Poličenské listy
Červenec - srpen 2021 / Ročník IX. číslo 7 - 8
Motto měsíce:
"Bez bolesti by člověk nepoznal radost."			
John Green

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v reakci na živelnou pohromu, která postihla obce na jihu Moravy, schválila rada obce finanční pomoc pro čtyři nejpostiženější
ve výši 20 tisíc Kč pro každou postiženou obec. Nadále sledujeme vývoj v zasažené oblasti a budeme průběžně reagovat na
požadavky obcí.
Kanalizace v Boří a na Kotlině 2 se chýlí ke konci. Upozorňujeme
občany, že pro připojení na kanalizaci potřebují povolení společnosti VaK Vsetín. Formuláře si můžete stáhnout z webu společnosti, popřípadě si vyzvednout na obecním úřadě. V pondělí
zahájila firma EKONST práce na škole, kde se bude pracovat celé
prázdniny. Prosím o pochopení, když se bude pracovat o víkendech. Na tuto stavbu se podařilo získat dotací od MF ve výši 90%
cca 10 mil. Kč. S novým školním rokem děti přijdou do opravené
a zateplené budovy, kde bude i nová klimatizace.
Rád bych Vás pozval 7. 8. na tradiční Tarahunský pohár
a 28. 8. na Loučení s létem – Dožínky, které se budou konat na
hřišti. Všem přeji příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
Ve dnech 25. 5., 7. 6. a 14. 6. se uskutečnilo 60., 61. a 62. zasedání Rady obce, která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 dle předloženého
návrhu.
• revokuje usnesení č. R/59/2021/8 v plném rozsahu a nahrazuje jej tímto zněním: Rada obce Poličná v souladu se směrnicí Směrnice pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných obcí Poličná schvaluje jednorázovou finanční
odměnu ředitelce Základní a Mateřské školy Poličná Mgr. Pavle Žilinské ve výši 20.000,- Kč.
• schvaluje žádost o pacht pozemku v majetku obce a uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu mezi obcí Poličná na straně propachtovatele a žadatelem dle předložené
žádosti na straně pachtýře. Předmětem dodatku je rozšíření
zemědělského pachtu na výměru 1.235,5 m2.

• schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace za účelem organizace a zajištění pořádání Tarahunského poháru 2021.
• schvaluje vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého Vyřazovacího a likvidačního
protokolu č. 2/2021.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Poličná, jako povinným ze služebnosti a oprávněným ze
služebnosti dle smlouvy. Předmětem smlouvy je věcné břemeno spočívající v právu oprávněného ze služebnosti chůze
a jízdy přes povinné pozemky dle předloženého návrhu.
• schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku a uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Poličná, jako dárcem a Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí, p. o., jako obdarovaným.
Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 7.000,- Kč na činnost klubu Seniorů při Kulturním zařízení města Valašského
Meziříčí p. o.
• nedoporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit Žádost
o odkoupení pozemku v majetku obce označený jako p. č.
103/49 v k. ú. Poličná o výměře 282 m2.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná pověřit starostu obce
Vladimíra Místeckého k zastupování obce Poličná na jednáních
Místní akční skupiny Rožnovsko, z. s., a uděluje mu pravomoc
udělovat plnou moc v případě zastupování další osobou.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající se pozemku p. č. 573/3,
druh pozemku zahrada, o výměře 1.262 m2 v k. ú. Poličná, ve
vlastnictví navrhovatele do souboru změn Územního plánu
Obce Poličná.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit Žádost
o směnu pozemku a uzavření Směnné smlouvy na nově
vzniklý pozemek p. č. 465/4 o výměře 31 m2, vyčleněný z původního pozemku p. č. 465/1 o výměře 79 m2 a nově vzniklý
pozemek pozemek p. č. 2017/4 o výměře 10 m2, který byl vyčleněn z původního pozemku p. č. 2017/1 o výměře 2.957 m2
ve vlastnictví obce Poličná, směna s nově vzniklým pozemkem
p. č. 463/5 o výměře 13 m2, tento byl vyčleněn z původního pozemku p. č. 463/4 o výměře 248 m2 a s nově vzniklým
pozemkem p. č. 465/5 o výměře 24 m2, vyčleněn z pozemku
p. č. 465/3 o výměře 460 m2 ve vlastnictví žadatelů. Směnná smlouva se uzavírá mezí Obcí Poličná, jako první stranou
smlouvy a žadateli, jako druhou stranou smlouvy. Součástí
směny je finanční doplatek ve prospěch Obce Poličná.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit přijetí neinvestiční dotace ve výši 53.000,- Kč, současně však maximálně
69,32% celkových způsobilých výdajů projektu, na realizaci projektu „Nákup technických prostředků PO“ a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0940/2021/KH mezi Zlínským krajem, jako poskytovatelem dotace a Obcí Poličná, jako
příjemcem dotace.
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• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit dle § 84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Poličná za
rok 2020 včetně všech příloh a vyjádřit souhlas s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit Účetní závěrku obce za rok 2020.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě – kanalizační přípojky mezi Obcí Poličná, jako oprávněným ze služebnosti a žadatelem, jako povinným ze služebnosti. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě
ve prospěch vlastníka kanalizace – Obce Poličná, dle předloženého návrhu.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající se pozemku p. č. 488/3,
druh pozemku orná půda, o výměře 618 m2 a pozemku p. č.
488/7, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 1.498 m2
v k. ú. Poličná, ve vlastnictví navrhovatele do souboru změn
Územního plánu obce Poličná.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o zajištění likvidace odpadu mezi Obcí Poličná, jako objednatelem a Společností MPG zastoupenou pověřeným společníkem TS Valašské
Meziříčí s.r.o., Valašské Meziříčí, jako poskytovatelem, dle
předloženého návrhu.
• schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020403
mezi Obcí Poličná, jako budoucí povinná a společností ČEZ
Distribuce, a. s. IČ 24729035, zastoupenou společností Arpex Morava s.r.o., Ostrava – Přívoz, jako budoucí oprávněná.
Předmětem smlouvy je udělení souhlasu s umístěním zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 1988 a p. č. 1772/1
v k. ú. a obci Poličná a závazek uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene.
• schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020255
mezi Obcí Poličná, jako budoucí povinná a společností ČEZ
Distribuce, a. s. IČ 24729035, zastoupenou společností Arpex Morava s.r.o., Ostrava – Přívoz, jako budoucí oprávněná.
Předmětem smlouvy je udělení souhlasu s umístěním zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 1988 a p. č. 1772/1
v k. ú. a obci Poličná a závazek uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene.
• schvaluje prodej a uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Poličná, jako prodávajícím a kupujícím dle smlouvy. Předmětem
smlouvy je automobil značky Ford Transit 280S za kupní cenu
5.000,- Kč.
• schvaluje koupi a uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím dle smlouvy a Obcí Poličná, jako kupujícím. Předmětem
smlouvy je automobil značky Fiat za kupní cenu 80.000,- Kč.
• 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 19. 6. 2021. Obsahem žádosti je prodloužení doby
hudební produkce do 2:00 hod. dne 20. 6. 2021.
• souhlasí s konáním táboru SDH Poličná v termínu 2. – 13. 8.
2021 v prostorách Základní a Mateřské školy Poličná.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí
Poličná, jako objednatelem a společností EFFIOS stavební s. r.
o. Valašské Meziříčí, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku
je úprava režimu DPH a její platby.
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• schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí
Poličná, jako objednatelem a společností Commodum, spol.
s r. o. Valašská Bystřice, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava režimu DPH a její platby.
V pondělí 14. 6. se uskutečnilo 20. zasedání Zastupitelstva
obce, které projednalo tyto zásadní body:
• schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Poličná za rok 2020 včetně všech příloh a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
• schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2020.
• schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 53.000,- Kč, současně však maximálně 69,32% celkových způsobilých výdajů
projektu, na realizaci projektu „Nákup technických prostředků
PO“ a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0940/2021/
KH mezi Zlínským krajem, jako poskytovatelem dotace a Obcí
Poličná, jako příjemcem dotace.
• schvaluje Žádost o směnu pozemku a uzavření Směnné
smlouvy na nově vzniklý pozemek p. č. 465/4 o výměře 31 m2,
vyčleněn z původního pozemku p. č. 465/1 o výměře 79 m2
a nově vzniklý pozemek p. č. 2017/4 o výměře 10 m2, který byl
vyčleněn z původního pozemku p. č. 2017/1 o výměře 2.957
m2 v k. ú. Poličná, ve vlastnictví obce Poličná, směna s nově
vzniklým pozemkem p. č. 463/5 o výměře 13 m2, tento byl
vyčleněn z původního pozemku p. č. 463/4 o výměře 248 m2
a s nově vzniklým pozemkem p. č. 465/5 o výměře 24 m2, vyčleněn z pozemku p. č. 465/3 o výměře 460 m2 v k. ú. Poličná,
ve vlastnictví žadatelů. Směnná smlouva se uzavírá mezí Obcí
Poličná, jako první stranou smlouvy a žadateli, jako druhou
stranou smlouvy. Součástí směny je finanční doplatek ve výši
400,- Kč ve prospěch Obce Poličná.
• pověřuje starostu obce Vladimíra Místeckého k zastupování
obce Poličná na jednáních Místní akční skupiny Rožnovsko,
z. s., a uděluje mu pravomoc udělovat plnou moc v případě
zastupování další osobou.
• schvaluje zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající
se pozemku p. č. 573/3, druh pozemku zahrada, o výměře
1.262 m2 v k. ú. Poličná, ve vlastnictví navrhovatele do souboru změn Územního plánu Obce Poličná.
• schvaluje zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající
se pozemku p. č. 488/3, druh pozemku orná půda, o výměře
618 m2 a pozemku p. č. 488/7, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře 1.498 m2 v k. ú. Poličná, ve vlastnictví navrhovatele do souboru změn Územního plánu obce Poličná.
• neschvaluje Žádost o odkoupení pozemku p. č. 103/49 o výměře 282 m2 v k. ú. Poličná a uzavření Kupní smlouvy mezi
Obcí Poličná, IČ 01265741, se sídlem Poličná 144, 757 01 Poličná jako prodávajícím a žadatelem, jako kupujícím.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Dotace ze Zlínského kraje – poděkování
Obdrželi jsme neinvestiční dotaci do výše
53.000,- Kč, současně však maximálně
69,32% celkových způsobilých nákladů
z Fondu Zlínského kraje, kterou obec Poličná využívá k realizaci projektu „Nákup technických prostředků PO“. Tato dotace je
poskytována v rámci programu RP12-21/084.
Děkujeme.

