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Motto měsíce:
Nemůžeme objevit nové oceány, dokud nebudeme mít
odvahu ztratit břeh z očí.

Slovo úvodem
Lidová pranostika říká „Únor bílý pole sílí“, ale letošní zima
toto úsloví v žádném případě nenaplňuje. Nejen únor, ale
i předcházející měsíce byly téměř bez sněhu. Pro přírodu
a zemědělce především to vůbec není dobře. Odborníci tvrdí,
že je velký nedostatek vody a zejména rezervoáry podzemních vod jsou prázdné. Můžeme očekávat velkou neúrodu
a následně zdražování potravin. Pro rozpočet naši obce byla
naopak tato mírná zima velmi příznivá, protože, kromě pohotovostní služby, jsme za odklízení sněhu a posyp nemuseli
čerpat téměř žádné prostředky a ušetřili jsme tím zdroje potřebné na další období a rozvoj obce.		
				
Ing. Stanislav Pernický

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem mile překvapen a potěšen, že na setkání se seniory přišlo cca 70 občanů, kteří se živě zajímali o dění v obci a kterým chod obce není lhostejný. Rád bych Vám za to poděkoval
a všem ženám popřál vše nejlepší k jejich březnovému svátku
– Mezinárodnímu dni žen.			
					
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Majetkové vyrovnání s Valašským Meziříčím
Jak jsme vás již podrobně informovali v minulých číslech,
je majetkové vyrovnání s Městem Valašské Meziříčí v závěrečné fázi. Po nezbytných právních krocích týkajících se
uplatnění předkupního práva k majetkovým účastem ve
společnostech města Zastupitelstvo Valašského Meziříčí

na svém zasedání dne 27. 2. 2014 schválilo definitivní podobu vyrovnání. Podpis smlouvy o vyrovnání je připraven
na 13. 3. 2014, kdy odpoledne podepíšeme smlouvu na
jednání Zastupitelstva VM a na večerním jednání Zastupitelstva naší obce učiní totéž představitelé Města Valašského Meziříčí. Po podpisu převede město na náš účet
částku Kč 3,5 mil., která posílí náš rozpočet.
Pevně věříme, že tím se uzavírá jedna kapitola historie a otevírá se možnost a prostor pro společné projekty
a případnou spolupráci.

Setkání se seniory
První březnovou neděli dorazili občané na Přátelské
setkání seniorů, které se uskutečnilo poprvé v Hostinci
U Slunce. Nejen krásné slunečné počasí, ale i všeobecný
zájem přilákal asi 70 seniorů. Účelem akce bylo, aby se
potkali „staří známí“, popovídali si u kafíčka a také, aby
mohli lidé besedovat nad podněty s vedením obce. Starosta všechny srdečně přivítal a přitom neskrýval údiv
nad hojnou účastí. Úvod setkání obohatily svým pěkným
zpěvem a přednesem děti ze základní školy pod vedením
paní učitelky Skotnicové. Při jejich vystoupení si mnozí
pobrukovali a poté odměnili výkon dětí potleskem. Dále
informovali starosta a místostarosta přítomné o dění
a nejbližších plánech v obci. Následně zahájili diskuzi, ze
které vyplynuly podnětné myšlenky a požadavky. Ty se týkaly například návaznosti autobusových spojů, realizace
vývěsky smutečních oznámení nebo i návrhu, jak by se
každý občan mohl vlastními silami a ve spolupráci s obcí
podílet na úklidu a zkrášlování obce apod. A protože všem
po diskuzi vyhládlo, bylo setkání ukončeno podáváním
guláše a volnou diskuzí. Našim milým, Martě a Hance, za
dobré a chutné pohoštění patří naše poděkování.
Děkujeme i dětem a paní učitelce za vystoupení, všem
ostatním za účast a těšíme se na vaši iniciativu a chuť, ze
které může vzniknout základ například pro klub seniorů
v naší obci.
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Přednáška – Úvod do trénování paměti
Jak si trénovat paměť? Tato otázka přivedla asi třicítku
zájemců ve středu 26. 2. 2014 do prostor hasičské zbrojnice, kde se uskutečnila přednáška na téma Úvod do trénování paměti. Ten přijela přiblížit certifikovaná trenérka
– paní Dobromila Krupová. Protože bylo těžké předem odhadnout počet i věkové spektrum případných účastníků,
bylo první setkání opravdu pouze úvodní, aby bylo možné
zjistit zájemce, kteří by chtěli ve schůzkách k tématu paměti pokračovat. Trénování je totiž už z povahy slova čin-

nost vyžadující nejen trpělivost, ale především více času
a opakování. Na první přednášce jsme se dozvěděli, co že
to paměť vůbec je, jak funguje a vyzkoušeli jsme si i krátká praktická cvičení, u kterých jsme se stihli i pobavit nad
vlastními reakcemi. Jsme rádi, že vás výklad přednášející
paní Krupové zaujal natolik, že jste projevili chuť a zájem
o další setkání a my s ní tedy budeme moci navázat delší
spolupráci. O dalších termínech vás budeme opět informovat prostřednictvím internetu, vývěsek a zpravodaje.
Tak nezapomeňte!

