám úspěšně, tomu prevítovskému viru) pětaosmdesát. Pokud se sejdete, vzpomeňte si i na svého, nyní
již málo pohyblivého kamaráda Jarka Schmidta ze zarouškované Karviné.

Poděkování a pozdrav obci skoro rodné…

Co se ve ValMezu šeptá? Že Poličná vzkvétá!

I když jsem byl svými spolužáky od roku 2004 zván na setkání
rodáků (a také jsem pár dalších let některá říjnová setkání
rád absolvoval), musím pravdivě přiznat, že pro Poličnou
jsem "náplava".
No – náplava – přivezli mne, coby tříměsíční mimino, v prádelním koši někdy v únoru 1936 z rodné Hané – Přerova, tedy
spíše proti proudu naší Bečvy.
Táta Ferdinand byl zlanařen coby fotbalista – jak psali všestranného použití – do Mezříče , hrával tam, nevím už kolik
sezon. Vím jen, že mne na zápasech hlídal, coby dítko nepatrné, Ruda Šimara, známý to herec. Ještě někde existuje foto,
toto dokládající.
Pozdější tátovo fotbalové působení v nižší, leč významné třídě v Poličné je dokonce zachyceno v Almanachu obce Poličná
(před deseti lety) na dvou snímcích – na jednom v sestavě
týmu Poličné z roku 1943 a pak ve "staré gardě" téhož klubu.

Ano a je to pravdou. Jakožto občanka města Valašského Meziříčí jsem několikrát zaslechla od lidí z města, jak si obec Poličná dobře vede a jak je udržovaná. Kdo se podívá do vaší obce
nebo jen projede, nemůže si nevšimnout krásně udržovaných
ploch u cesty, které hrají barvami. Já osobně musím vyzvednout i to, že se pamatovalo na děti, které mají ve středu obce
houpačky, klouzačku či kolotoč. I dospělí mohou využít posilovacích prvků u základní školy. Také spoustu akcí, ale na to by
mi nestačil papír na vyjmenování. A protože máme soukromé
divadlo "Leonka", tak musíme za divadlo pochválit krásnou
mateřskou školu s příjemnými p. učitelkami, kde moc rády vystupujeme. Tímto zdravím také zaměstnance Obecního úřadu
v Poličné pod vedením pana starosty Místeckého a přeji vám,
ať se daří nadále obec zvelebovat!
Erika Čaková z Valašského Meziříčí
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Pro redakci:
Přeji dobrý den, mám prosbu. Pokud můžete něco z napsaného použít, měl by to být předposlední odstavec – poděkování Ivanu Málkovi (byť posmrtné) a odstavec poslední,
pozdravení spolužákům. Své vzpomínky jsem uveřejňoval
na internetu v Chytré ženě asi posledních šest let a přibližně
v sedmdesáti z nich, bylo tak dvacet věnováno, někdy pouze částečně, naší obci. Jeden příspěvek byl rovněž přijat do
sborníku, věnovanému ochotnickému divadlu (protektorát
–pan Skoček, Šimčíkovi apod.)
Děláte dobrou práci, přeji Vám vše dobré.
Jaroslav Schmidt

Informace k platbám poplatků na rok 2020
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

ZŠ a MŠ Poličná informuje
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zpestření prázdnin
I naše základní škola se zúčastnila nově vzniklého prázdninového projektu Asociace školních sportovních klubů ČR zaměřeného na podporu naučně-populárního vzdělávání žáků
všech stupňů škol. Jednalo se o tzv. vzdělávací dny. U nás
proběhly hned dva čtyřdenní bloky plné zajímavých aktivit.

Hotovostní platba:
Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách.
OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

UPOZORNĚNÍ
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.
Josef Dorčák
739 067 217
Kontakty:
		
Josef Karlík
732 989 686

Vzdělávací dny byly zaměřeny na oblast přírodovědnou, historickou, společenskou, sportovní i výtvarnou. Cílem bylo rozvinout poznatky účastníků a obohatit je o nové zážitky. Aktivity
probíhaly jak v okolí školy, tak i v blízkých městech (Vsetín,
Teplice nad Bečvou, Rožnov pod Radhoštěm, Olomouc).