Informace k platbám poplatků na rok 2021
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
- Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
- Splatnost poplatku – do 30. 6. 2021
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.

Naše Mateřská škola se zapojila do iniciativy Oživíme Česko.
Obec spisovatelů ČR a jejich členka a majitelka nakladatelství
Laguna – Jaroslava Pechová vytvořila pro děti originální soutěž, při které si děti mohly vyzkoušet roli spisovatele a stvořit si
s pomocí rodičů vlastní knihu.

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

Prosba

Do této soutěže se zapojily i dvě děvčátka z naší mateřské školy. Markéta Hruboňová a Štěpánka Ondrejková. Dílo Markétky dokonce
okouzlilo porotu tak, že se umístilo v žebříčku vítězných děl. Všechna
vítězná díla budu vystavena v pražském sídle PVZP v Lazarské ulici.
Tímto bychom chtěli poděkovat děvčatům za úspěšnou reprezentaci naší školy a obce.

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
V MŠ se soutěžilo

Více o soutěži se dozvíte na stránkách https://www.ozivimecesko.cz/pohadkovakniha/
Zuzana Surovčáková

Netradiční Dětský den
1. června jsme ve školce připravili pro děti netradiční dětský
den. Ráno na ně čekaly zajímavé hry a obrázky a po svačině
vyrazily po třídách na cestu za pokladem. Postupně hledaly
fáborky a stanoviště, na kterých plnily zobrazené úkoly. Měly
například vybrat, které zvířátko žije u vody či ve vodě, poznat
jarní kytičky apod.
Ve školce potom na všechny čekala kromě pokladu ještě další
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překvapení. Pro osvěžení dostaly děti nanuk a mohly si zadovádět ve skákacím hradu. Nakonec děti našly na označeném místě
ve školce „poklad“ (vajíčko Kinder Joy).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
O kvalitě vzdělávání a kvalitní škole

Ludmila Chriaštelová

Návštěva v ZOO
4. června jsme vyrazili s dětmi do ZOO Lešná. Opět to byl poznávací výlet s cílem získat další poznatky o zvířatech, která
tady v ZOO žijí, ať to byli tučňáci, žirafy, pštrosi či sloni.
Opět nám přálo počasí a sluníčko nás provázelo na každém
kroku. Obešli jsme opravdu značnou část zoologické zahrady.