Pozvánka

Upozornění obecního úřadu
Přistavení velkoobjemových kontejnerů
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Základní škola informuje
Sdílené dílny
Dne 6. února 2014 se žáci 7. a 8. třídy již potřetí
účastnili sdílených dílen na SPŠS.
Na programu dne byla tentokrát výroba dřevěného
košíku. Pro každého žáka byl připravený neopracovaný materiál. S malou pomocí žáků SPŠS se i nám
nezkušeným podařil krásný výrobek.
Jako obvykle pro nás měli organizátoři připravené
i malé občerstvení a oběd. Moc se nám tam líbilo
a těšíme se, co zajímavého budeme vyrábět příště.
				
Veronika Fabíková – 8. třída

Sdílené dílny pokračují…
Dne 19. února se žáci ZŠ Poličné opět vydali na ISŠ
ve Valašském Meziříčí, aby si vyzkoušeli svoji zručnost. Tentokrát bylo úkolem jedné ze skupin vyrobit
praktický držák na tužky.
Na plech tloušťky 1,2mm jsme nejprve narýsovali zadaný rozměr, který jsme vyčetli z přiložené dokumentace. Poté se hrany plechu musely zahladit
pilníkem. Na označených místech jsme vyvrtali do
plechu 6 děr, které jsme rovněž opilovali. Po těchto
úpravách se plech ohýbal do daných úhlů, které byly
taktéž na plechu narýsovány. Po všech ohnutích už
jen stačilo výrobek nastříkat barvou a bylo hotovo.
Žákům se práce na tomto výrobku líbila, jelikož se
dozvěděli nové praktické informace a domů si odnesli hezký výsledek své práce.		
					
Vít Skotnica – 8. třída

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
Kategorie 1. a 2. třída:

Kategorie 3. a 4. třída:

1. místo - Lukáš Vaigl

1. místo - Zuzana Bocková

2. místo - Natálie Klimentová

2. místo - Patrik Pernický

3. místo - Klea Kunetková

3. místo - Aneta Klanicová

Kategorie 5. a 6. třída:

Kategorie 7. - 9. třída:

1. místo - Kristýna Zdráhalová

1. místo - Vendula Bublíková

2. místo - Kateřina Konvičná

2. místo - Karolína Knápková
a Ivana Brhlová

3. místo - Adéla Šefraná
a Jakub Smieško

3. místo - Jan Machalský

Všem recitátorům děkujeme za příjemné odpoledne
a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.		
					
Mgr. Pavla Žilinská

Okrskové kolo recitace

Ve čtvrtek 20. února 2014 proběhlo ve Středisku
volného času Domeček okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů. Naši školu reprezentovalo v této
soutěži 10 dětí, které se nejlépe umístily ve školním
kole.
Žáci byli rozděleni do 5 věkových kategorií. Odborná tříčlenná porota hodnotila nejen přirozenost
a celkovou úroveň přednesu, ale i uměleckou hodnotu textu. Přestože konkurence byla opravdu velká,
žáci naší školy se se svým projevem rozhodně neztratili. Největšího úspěchu dosáhla Vendula Bublíková
z 8. třídy, která si svým profesionálním vystoupením
vybojovala ve IV. kategorii krásné druhé místo a také
postup do okresního kola, jež se uskuteční 13. března v Rožnově pod Radhoštěm.
Vendule srdečně blahopřejeme a budeme držet
palce, aby byla stejně úspěšná i v dalším kole.
					
Jana Skotnicová

O poklad strýca Juráša
Školní kolo recitace
Vestředu 12. února 2014 proběhlo na naší škole
jako každoročně školní kolo recitační soutěže. Přednášeli malí i velcí. Zazněla poezie i próza. Všichni
účastníci byli skutečně skvělí. Porota měla opravdu
velmi těžkou práci. A jak to dopadlo? Posuďte sami.