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.

jjj

Žáci měli možnost vyzkoušet si trpělivost, přesnost i fyzickou
zdatnost ve sportovních disciplínách (discgolf, minigolf, plavání apod.). V přírodovědné části si rozšířili rozhled v oblasti
poznávání rostlin našeho regionu a vytvořili si vlastní herbář.
V zoologické zahradě blíže poznali život exotických zvířat
i jejich stravovací návyky. Jejich znalosti ověřily na „míru šité“
pracovní listy.
V oblasti historie žáci zabrousili do časů templářů. Poznávali
jejich zbroj i každodenní život. Své logické myšlení si procvičili v Pevnosti poznání v Olomouci. Čtením hvězd se zabývali
na hvězdárně ve Valašském Meziříčí i Vsetíně, podzemní krásy
obdivovali v jeskyních.
Manuální schopnosti a dobrou paměť účastníkům procvičily
soutěže a výtvarné aktivity.
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Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 6/2020
Vážení čtenáři,
po krátké pauze vás opět vítám, v naší pravidelné rubrice –
okénko trenéra. Během léta, tedy po Valašské lize, jsme kvůli
jarní koronavirové pauze trénovali nepřetržitě. Jedna z mála
věcí, která se nám v přípravě nepovedla, bylo to, že jsme
kvůli dovoleným a různým jiným faktorům nehráli přátelská
utkání každý víkend, jak bylo v plánu, ale hráli jsme pouze
2 utkání, což není úplně mnoho.

První utkání jsme hráli s naším ani ne „partnerským“, jakožto kamarádským klubem. Vydali jsme se až do dalekých
Olomouckých končin, konkrétně do místní části Slavonína.
Družstvo Slavonína hraje Olomouckou 1. A třídu a proti nám
si připravili kombinované družstvo se svým B-týmem, který
kraje Okresní přebor. V zápase jsme zkoušeli nové rozestavení, takže výsledek nebyl až tak důležitý, jakožto jeho průběh
a to, zda se hráči dokážou v novém rozestavení pohybovat.
Na 1. pokus to nebylo špatné, a i přes prohru 3 : 2 jsem odjížděl relativně spokojen. Hráčům a samozřejmě sobě, jsem
posléze za odměnu dopřál návštěvu KFC.

Po zasloužených dopoledních výkonech následovala každý
den odměna v podobě chutného obědu v restauraci. Děti ale
podle očekávání nejvíce nadchlo rychlé občerstvení v Mc´Donalds.
Vzdělávací dny se setkaly s příznivou odezvou a kladnou zpětnou vazbou dětí i rodičů.
Mgr. Pavla Žilinská
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Náš 2. přípravný zápas se odehrál 7. 8. na domácí půdě, kde
jsme po velmi dobrém výkonu porazili soupeře z Vigantic.
Kluci dobře využívali obrovský prostor, který naše hřiště nabízí a „naháněli“ soupeře prakticky po celé ploše. Na tom už
od 70. minuty bylo vidět, že se s velikostí našeho hřiště jen
těžce srovnávají a ke konci zápasu i lehce fyzicky odpadli,
a tak se zrodilo naše vítězství 3 : 1. Po přípravě, která by
se dala hodnotit kladně a která nám až na několik tréninků,
kdy docházka nebyla úplně ideální dávala víru v dobrý start
do sezóny, jsme jeli k prvnímu zápasu do Jablůnky. Ačkoliv
jsme se do Jablůnky vydali s tím, že to rozhodně nebude nic
lehkého, tak po prvním poločase přišlo rychlé „vystřízlivění“.
Byli jsme prakticky neškodní, nebyli schopni nějakého soustavného tlaku a vrcholem bylo vyloučení a naše hra v 10
lidech, od 70. minuty. Naše zaváhání jsme poté chtěli napra-

vit doma, proti Prlovu a taky se tak stalo. Soupeř z Prlova si
nějaké šance vypracoval, ale od začátku bylo vidět, kdo má
dnes větší touhu zvítězit. Po gólech Klvani, Šedého, Capila
a Jakuba Kapusty jsme si došli pro vítězství 4 : 1. O to lépe se
nám večer oslavovalo narození dvojčat Šedých a také narození dalšího syna našeho spoluhráče Radka Capila. Takže dětem a všem čtyřem rodičům (Štěpán, Nikča, Klárka, Radek)
tímto přejeme mnoho zdraví a třeba naše nové členy mezi
sebou jednou uvítáme na Poličenském hřišti, pokud budou
mít rádi fotbal a hlavně pohyb.
A pokud i vaše děti mají rády pohyb, tak neváhejte kontaktovat náš oddíl, prostřednictvím emailu fotbalpolicna@seznam.cz, kde se vašich dětí rádi ujmeme, nebo pana Václava Vondráčka (+420 608 448 633), s dotazem ohledně času
konání tréninků. Nejde primárně o to, vychovat fotbalové
hvězdy, jak vidíte na každých plakátech, ale o to, aby si
dítě vytvořilo kladný vztah k pohybu do života, třeba prostřednictvím onoho fotbalu.
Radomír Kapusta, trenér