Jak vypadá kvalitní vzdělávání a jak se pozná kvalitní škola?
Prostor pro diskusi nad tuto složitou otázku dal on-line workshop pro rodiče s uznávaným odborníkem Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D., který se uskutečnil 7. dubna 2021.
„Když jsme vybírali téma workshopu, tak jsme narazili na to,
že se hodně mluví o kvalitě vzdělávání a kvalitních školách, ale
jen málokdo dokáže přesně definovat, co si pod těmito pojmy
představit“, uvedla Alena Střítezská, vedoucí Pracovní skupiny
Rovné příležitosti projektu MAP II. „Podle nás se jedná o zásadní
otázku, kterou není lehké zodpovědět. Proto jsme se rozhodli
pozvat pana Roberta Čapka, který se touto problematikou zabývá, a toto téma otevřít. Téma je aktuální zejména době probíhající zápisů dětí do škol“, uzavřela Alena Střítezská. Účastníci
workshopu, který se uskutečnil v rámci projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II, měli možnost
nejen vyslechnout si názory odborníka, ale také diskutovat a podělit se o své vlastní zkušenosti.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00085
94, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Odměny a tresty

Dokonce jsme byli svědky přesunu slonů z původního výběhu
do nového. Některé děti z Ježečků zase okusily jízdu vláčkem
a potěšilo nás, že za námi na cestičku vyletěla kačena. Zkrátka
přivezli jsme si domů spoustu pěkných zážitků.
Ludmila Chriaštelová

Divadlo v MŠ
21. června nás navštívilo ve školce divadlo Leonka s pohádkou
o květinkách a skřítkovi Vítkovi. Divadlo Leonka nás nikdy nezklamalo a nezklame. I dnes to bylo představení plné povídání,
pohybu a zpěvu i s výchovným podtextem. Každodenní pozdrav,
poděkování, podělení se o hračku atd. by mělo být pro každého
kluka a holčičku samozřejmostí.
Ludmila Chriaštelová

Odměny a tresty ve školní praxi bylo téma odborného on-line
semináře pro pedagogy, který se uskutečnil ve středu 7. dubna
2021. Lektorem semináře byl učitel, školní psycholog a uznávaný odborník Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
„Odměňování a trestání je často diskutovanou součástí pedagogické práce, bez které se žádný učitel ve třídě neobejde, přičemž způsob jejich provádění ovlivňuje nejen třídní klima, ale
i motivaci a výkon žáků“, uvedla vedoucí Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II Alena Střítezská a pokračovala:
„Vnímáme, že stejně to vidí i sami pedagogové a proto jsme se
rozhodli uspořádat odborný seminář na toto téma“. Robert Čapek je autorem řady publikací jako například Uč jako umělec,
série Líný učitel, Učitel a rodič nebo právě Odměny a tresty ve
školní praxi. „Pana Čapka jsme oslovili nejen pro to, že se danou
problematikou zabývá, ale že nás zaujalo jeho motto: „Kdo učí
dobře je umělec, kdo učí špatně je zločinec.“, dodala Alena Střítezská. Odborného on-line semináře, který se uskutečnil v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí II, se zúčastnilo více než 30 pedagogů.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00085
94, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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Dětský den aneb Cesta za pokladem pirátů
Dne 1. června proběhla na hřišti naší školy oslava Dne dětí.
Byla spojena s pirátskou tematikou. Cílem malých i větších pirátů bylo zhostit se se ctí každého úkolu, který si pro nás pořadatelé připravili, a získat tak co největší balík sladkostí.