Městská knihovna Valašské Meziříčí pořádala i letos tradiční literární soutěž O poklad strýca Juráša.
V letošním ročníku mohli psát žáci poezii, prózu
nebo vytvořit komiks. Téma letošního ročníku znělo:
Nejmoudřejší je číslo.
Z naší školy se do soutěže zapojilo 5 žáků 4. třídy
(Denisa Chumchalová, Lucie Vágnerová, Hana Zbořilová, Patrik Pernický a Vilém Vrána) a z 2. stupně
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Vendula Bublíková (8. třída) a Petr Kulišťák (9. třída).
Každý z účastníků obdržel diplom a drobné dárky,
které jim v poličenské knihovně slavnostně předali paní knihovnice Vlčková a pan starosta Místecký.
Práce Patrika Pernického postoupila do okresního
kola a tak mu přejeme, aby uspěl i v konkurenci žáků
z jiných okrsků.
					
Mgr. Božena Fajtová

První pomoc
Dne 18. února se na ZŠ Poličná uskutečnila přednáška, která se týkala zásad první pomoci. V průběhu dvou vyučovacích hodin probírali žáci mnoho
různých typů poranění od drobných oděrek až po
komplikované zlomeniny.
První část přednášky byla věnována zejména teoretickým informacím a prohloubení našich znalostí.
V druhé hodině jsme pak měli možnost vyzkoušet si
první pomoc při krvácení, šoku, ošetřit menší i rozsáhlejší zranění. Všechny tyto aktivity byly realizovány zábavnou formou, ale ne vždy se žákům dařilo
zvládat zadané úkoly bez problémů.
V každém případě byla tato přednáška velmi poučná a přínosná. Nikdo z nás totiž neví, zda se dříve či
později nedostane do situace, v které by nabyté znalosti využil v reálném životě při skutečné záchraně
lidského života.
					
Vít Skotnica – 8. třída
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Složky informují …
Hasičský maškarní ples
V sobotu 22. 2. se v hasičské zbrojnici konal mezinárodní sraz mafie. Za účasti zástupců Sicílie, Kolumbie, Severní Ameriky, Ruska, Číny a hlavně Poličné se
zde sešlo na stovku mafiánů. Korupční jednání narušilo vystoupení hasičských mafiánek z Poličné, které
předvedly “erotický tanec“ a navodily dobrou atmosféru večera. Další skvělou vsuvkou bylo vystoupení
taneční skupiny ANERI v rytmu rock ´n´ rollu, každý
si v tu chvíli zavzpomínal na své mládí. Kromě tanečních vystoupení se uskutečnily společenské soutěže,
do kterých se zapojil nejeden mafián. O půlnoci proběhlo vyhlášení o nejlepšího mafiána a nejkrásnější
mafiánku. Bezkonkurenčně vyhrál místostarosta pan
Stanislav Pernický, který si svou výhru náležitě užil.
Přes snahu podplatit porotu nakonec spravedlivě vyhrála s nejlepší maskou mafiánky slečna Miroslava
Grulichová.
Tímto bychom zároveň rádi poděkovali všem mafiánům za jejich účast a těšíme se na další plesové
setkání.
Hned po zasádrování děr po kulkách se mohli hasiči
vrátit zpět do zbrojnice.
PS: Prosíme kolegy z Kolumbie, kteří si v šatně zapomněli sáček s bílým práškem a dva samopaly, ať si
je co nejdříve vyzvednou ...

IV. poličenský ples volejbalistů
Rok se s rokem sešel a my jsme se také sešli 15. 2. 2014
s našimi kamarády a příznivci na dalším plese.
Jako tradičně jsme se na něj těšili a už dlouho dopředu
připravovali. O hudební doprovod k tanci se opět postaralo duo DEKOLT, které s námi spolupracuje již od počátku.
Občerstvení a obsluhu zajistila naše pečlivá paní Marta se
svou kolegyní Hankou a myslím, že naši hosté byli spokojeni a nikdo netrpěl hladem nebo žízní. Naopak potřebovali mít hodně energie nejen kvůli tanci, ale také pro
sportovní výkony.
Termínem konání plesu jsme se trefili totiž přesně do
poloviny ZOH v Soči. Proto si také náš sporťák Zdenda
Stromšík připravil soutěže na téma „zimní sporty“. Krasobruslení a curling si pod střechou dovedeme představit,
ale vidět soutěž bobů nebo biatlon v restauraci a ještě
k tomu v plesových šatech, tak to je zážitek k nezaplacení.
I tady se za výkony rozdávaly medaile. Měly sice trochu
jiný tvar, materiál a náplň, ale soutěžícím to tak vyhovovalo. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
na organizaci, hudebníkům za doprovod našich tanečních
kreací a hlavně hostům za to, že nám zachovali přízeň
a v hojném počtu se přišli pobavit. Doufám, že jim to vydrží i do příštího roku a my se na ten další ročník už teď
těšíme.
Pokud vás nalákala přiložená fotografie, prohlédněte si
zbytek na webových stránkách.		
Liba Dopiráková

