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Motto měsíce:
"Září – na léto jde stáří."

lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto jsme ukončili tradičně spolu s dožínkami v sobotu. Vše bylo
přichystáno k spokojenosti všech přítomných, kterých bylo poskromnu. Děkuji všem, kteří se podíleli na průběhu akce. Dokončili jsme kanalizaci Boří a Kotlinu II. V nejbližších dnech proběhne
kolaudace a poté si mohou občané podat na Vak Vsetín žádosti
o připojení na kanalizaci. Finišovalo se ve škole, kde venkovní
práce budou probíhat v měsíci září (zateplení objektu). Dříve
nebylo možné práce provádět z důvodů hnízdění rorýsů. Hlavní
je, že se topí a děti mohou nastoupit do tříd. V neposlední řadě
nesmím zapomenout na Tarahůnský pohár, který se vyvedl po
všech stránkách a poděkovat organizátorům za velmi hezkou
akci. Jen pro informaci, obou obecních akcí se zúčastnil hejtman
ZK, kterému se obě líbily. V sobotu 2 října se bude konat v náhradním termínu tradiční soutěž o nejlepší guláš a kynutou
buchtu, jste všichni srdečně zváni. Závěrem chci poděkovat SDH
za založení kroužku mladých, kteří mají za sebou první úspěchy,
blahopřeji.
			
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
Ve dnech 14. 6., 28. 6., 30. 6., 23. 7., 23. 8. se uskutečnilo 62.,
63., 64., 65., a 66. zasedání Rady obce, která projednala tyto
zásadní body:
• 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.
• 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.
• schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Poličná, jako
dárcem a Obcí Lužice, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je poskytnutí prostředků ve výši 20.000,- Kč, jako finanční
pomoc po zasažení silnou vichřicí v červnu 2021.

• schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Poličná, jako
dárcem a Obcí Mikulčice, jako obdarovaným. Předmětem
smlouvy je poskytnutí prostředků ve výši 20.000,- Kč, jako finanční pomoc po zasažení silnou vichřicí v červnu 2021.
• schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Poličná, jako
dárcem a Městysem Moravská Nová Ves, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je poskytnutí prostředků ve výši
20.000,- Kč, jako finanční pomoc po zasažení silnou vichřicí
v červnu 2021.
• schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Poličná, jako
dárcem a Obcí Hrušky, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je poskytnutí prostředků ve výši 20.000,- Kč, jako finanční
pomoc po zasažení silnou vichřicí v červnu 2021.
• schvaluje Žádost o pacht pozemku v majetku obce a uzavření
Smlouvy o zemědělském pachtu mezi pachtýřem dle žádosti
a Obcí Poličná, jako propachtovatelem. Předmětem smlouvy
je 587 m2 z celku pozemku p. č. 103/2 v k. ú. Poličná.
• schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro rok 2021 dle předloženého návrhu.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 49.000,- Kč
a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace ve
výši 49.000,- Kč mezi Obcí Poličná, jako poskytovatelem dotace a Sborem dobrovolných hasičů Poličná, jako příjemcem
dotace. Dotace je určena na činnost sboru, např. na organizování kulturních a sportovních akci pro obec Poličná a v obci
Poličná, účast na soutěžích v požárním sportu.
• schvaluje finanční odměnu ve výši jednonásobku měsíční
mzdy ředitelce Základní a Mateřské školy Poličná 276.
• souhlasí s výjezdem členů JSDH do postižené oblasti jižní Moravy dle pokynů a dispozic Krajského operačního střediska HZS.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi obcí
Poličná, jako objednatelem a společností EFFIOS stavební
s.r.o. Valašské Meziříčí, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je realizace kanalizačních šachet s možností připojení
případných RD k hlavnímu kanalizačnímu řádu.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje Výkazy závěrky za II. čtvrtletí 2021 Základní a Mateřské školy Poličná.
• schvaluje poskytnutí věcného daru v maximální hodnotě
13.000,- Kč na nákup školních potřeb pro žáky 1. třídy Základní školy Poličná při tzv. Vítání prvňáčků.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor
sloužících k podnikání mezi Obcí Poličná, na straně pronajímatele a nájemcem dle smlouvy. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu o 12 měsíců.
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• schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu mezi Obcí
Poličná, na straně propachtovatele a žadatelem dle smlouvy,
na straně pachtýře. Předmětem Smlouvy je pacht 30 m2 pozemku p. č. 382/2 v k. ú. Poličná.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu mezi Obcí
Poličná, na straně propachtovatele a žadatelem dle smlouvy,
na straně pachtýře. Předmětem Smlouvy je pacht 63 m2 pozemku p. č. 382/2 v k. ú. Poličná.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce mezi
Zlínským krajem a obcí Poličná, dle předloženého návrhu.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování veřejných služeb
v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti ve Městě Valašské Meziříčí
včetně místních částí, v Obci Krhová a v Obci Poličná. Smlouva
se uzavírá mezi Městem Valašské Meziříčí, Obcí Krhová a Obcí
Poličná, na straně objednatele a společností TQM – holding
s. r. o., Opava, na straně dopravce, dle předloženého návrhu.
• schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku Českému červenému kříži
na tvorbu Omalovánek první pomoci ve výší 7.505,- Kč bez DPH.
• schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
městské policie stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Valašské
Meziříčí a Obcí Poličná, dle předloženého návrhu.
• schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu mezi Obcí Poličná, jako
pronajímatelem a Městem Valašské Meziříčí, jako nájemcem,
dle předloženého návrhu.
• schvaluje prodloužení doby hudební produkce v areálu Tělovýchovné jednoty Poličná při konání každoroční kulturní akce
„Tarahunský pohár“. Tarahunský pohár se uskuteční v sobotu
7. 8. 2021. Prodloužení doby hudební produkce do 2:00 hod.
dne 8. 8. 2021.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje přijetí účelového finančního daru na celý školní rok
2021/2022 určeného Základní škole a Mateřské škole Poličná 276, p. o. od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s. v rámci charitativního projektu Obědy pro
děti.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV 12-8017045, VB 001 mezí Obcí Poličná, jako
„Povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly, jako „Oprávněná“ dle předloženého návrhu.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit přijetí kontokorentního úvěru ve výši 3.500.000,- Kč a uzavření Smlouvy
o kontokorentním úvěru mezi Obcí Poličná, a Českou spořitelnou, a. s., Praha 4 za účelem průběžného financování investičních akcí.
• schvaluje žádost společnosti Valašská rally s. r. o., Vsetín
o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku Valašská Rally Valmez 2022 v termínu 8. – 10. 4. 2022 a uděluje
souhlas s průjezdem po komunikacích a silnicích v obci Poličná v rámci tohoto motoristického podniku.
• schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti – věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-8027833_001 mezi Obcí Poličná jako
„Budoucí povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV
– Podmokly, jako „Budoucí oprávněná“. Předmětem smlouvy
je zřízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 2016/1 v k. ú.
Poličná a závazek zřízení věcného břemene.
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• schvaluje prodloužení doby hudební produkce v areálu Tělovýchovné jednoty při konání každoroční kulturní akce
„Rozloučení s létem – Dožínky“, která se uskuteční v sobotu
28. 8. 2021. Prodloužení doby hudební produkce do 24:00
hod. dne 28. 8. 2021.
V pondělí 4. 8. se uskutečnilo 21. zasedání Zastupitelstva obce,
které projednalo tyto zásadní body:
• schvaluje přijetí investiční dotace z programu VPS-228-3-2021
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, kdy poskytovatelem
této dotace je Ministerstvo financí České republiky, Letenská
525/15, 110 00 Praha 1 a příjemcem dotace je Obec Poličná.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Tarahúnský pohár 2021
Jako každoročně tak i letos se první srpnovou sobotu konal
tradiční Tarahunský pohár.
Průvod odstartoval s malinkým zpožděním po třinácté hodině
z točny na horním konci.
Počasí vyšlo, jako posledních pár let, tak se na průvod a alegorické vozy zúčastněných týmů došlo podívat hodně lidí za
což jsme moc rádi, že hodiny a hodiny práce na vozech nejsou
zbytečné. Děkujeme Hospodě u Slunce, Hostinci u Valounů,
Zahrádce pod Hruškou, že průvod dostatečně občerstvili aby
vůbec na hřiště dorazil…
A jak to vlastně dopadlo….
Nejlepší Alegorický vůz
1.
Los Angeles
2.
Tarahun		
3.
Klondike		
4.
Bubliny		
5.
Horní Karolína