Hledali jsme zlatou hroudu, prolézali jsme tunelem, stříleli jsme
z luku, balancovali jsme s vědry na zádech nad zátokou plnou
žraloků, chytali jsme rybky, hmatem jsme hádali zvířátko, skládali jsme obří puzzle, hráli jsme nebezpečnou hru na život a na
smrt (pexeso) s pirátem a vyzkoušeli jsme si svou trpělivost při
skládání pyramidy. Někteří z nás se i nechali ozdobit pravým pirátským tetováním.

K dobré náladě přispěly i výborné párky v rohlíku a příjemná
hudba, která se linula z reproduktorů během celého odpoledne.
Počasí nám přálo, a tak se nás sešlo opravdu hodně.
Děkujeme Svazu žen, zástupcům Rady rodičů při ZŠ a MŠ Poličná, obci Poličná i zaměstnancům ZŠ a MŠ Poličná za organizaci.
Moc jsme si to užili.

Projektový den na hvězdárně ve VM
V týdnu od 7. 6. se žáci první, druhé a třetí třídy postupně zúčastnili návštěvy Hvězdárny ve Valašském Meziříčí.

Ve škole jsme si společně zopakovali vědomosti, které o Slunci,
Měsíci a planetách už máme, abychom byli na tuto návštěvu
připraveni.
Pro nejmenší žáčky si paní lektorka připravila přednášku s názvem Planety kolem nás. Prezentace byla založena na aktivním
přístupu přednášejícího k publiku. Na plátno byla promítána
jednotlivá tělesa Sluneční soustavy a zároveň žáci aktivně pracovali s modelem planet.

Pro starší žáky si pan lektor připravil přednášku Slunce, Země,
Měsíc, jejíž program navazoval na probírané učivo. Žáky seznámil
se základními pojmy z vesmírného okolí Země, vysvětlil pohyby
Země, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce, sluneční skvrny atd.
K dispozici měli žáci také celou řadu zajímavých pracovních listů,
doplňujících dané téma.
V další části přednášky jsme se společně přesunuli k prohlídce
kopule hvězdárny a dalekohledu, kde jsme si řekli něco o souhvězdích a konečně jsme mohli pozorovat to, na co jsme se těšili
nejvíce – naše Slunce.
Příjemný den na hvězdárně jsme zakončili kreslenou pohádkou,
dotazy zvědavých žáčků a bohatým potleskem.
Už teď se těšíme na další návštěvu.

Exkurze za zvířátky

Tereza Kovařčíková a Martin Surovčák – 8. třída

V pondělí 7. června jsme se žáky třetí, čtvrté a páté třídy navštívili v rámci projektových dnů mimo školu ZOO Lešná.
Hned po příjezdu se nás ujali lektoři této krásné ZOO, kteří si pro
nás připravili velmi zajímavý výklad o některých živočišných druzích. Děti se tak dozvěděly spoustu důležitých a nevšedních informací z jejich života. Výukový program byl také zaměřen na společenský život zvířat a zmíněny byly i stravovací návyky. Děti tento
způsob výuky velmi zaujal a zahrnuly lektory množstvím otázek.
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Návštěva předškoláků v ZŠ
V pátek 18. června přivítali žáci 1. a 2. ročníku návštěvu předškoláků z naší mateřské školy. Předškoláci mohli v novém
prostředí prožít skutečnou školní vyučovací hodinu, poslechli
si, jak jde čtení a počítání jejich budoucím kamarádům. Druháci jim zazpívali i písničku. Po prohlídce tříd, jídelny a školní
družiny se přesunuli do venkovního areálu školy, kde pro ně
byla připravena hra. Za splněné úkoly si zasloužili všichni velkou pochvalu a také sladkou odměnu.
		
Tak ahoj v září!
Poté jsme si procházeli jednotlivé expozice, kde se děti snažily plnit úkoly z pracovních listů. Bohužel nám zůstal uzavřen
pavilon slonů, kde se v neděli trio slonic rozrostlo o malého
samečka od slonice Kali.

Ochrana člověka za mimořádných událostí - 2021
V pondělí 21. června měli žáci prvního i druhého stupně
možnost získat znalosti a dovednosti potřebné k minimalizaci negativních důsledků mimořádných událostí a to přímo od
hasičů, zdravotníků i policistů.