TJ – oddíl kopané informuje
Dne 15. 02. 2014 se hráči TJ Poličná ročník 2004
a mladší zúčastnili halového turnaje v Lipníku nad
Bečvou. V turnaji hrálo celkem 8 mužstev, každé
utkání trvalo 12 minut.
Viktoria Přerov
TJ Prosenice
HS Kroměříž
SK Kozlovice
Lipník „A“
Lipník „B“
FK Chropyně

Poličná
Poličná
Poličná
Poličná
Poličná
Poličná
Poličná

1:1
0:4
1:2
3:0
2:1
2:0
2:0

Podle těchto výsledků se naši umístili na 6. místě
při skóre 8 : 11. O branky „poličňáků“ se podělili:
Králík Lukáš 		
4
Šušeň Josef		
3
Vilém Lukáš		
1
V sobotu 22. 02. 2014 hrála přípravka ročník 2006
na turnaji ve Všechovicích. Turnaje se zúčastnilo 9
mužstev a TJ Poličná hrála ve své skupině s těmito
výsledky:
Poličná
Poličná
Poličná
Poličná

Viktorie Přerov
TJ Kelč
Spartak Lipník
Všechovice „A“

3:1
3:1
6:4
4:1
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Po těchto výsledcích jsme vyhráli skupinu a v semifinále jsme
porazili sousední Juřinku 6 : 3 a postoupili do finále, kde jsme rozdrtili Valašské Meziříčí 6 : 1 a zaslouženě se stali vítězem turnaje.
O 28 vstřelených branek se podělili:
Vilém Lukáš		
24
Marek Ondřej		
4
Dne 01. 03. 2014 se hráči TJ Poličná ročník 2005 a mladší zúčastnili halového turnaje ve Všechovicích. Turnaje se zúčastnilo
celkem 6 mužstev, každé utkání trvalo 15 minut.
Poličná
Poličná
Poličná
Poličná
Poličná

Chvalčov
Bělotín
Přerov
Všechovice
Kelč

3:4
4:3
9:1
6:1
5:3

Po dosažených výsledcích, viz tabulka, se umístili na 2. místě
při skóre 27 : 12.
O branky „poličňáků“ se podělili:
Vilém Lukáš		
13
Marek Onřej		
5
Kubját Kryštov		
5
Veselý Václav		
3
Jašíček Ondřej		
1
Turnaj byl pro „ogary“ příjemným zpestřením zimní přípravy
a k dobrým výsledkům blahopřejeme.

Výbor pro kulturu, školství a sport
V roce 2014 se Výbor pro kulturu, školství a sport sešel
poprvé 11. 2..
Přítomni byli: Julie Bartoňková, Libuše Dopiráková, Hana
Milotová, Jiří Papež, Stanislav Pernický, Rostislav Šťastný,
Kateřina Vrtalová a Vladimír Místecký
Omluveni: Michal Nekola, Jan Siner, Olga Pernická
Stěžejní témata:
- Plán programu rozvoje obce
- Plán schůzek výboru v roce 2014
- Plán akcí na rok 2014
- Žádost Svazu včelařů o příspěvek na prapor
- ZŠ a MŠ
Na webových stránkách obce Poličná můžete nahlédnout do podrobného zápisu z tohoto setkání.

Bleskovky…
Byla zpracována zadávací dokumentace a vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele svozu komunálního odpadu.
Obecní úřad zpracoval daňové přiznání a připravuje
závěrečný účet hospodaření obce za rok 2013.
V měsíci únoru byl do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předložen ke schválení znak naší obce.
SZIF doporučil naši žádost o dotaci na realizaci projektu Preventivní opatření v lesích obce Poličná ve
výši Kč 2.895 tis.
Byla zpracována směrnice pro poskytování grantů.
Po projednání v zastupitelstvu dne 13. 3. bude vyvěšena na stránkách obce.
Aktuální informace k projektu Čistá řeka Bečva II.
naleznete na webových stránkách obce, případně
přímo na obecním úřadě.
V rámci dalšího vybavení obce jsme pořídili repasovanou sklápěcí multikáru s pluhem, která bude
k dispozici jak obci, tak i za přijatelnou úplatu občanům. Cena multikáry je Kč 125 tis.
Připravujeme jarní rajonovou očistu obce, budeme
rádi, když se do ní zapojí co nejvíce občanů.
Žádáme občany, aby průběžně informovali OÚ
o narození, úmrtí či odstěhování (zrušení trvalého
pobytu) rodinných příslušníků. Velmi tím usnadníte
vedení agendy evidence obyvatel.

Společenská rubrika
Gratulujeme…
VV 60 Kaplanová Anna
VV
Mudráková Dobromila
VV 65 Kubín Miloslav
VV
Mořkovský Jiří
VV
Janošová Pavla
Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.
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