ČSŽ ZO Poličná
Cvičení pro ženy
Všem zájemkyním o cvičení dáváme na vědomí, že pokud
nedojde k nějakým omezujícím vládním opatřením, budeme po delší přestávce pokračovat ve cvičení pro ženy. A to
počínaje úterým 22. 9. od 18.30 do 19.30 hodin v tělocvičně
ZŠ (zadní vchod). Toto cvičení je vhodné pro všechny věkové
kategorie, můžete si to třeba jen přijít vyzkoušet a pak se rozhodnout… A co Vás to bude stát???
Pouze hodinku Vašeho volného času a chuti udělat něco pro
zdraví…
Za ZO ČSŽ Pavla Horáková

Drakiáda

Knihovna informuje
Od září bude knihovna opět otevřena 2x týdně:
pondělí
13.30 – 17.30 hod.
čtvrtek
13.30 – 16.30 hod.
Kompletní seznam nových knih je přístupný na
www.policna.knihovna.cz
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Soutěž o nejlepší makovou buchtu
Jak jsme vám slíbili, uvádíme recepty paní Ivety Drdové a Marie Gerlové, které se umístily na druhém a třetím místě v soutěži O nejlepší makovou buchtu:
Bábovka z celého máku - „hrnková“ od paní Ivety Drdové
1 hrnek celého máku
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek vlažného mléka
½ hrnku oleje
1 prášek do pečiva
3 celá vejce
1 hrnek cukru krupice
špetka citronové kůry
trošku rumu
Žloutky s cukrem a olejem utřeme, přidáme zbytek surovin
a vmícháme sníh ze tří bílků.
Vzniklou směs vlijeme do vymazané a vysypané formy a pečeme
v předehřáté troubě na 150 – 180 stupňů.

a neustále se měnícím nařízením a omezením nebude muset
být zájezd zrušen.
V takovém případě budou vybrané peníze samozřejmě vráceny.
Sledujte, prosím, hlášení obecního rozhlasu a vývěsní skřínky.
Děkujeme za pochopení.
Dopiráková Liba

SDH – Křest hasičské cisterny
V sobotu 29. 5. 2020 se během tradiční poličenské akce Dožínky,
kromě křtu věnce, stala ještě jedna důležitá událost. Panem farářem byla pokřtěna naše nová hasičská cisterna – Scania.

Makové lálinky od paní Gerlové Marie
Kynuté těsto:
700 g hladké mouky
0,30 l vlažného mléka
1,5 dcl oleje nebo rozpuštěného sádla
1x sušené droždí (nebo kvásek – droždí, cukr, sůl)
1 štamprle rumu
Náplň: uvařený mletý mák v mléku + trochu povidel
Pokud děláme koláčky, uděláme těsto tužší, pokud na plech tak
řidší.
Před posypkou potřít máslem.
Dobrou chuť

Pozvánka na zájezd
– LIDOVÁ TRADICE STÁLE ŽIVÁ

Hasiči z Poličné si však nenechali takovou událost ujít a novou
cisternu předvedli tak, jak se patří, po hasičsku.

Český svaz žen Poličná
vás srdečně zve na tradiční zájezd, který se uskuteční v odloženém termínu 8. října 2020. Program bude věnován lidovým
tradicím, krojům a hudbě.
• Odjezd v 7.00 hod od hasičské zbrojnice.

• Návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
• Posezení s občerstvením, vínem a hudbou v Hospodě U Bartošů manželů Osíčkových v Lanžhotě.
• Cena zájezdu 350,- Kč
Přihlásit se můžete, jako obvykle, telefonicky na č. 603201264
u paní Dopirákové. Zájezd tentokrát pořádáme výjimečně ve
všední den, protože víkendy mají obsazené svatbami.
UPOZORNĚNÍ:
Doufáme, že vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci
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Celé to začalo zapálením domečku, sirénou a příjezdem naši
nové Scanie, ale co přišlo potom, asi nikdo nečekal. Z hasičské
cisterny vyskákalo 6 malých hasičů (Daneček, Tomášek, Kristiánek, Sašenka, Lilianka a Emička) a jako praví profesionálové
se chopili situace. Velitelka utíkala zkontrolovat oheň a ostatní
malí hasiči společnými silami natáhli hadice a oheň uhasili. Celé
vystoupení bylo velice krásné a roztomilé, děti byly odměněny
velkým potleskem.
Po dobu trvání akce byla nová cisterna zaparkována na hřišti,
aby si občané mohli novou chloubu prohlédnout. Po ukázce
techniky ještě hasiči připravili pro návštěvníky Dožínek překva-