Asi nejvíce pozornosti upoutalo nové hasičské auto Sboru
dobrovolných hasičů Poličná, které zářilo do dálky svou červenou barvou. Paní Ing. Anna Hubová z HZS ve Valašském Meziříčí opět poutavou přednáškou upozornila na nebezpečí, která
mohou číhat na přejezdu nebo u vody.
Díky paní Haně Milotové z Poličné a pracovnicím Českého červeného kříže z Valašského Meziříčí už snad všichni vědí, jak
ošetřovat nejrůznější poranění nebo resuscitovat osobu přímo ohroženou na životě.

I tak si žáčci exkurzi moc užili, nakoupili si suvenýry a spokojené se vraceli domů. Také počasí nám tentokrát přálo a přispělo k hladkému průběhu celého výletu.
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• Nebojte se postavit se za to, čemu věříte, i kdybyste za tím
měli stát sami.
• Abyste uspěli, musí být vaše touha po úspěchu větší než
strach z neúspěchu.
• Dobré věci přicházejí k těm, kteří čekají. Velké věci přicházejí k těm, kteří zvednou zadek a dělají něco pro to, aby přišly.
• Můžete mít buď výmluvy nebo výsledky. Nikdy ne obojí.
Michaela Halaštová – 9. tříd

A další školní rok je za námi…

A nesmíme zapomenout ani na strážníky Městské policie
Valašské Meziříčí, kteří žáky poučili nejen o nebezpečí návykových látek, ale hovořili také o problémech a nehodách, se
kterými se městská policie běžně setkává. Žáci měli možnost
podržet si v rukou i opravdovou pistoli a ti, kteří lehce vyrušovali, posloužili jako živé figuríny při ukázce použití kovových pout.
Všem organizátorům moc děkujeme.
Marcela Oravová

Rozloučení s deváťáky
Ve čtvrtek dne 24. 6. 2021 se uskutečnilo slavnostní rozloučení s námi deváťáky.
Nejdříve jsme obešli jak všechny zaměstnance školy, tak i mateřské školy, přišli jsme jim poděkovat za to, že se o nás během
devíti let naší povinné školní docházky vzorně starali.
Poté jsme od vedení školy dostali na rozloučenou krásný frgál,
na památku nám věnovali citát a společně se starostou a místostarostou obce Poličná nám popřáli hodně štěstí do života.

Prezenční, distanční, rotační výuka, roušky, respirátory, karantény - takový byl letošní školní rok. V době, kdy tyto řádky
budete číst, už je za námi a žáci si užívají zasloužené prázdniny.
Těší nás, že i přes ztížené podmínky jsme zvládli probrat veškeré učivo letošního školního roku a všichni žáci prospěli. Prvňáčci se naučili krásně číst, psát a počítat a naši deváťáci se
dostali na své vysněné střední školy.
Velké poděkování patří Vám rodičům, že jste svým dětem připravili vhodné podmínky k online výuce a byli jim při učení
nápomocni, i žákům, kteří v rámci svých možností usilovali
o co nejlepší výkony. Pedagogickým pracovníkům základní
školy děkujeme za snahu o co největší efektivitu hodin a nabídku konzultací, všem vyučujícím v mateřské škole za zvládání provozně nelehkých situací. Díky patří i pracovnicím školní jídelny, které vařily nepřetržitě i pro naše seniory, a všem
ostatním zaměstnancům školy, kteří své pracovní povinnosti
pružně přizpůsobovali aktuální situaci.
Přejeme Vám všem krásné slunečné léto, hodně odpočinku, pevné zdraví a těšíme se na viděnou ve školním roce
2021/2022.
Vedení školy

Letní kempy
Všem žákům ZŠ Poličná nabízíme letní vzdělávací výukový
program. V rámci tohoto programu proběhnou dva týdenní
vzdělávací bloky (pondělí – pátek) od 8 do 16 hodin (8 hodin).
Pro děti bude sestaven zajímavý program plný atraktivních
vzdělávacích i volnočasových aktivit (návštěvy zajímavých
míst formou výletů i aktivit ve škole v případě nepříznivého
počasí). Pro děti bude zajištěn i oběd. Program bude hrazen
z projektu AŠSK.
První termín proběhne od 2. do 7. srpna 2021, druhý termín
pak další týden, tedy od 9. do 13. srpna 2021. V každém turnusu bude skupinu tvořit 15 dětí.
Zpestřete prázdniny svým dětem.
V případě zájmu, nalezněte na webových stránkách školy závaznou přihlášku. Vyplňte ji a odevzdejte nebo zašlete ředitelce školy. V případě dotazů volejte 731 510 735.
Vedení školy