mašinka Tomáš
perníková chaloupka
loď
traktor
koně

A výsledky fotbalového klání
1.
Horní Karolína		
2.
Los Angeles		
3.
Tarahun			
4.
Bubliny			
5.
Klondike			

7 b.
6 b.
4 b.
2 b.
1 b.

Dožínky – rozloučení s létem 2021
Pozvánka obecního úřadu Poličná zvala všechny občany na
sobotu 28. 8. 2021 od 13. hodin do areálu TJ Poličná na tradiční akci rozloučení s létem aneb Dožínky 2021. Program sliboval
zábavu pro děti i dospělé a bohaté občerstvení. A bylo tomu
opravdu tak.

Dožínky se slaví v naší obci pravidelně jako oslava ukončení žní
a také léta, kdy se děti pomalu loučí s prázdninami. Již před
jednou hodinou odpolední se v areálu nacházeli první hosté.
Zahájení proběhlo v tradičním duchu požehnání dožínkového
věnce a proslovem pana starosty Vladimíra Místeckého a dalších hostů – pana Ing. Jindřicha Šnejdrly a hejtmana Zlínského
kraje a starosty Rožnova pod Radhoštěm pana Radima Holiše.

V závěru nesmíme zapomenout poděkovat našim sponzorům
bez kterých by tato akce nešla uskutečnit.
		
Michal Nekola

Soubor Meziříčan předvedl své vystoupení a my jsem měli
možnost obdivovat nejen dožínkové tance ale i krásné valašské
kroje. Následná hudba dechové kapely hrála nejen k poslechu
ale i k tanci.
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Také děti měly pro své vyžití připravenu řadu atrakcí, například
skákací hrad nebo kolo štěstí či další atrakce, o které se postaral
místní svaz žen a hasiči.

Účast na na letošních Dožínkách nebyla tak velká jako v předchozích letech , což mohlo být způsobeno i špatnou předpovědí
počasí. V průběhu akce byly i chvilky, kdy déšť zahnal účastníky
pod střechu, ale přesto můžeme letošní akci považovat za vydařenou. Děkujeme všem organizátorům, ale i účastníkům, kteří
pomohli vytvořit bezva atmosféru této tradiční akce. A všem
dětem i rodičům přejeme úspěšný začátek nového školního
roku.
Mgr. Radmila Hrubcová

V celém areálu bylo možné zakoupit občerstvení jako krkovička, hermelín, klobása a cigáro z grilu nebo guláš. Svaz žen pak
zajistil pro děti párek v rohlíku a limonádu. Ale i dospělí měli
možnost se občerstvit nealkem nebo čepovaným pivem. Po třetí
hodině odpolední bylo v nabídce i grilované selátko.

Překvapením pak bylo losování tomboly. Tombolu asi nejvíce
ocenili výherci prvního a druhého místa, kteří si odnesli živé sele
a živé jehně od firmy Agrotech s. r. o. Za krásné ceny společnosti
Agrotech děkujeme. Odpolední program pak sliboval vystoupení nadějného mladého umělce Adama Kubjata a ve večerních
hodinách přilákalo na taneční parket návštěvníky Lážo Plážo.