pení v podobě pěny, kterou pokryli hřiště a děti se v ní tak
mohly do sytosti vyřádit.

ní hasičskou hadicí, každý si vyrobil survival náramek z paracordu. Dále si děti odnesly domů svou první krabičku poslední
záchrany, kterou si mohou dále vybavovat, batůžek, kuklošálu
a spoustu dalšího.

Velmi nás potěšilo, že během těchto nezapomenutelných
dvou týdnů podalo několik dětí přihlášku do našeho sboru,
ty starší a zkušenější nám již tento rok vydatně pomáhaly jako
pomocní vedoucí. Pomoc nám přišla vhod, protože letos se
na táboře vystřídalo ve dvou turnusech téměř 60 dětí. Video
z tábora můžete shlédnout na YouTube kanále SDH Poličná.
Nakonec bychom rádi poděkovali všem těm, kteří se podíleli na zdárném průběhu tábora – sponzorům, instruktorům
z ČČK, jednotce SDH Poličná, výboru Sokol Jarcová a panu
správci multifunkčního sportoviště v Jarcové. Dále vedení
obce Poličná a výboru TJ Poličná za možnost pronajmutí fotbalového areálu. Největší poděkovaní si zaslouží všichni naši
vedoucí tábora, v čele s Alčou Malúškovou, kteří ve svém volnu tento tábor stále pořádají.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná

KLUB SENIORŮ VM
Nezbývá jen popřát, aby nová cisterna hasičům dlouho
a dobře sloužila, ale zároveň, aby její výjezdy bylo zapotřebí
co nejméně.
SDH – Veronika Karlíková

SDH – ROBINSONŮV OSTROV – letní tábor
Již 5. ročník příměstského tábora pořádal Sbor dobrovolných
hasičů z Poličné, letos pojmenovaný Robinsonův ostrov. Jak
již název napovídá, tématem bylo ztroskotání zúčastněných
dětí na ostrově, na kterém není téměř žádné jídlo a pití, ovšem
o nebezpečí v podání lidožravých opic nebo stezek plných
nástrah zde nebyla nouze. Trosečníci z výletních lodí Titanic
a Costa Concordia se celý týden utkávali v soubojích o každou
surovinu, která se dala na ostrově nalézt, stavěli si tábořiště,
prozkoumávali postupně celý ostrov a nakonec potkali i místního šamana, který skupince, jenž zaplatila více zlata a stříbra, narýžovaného z místního zlatonosného potoka, prodal
loď a tato vítězná parta přeživších mohla odplout zase zpátky
domů. Samozřejmě nenechali trosečníky z druhé potopené
lodi na holičkách a informovali o jejich poloze záchranné složky, které je zanedlouho na ostrově také vyzvedly.
Děti si musely poradit s řadou nástrah a úkolů, jejichž plnění
je přibližovalo k jedinému cíli – dostat se z ostrova. Naučily se
luštit základní šifry, poradily si s morseovkou, naučily se díky
instruktorům z ČČK základy první pomoci, vyzkoušely si stříká-

Program KLUBU SENIORŮ
Září 2020
Čtvrtek
3. září			
Táborák na hřišti Sokolovny – hraje pan Nauš.

15.00 hod.

Pondělí
7. září
Zápis na divadlo WEST SIDE STORY (350,- Kč)
Zápis na zájezd Turzovka s okolím (150,- Kč).

14.00 hod.

Čtvrtek
10. září 		
Promítání: Vysoké Tatry. P. O. Mareček.

14.30 hod.

Čtvrtek
17. září 		
Taneční zábava. K tanci hraje Robert Šváb.

15.00 hod.

Úterý
22. září
		
8.00 hod.
Odjezd od ČSAD na zájezd do Turzovky s okolím (150,- Kč)
Čtvrtek
24. září
		
14.30 hod.
Senior bez nehod.
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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Inzerce…

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. 9. 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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