A jaké rady do života jsme dostali?
• Než cokoliv vzdáš, uvědom si nejprve, proč jsi s tím začal.
• Zapomeňte na všechny důvody, proč by to nemělo fungovat, a najděte jeden, proč to fungovat bude.

jjj
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KNIHOVNA informuje

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 5/2021
Milí fanoušci, po konci valašsko-meziříčské ligy, ve které
jsme se umístili na nelichotivém sedmém místě, navážeme
plynule bez přerušení na letní přípravu, ve které sehrajeme
minimálně dvě přípravná utkání. O termínu a místě utkání
vás budeme informovat.
Valašsko-meziříčskou ligu jsem pojal jako přípravu na novou
sezonu. Zápasy nám ukázaly naše silné i slabé stránky, na kterých budeme v létě pracovat. Herně jsme se žádným soupeřem nepropadli, troufám si říct, že jsme byli ve většině utkání
lepším týmem. Bohužel jsme vyhořeli na otřesné finální fázi,
ve které nejsme schopni dát více jak dva až tři góly, což je na
množství vytvořených gólových příležitostí opravdu málo.
Výsledek mě mrzí, mým cílem bylo dostat se minimálně do
semifinále, protože i když jsme hráli s týmy z vyšších soutěží,
rozhodně jsme nepropadli a ve většině utkání jsme byli lepším týmem. Nemile mě překvapila nedisciplinovanost ve vypjatých situacích a nezvládnuté emoce našich hráčů, za což
padaly v kabině pokuty. Na tom budeme pracovat především.
Věřím, že pokud zapracujeme na těchto našich nedostatcích,
jsme schopni bojovat o postup do I. A třídy. V některých zápasech jsme doplatili na úzký kádr (práce, dovolené, zranění,
…), který bych rád doplnil alespoň o dva hráče. V přípravných
utkáních mě tyto ztráty výsledků až tak moc nemrzí, avšak při
větších absencích v mistrovských utkáních by nás to mohlo
stát cenné body.
Výsledky valašsko-meziříčské ligy:
skupina:
Poličná – Podlesí 		
1:2
Juřinka – Poličná 		
0:3
Poličná – Prostřední Bečva 0:3
čtvrtfinále: Poličná – Krhová
o umístění: Kelč – Poličná 		

2:3 (po penaltách),
2:1.

Těšíme se na vaši přízeň při mistrovských utkáních TJ Poličná.
Za mužstvo TJ Poličná trenér Tomáš Vaněk.

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Červenec – srpen 2021

Od 1. 7. 2021 zahajuje Obecní knihovna Poličná prázdninový provoz.
Půjčovní doba:
		
Pondělí: 13.30 - 17.30
Kompletní seznam nových knih je přístupný na
www.policna.knihovna.cz

Inzerce…
►Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům
k rekonstrukci. Platba v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528
►Hledám podnájem 1+KK, 1+1, 2+KK pro 70. letou babičku,
soběstačnou, abstinentku, nekuřačku. Tel: 731 480 717

SPOLEHLIVÝ

INTERNET
MODERNÍ

TELEVIZE
Kvalitní servis
7 dní v týdnu!

PRÁZDNINY
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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SychrovNET s r.o.

Ozvěte se nám!

Náměstí 74/14
Valašské Meziříčí

tel. 571 999 131
www.sychrovnet.cz
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KONTAKTNÍ ÚDAJE: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01
datová schránka: rbyper7 • e-mail: obec@policna.cz • web: www.policna.cz
telefonní kontakty: kancelář: 702 088 409, 571 618 743, starosta obce: 724 205 382, místostarosta obce:
731 525 210 • úřední hodiny: PO a ST 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00, ÚT, ČT 8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00,
Pá 8.00 – 12.00 12.00 – po předchozí domluvě
Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!

Periodický tisk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu každý 25. den v měsíci. Datum vydání: 30. 6. 2021 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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