Informace k platbám poplatků na rok 2021
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
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.
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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
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
Milé děti, milí žáci,
vaši učitelé a učitelky se na vás po prázdninách již velice těší.
Věříme, že i vy budete mile překvapeni a potěšeni změnami,
které se během prázdnin ve škole staly.
		
vedení ZŠ a MŠ

zastihl ve vlažném tempu, Krhová byla do našeho prvního gólu
více na míči, do vyložených šancí jsme ji však nepouštěli. Ve
27. minutě vstřelil krásný gól z otočky na hranici šestnáctky Pavel
Klvaňa a tím se obraz hry změnil. Soupeře jsme začali přehrávat,
hráli jsme naši hru a výkon kluků šel rapidně nahoru. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, přesto jsme byli lepším celkem.
V 54. minutě vstřelil gól, po krásném centru Babaly, hlavou Jakub Kapusta. Od této chvíle jsme utkání kontrolovali a vytvořili
si dost brankových příležitostí. V 65. minutě po protiútoku dva
na dva, předložil míč Kapusta Klvaňovi, který obešel brankáře
a v malém vápně prostřelil dva bránící soupeře. S vědomím našeho náskoku jsme prostřídali sestavu a utkání do konce kontrolovali.
Po dvou utkáních máme plný počet bodů, tyto body musíme
potvrdit v utkáních proti silným soupeřům. Šest bodů ze dvou
zápasů hodnotím jako dobrý start do sezony.
Příští utkání odehrajeme v neděli 29. srpna v Lidečku od 16.00
hodin a další domácí zápas máme na programu v sobotu 4. září
v 16.00 hod. proti rezervě Brumova. Těšíme se na Vás a Vaši
přízeň.
Tomáš Vaněk.

Český svaz žen
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU ŽEN
VE SPOLUPRÁCI S OÚ POLIČNÁ
POŘÁDAJÍ JIŽ 8. ROČNÍK AKCE

DRAKIÁDA

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 6/2021
Zdravíme fanoušky poličenského fotbalu. Konečně jsme se
všichni dočkali a sezona se rozjela i s diváky v hledišti.
Dne 15. srpna jsme odehráli první mistrovské utkání s Choryní, která hraje všechny zápasy v azylu ve Lhotce nad Bečvou.
Utkání se nám povedlo zvládnout za tři body po výsledku 1 : 2.
První poločas byl hodně bojovný, šlo vidět, že je to pro nás první
soutěžní utkání a tím pádem se projevila i naše nerozehranost.
V utkání jsme se dostávali postupně do herního tempa. Ve 20.
minutě po dlouhém míči za obranu od nestárnoucího Víti Mooce trefil branku Petr Bártek. Toto vedení se nám bohužel nepovedlo dlouho udržet. Po nedůrazu v obraně vsítila Choryně gól
na 1 : 1. V prvním poločase jsme měli množství šancí, které jsme
zahazovali jak na běžícím páse, včetně neproměněné penalty
Jakuba Kapusty. Do šaten jsme šli za nerozhodného stavu 1 : 1.
V šatně jsme si něco řekli a ve druhém poločase jsme na hřišti
dominovali a Choryni do ničeho nepouštěli. Hned na začátku
druhého poločasu ve 47. minutě vyslal Víťa Mooc do křídelní
akce Petra Bártka, který krásným centrem na zadní tyči našel Jakuba Kapustu a ten se štěstím prostřelil vše, co mu stálo v cestě
a vedli jsme tak 1 : 2. Bohužel jsme ale pokračovali v zahazování
gólových šancí. Potvrdilo se, že to je naše největší slabina. Kvůli tomu jsme v zápase ztratili mnoho sil a Choryně, vědoma si
našeho hubeného náskoku, přitvrdila hru. Utkání se zbytečně
dohrávalo ve vyhrocené atmosféře. Každopádně tři body jsme
uhájili a mohli jsme si připsat do tabulky plný počet bodů.
O necelý týden později, v sobotu 21. srpna, jsme nastoupili
k prvnímu domácímu zápasu proti Krhové. Začátek zápasu nás

KDY:

19. 9. 2021

V KOLIK: 15.00 hodin

v případě nepříznivého počasí
(vytrvalý déšť, bouřka, kroupy)
náhradní termín 26. 9. 2021

KDE:

Letiště Poličná

Hodnotit se budou opět 2 kategorie
- ručně vyrábění draci
- zakoupení draci
Uvítáme větší účast v první kategorii, abychom podpořili
vlastní tvořivost dětí a rodičů.
Na výherce čekají pěkné odměny a sladkosti.
Těšíme se na hojnou účast a přející počasí.
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SDH informuje
Zdravíme po delší pauze všechny naše čtenáře a příznivce
našeho sboru. Letošní léto bylo pro sbor obzvlášť veselejší,
jelikož jsme ve sboru po více než 15-ti letech obnovili kolektiv
mladých hasičů. S dětmi se pravidelně scházíme a trénujeme
na závody. Velice nás překvapilo, s jakým nadšením a sportovním zapálením děti kroužek navštěvují. O tom, jak se dětem
dařilo na závodech, se dozvíte v následujících článcích.

SDH – Kácení máje
Napřed si ale pojďme připomenout, jak jsme přivítali léto
2021. Již tradičně náš sbor připravil pro občany kácení máje.
Kvůli nařízeným hygienickým opatřením se máj postavil
s menším zpožděním, ale jeho kácení proběhlo tradičně na
začátku června. Letošní kácení máje proběhlo v pátek 4. června v prostorách Hostince U Slunce. Počasí tentokrát přálo,
a tak mnoho z Vás po shození májky zůstalo a posedělo u pivečka a grilovaných specialit. Skoro na každém návštěvníkovi
byla poznat radost ze setkání s ostatními spoluobčany, které
skrz pandemii dlouho neviděl. I my jsme se velice rádi shledali
s ostatními hasiči a občany Poličné. Děkujeme všem, že jste
dorazili a užili si s námi pěkné odpoledne.

SDH – Pohárová soutěž v Hrachovci
V sobotu 31. července odpoledne se naše mužské družstvo
zúčastnilo pohárové soutěže v Hrachovci. Tato soutěž nese
název O pohár starosty okrsku č. 2 Valašské Meziříčí a jedná
se o soutěž v disciplíně požární útok. Naše družstvo mužů obsadilo 7. místo. Pohárové soutěži předcházela soutěž Hasič-
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ských stovek, která se konala dopoledne 31. července taktéž
v Hrachovci. Této disciplíny (běhu 100 m s překážkami) se za
náš sbor zúčastnil Josef Dorčák a Vendula Orságová. Velká pochvala patří Vendě, která se během krátké doby tuto disciplínu naučila a ihned se rozhodla náš sbor reprezentovat. Všem
sportovcům z našeho sboru děkujeme za účast.

SDH – Oznické 60-ky
V sobotu 14. srpna se naše hasičské děti vydaly na své první
závody do Oznice. Děti pilně trénovaly dvakrát týdně disciplínu běh na 60 m s překážkami. Nám vedoucím se v hlavě honily
myšlenky, jestli jsme udělali dobře, přihlásit děti tak brzo na
závody. Naše obavy byly úplně zbytečné. Děti si vedly velice
dobře. Disciplínu s přehledem odzávodily a když se nějaká
chybička vloudila, ihned jsme to všichni brali jako ponaučení
pro příště. Naše děti reprezentovaly sbor ve všech kategoriích
a to minipřípravka (Tomášek Malúšek), přípravka (Lilianka
Malúšková, Eliška Frňková, Adélka Martínková, Violka Burdová, Honzík Cvrček a Štěpánka Ondrejková), mladší žákyně
(Viktorka Bořutová), mladší žáci (Mareček Zela, Mareček Hrabovský), starší žákyně (Terezka Stolařová) a starší žáci (Jáchym
Bořuta a Matouš Houžva). Nejvíce se dařilo Tomáškovi Malúškovi, který se umístil ve své kategorii na krásném 5. místě z 21
účastníků. V kategorii přípravka se Eliška umístila na 7. místě,
Violka na 15. místě, Adélka na 23. místě, Lilianka na 29. místě, Štěpánka na 35. místě a Honzík na 39. místě. V kategorii
mladší žáci se umístil Mareček Zela na 13. místě a Mareček
Hrabovský na 14. místě. V kategorii mladší žákyně se Viktorka
umístila na 13. místě. V kategorii starší žáci se Jáchym umístil
na 22. místě a Matouš na 25. místě. V kategorii starší žákyně
se Terka umístila na 31. místě. Všem dětem moc gratulujeme
a děkujeme, že skvěle reprezentují náš sbor. Velké poděkování
patří vedoucím, kteří se ve svém volném čase věnují dětem
na 100 procent a také rodičům Aleši, Martině, Katce, Lence
a babičce Libušce, že na Oznici vytvořili skvělé domácí prostředí.

SDH – Janovské 60-ky
Po vydařeném víkendu na Oznici se vedoucí s dětmi rozhodli
vyrazit do Janové na další kolo okresní ligy v běhu na 60 m
s překážkami. Výprava byla malinko menší, prázdniny vrcholí
a mnoho děti se vydalo na poslední dovolenou či tábor. Opět
děti reprezentovaly náš sbor skoro ve všech kategoriích a to
minipřípravka (Tomášek Malúšek), přípravka (Lilianka Malúšková, Adélka Martínková, Laduška Ondrejková a Štěpánka
Ondrejková), mladší žáci (Mareček Zela, Mareček Hrabovský),
starší žákyně (Terezka Stolařová). Největší radostí dne byl Tomášek Malúšek, který vyhrál svou kategorií a byl nejlepší ze
všech 18 účastníků. Odvezl si domů velký pohár a tašku plnou
dárečků. V kategorii přípravka se Lilianka umístila na 11. místě, Adélka na 28. místě, Laduška na 32. místě a Štěpánka na
42. místě z celkového počtu 48 účastníků. V kategorii mladší
žáci se umístil Mareček Zela na 21. místě a Mareček Hrabovský na 19. místě. V kategorii starší žákyně se Terce tentokrát
moc nedařilo a skončila tak na místě 46. Děkujeme všem, kteří
nám do Janové drželi palce! Vítězství je naše a touha po zlepšení je pro všechny ještě větší. Proto „Poličná je nej! Hej hej
hej!!!“ je pokřik našeho kolektivu.

SDH – Lovecká sezona – tábor 2021
Již 6. ročník letního příměstského tábora pořádal SDH Poličná, letos pojmenovaný Lovecká sezona. Arcivévodkyně
z Arnoltovického království povolala mladé lovce a stopaře,
aby našli a zachránili místní dračici Františku a její dračí vejce.
Družiny Ohnivý plamen, Noční běsové, Strážci draků a Dračí
smečka se tohoto úkolu zhostily náramně. Dokázaly prozkoumat okolí, vyluštit nespočet šifer a zapeklitých úkolů. Poradily si
i s nešvary počasí, nezastavil je déšť ani parné vedro. Tito mladí
lovci a stopaři vlezli i do temné jeskyně plné obrovských brouků.
Vystopovali dračí sluj, ve které Františka ponechala dračí vejce
a ti nejodvážnější celou tuto temnou, zakouřenou jeskyni plnou
nebezpečí prolezli a vejce zachránili před krvežíznivými drakobijci, které nakonec vyhnali z království pryč. Františka teď může
zase bezpečně létat nad našimi hlavami a vychovávat své mládě.

Jak vidíte, byl náš sbor během léta po sportovní stránce velmi
aktivní.

Děti uplatnily zkušenosti z předchozích ročníků, spoustu her
a úkolů řešily samostatně s podporou svých starších kamarádů. Velkou změnou bylo i místo tábora, tento rok jsme trávili
v areálu školního hřiště, který poskytuje dostatek stínu, herních prvků a není to daleko ani na další plochy vhodné ke
hrám. Nakonec si všichni odnesli z tábora drobné dárky, včetně fotky s Fratiškou letící v dáli nad našimi hlavami.
Nezbývá, než poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu tábora: sponzorům (pekárna Lomná, MP Krásno,
manželé Frňkovi), SDH Poličná, vedení obce Poličná, paní ředitelce i ostatním zaměstnancům ZŠ Poličná a v neposlední
řadě všem našim vedoucím v čele s Alčou Malúškovou, kteří
tento tábor pořádají rok co rok ve svém volnu. Těšíme se na
vás příště.

Na začátku léta sbor zasáhla, tak jako ostatní občany naší republiky, zpráva o ničivém tornádu na jihu Moravy. Členové
sboru neváhali ani chviličku a ihned v prvních dnech poslali do
zasažené oblasti střešní plachty a dále finanční pomoc. SDH
Poličná a naši členové, učitelé a žáci ZŠ Žerotínova a ZŠ a MŠ
Poličná vybrali na pomoc postiženým a pomoc při obnově celkem 81 000,- Kč. Tato částka byla rozdělena a zaslána na transparentní účet Okresního sdružení hasičů Břeclav na podporu
dobrovolných hasičů zasažených tornádem ze Sboru dobrovolných hasičů Hrušky a na podporu mladých hasičů ze Sboru
dobrovolných hasičů Moravská Nová Ves, transparentní účet
obce Lužice zřízený pro pomoc občanům zasaženým živelní
katastrofou a účet Základní školy Hrušky na školní pomůcky
pro děti. Doufejme, že touto naší „kapkou v moři“ přispějeme
k brzkému návratu k normálnímu životu v postižené oblasti.

Sbor dobrovolných hasičů Poličná
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KNIHOVNA informuje

Inzerce…
►Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům
k rekonstrukci. Platba v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528

Od 1. září je knihovna otevřena
Pondělí 13.30 - 17.30
Čtvrtek 13.30 - 16.30
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kompletní seznam nových knih je přístupný
na www.policna.knihovna.cz

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
na září 2021
Čtvrtek
2. září			
14.00 hod.
Zápis na zájezd do Tovačova a zámecké zahrady zámku v Kroměříži 100,- Kč
Čtvrtek
2. září 			
14.30 hod.
Senioři bez nehod BESIP, pořádá paní Valchařová.
Úterý
7. září 			
8.00 hod.
Zájezd do Tovačova a Kroměřížských zahrad. Od autobusového nádraží.
Čtvrtek
9. září 			
14.30 hod.
Promítání s přednáškou „Řím věčné město“ – uvede pan
O. Mareček.
Pondělí
13. září 			
10.00 hod.
Promítání a beseda Val. Meziříčí a Krásno ve 20. století Účast
nutno nahlásit.
Promítání bude v učebně u Sypky – zámek Žerotínů. Pořádá
spol. 60 a více.
Čtvrtek
16.září 			
Taneční zábava – hraje pan Robert Šváb.

15.00 hod.

Čtvrtek
23. září 			
14.30 hod.
Slavná místa světa – poznatky z cest – přednese pan Jiříček.
Čtvrtek
30. září 			
Každoroční beseda se starostou města.

14.30 hod.

SPOLEHLIVÝ

INTERNET
MODERNÍ

TELEVIZE
Kvalitní servis
7 dní v týdnu!

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

kkkkk
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SychrovNET s r.o.

Ozvěte se nám!

Náměstí 74/14
Valašské Meziříčí

tel. 571 999 131
www.sychrovnet.cz

9

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Sobota 18.9.2021,
v 10:00 hod
Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše
miminka na podzimní vítání nových
občánků, které se bude konat v sále
hostince U Slunce
Žádáme ty rodiče, kteří mají zájem, aby nás kontaktovali na
e-mail: obec@policna.cz, nebo na tel. číslo: 702 088 409
a nebo osobně na Obecním úřadě a to do 14.9.2021.
Po dohodě Vám bude zaslána přihláška.

Těšíme se na Vás
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: 31. 8. 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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