Poličenské listy
Říjen 2021 / Ročník IX. číslo 10
Motto měsíce:
"Po teplém září, zle se říjen tváří."

lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
děkujeme za kladný přístup k třídění směsného komunálního
odpadu. Od zavedení nádob na třídění klesl objem komunálního odpadu o cca 50%. Ostatní komodity se teprve vyhodnocují.
Stavební práce na rekonstrukci školy budou pokračovat i v říjnu.
Jsem přesvědčen, že výsledek bude stát za to. S velkou radostí
vítám, že činnost spolků nabrala na obrátkách a přeji všem, kteří
se na pořádání akcí podílejí, aby vydrželi co nejdéle. V neposlední řadě vás chci pozvat k volbám do Parlamentu ČR, které se
budou konat 8. a 9. října v sále hostince U slunce.
Přeji vám příjemné prožití babího léta.
			
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva obce
Ve dnech 4. 8., 23. 8. a 13. 9. se uskutečnilo 21., 22. a 23. 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 a příjemcem dotace
je Obec Poličná.
• schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 3.500.000,- Kč
a uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Obcí Poličná
a Českou spořitelnou, a. s., Praha za účelem průběžného financování investičních akcí.
• schvaluje koupi nově vzniklého pozemku p. č. 420/3 o celkové výměře 62 m2, orná půda v k. ú. Poličná dle Geometrického
plánu č. 1735 – 1079/2021 a uzavření kupní smlouvy v této věci
mezi obcí Poličná, jako kupujícím a firmou Agrotech, spol. s r.o.,
Poličná, jako prodávajícím. Kupní cena za 1 m2 předmětného
pozemku je 60,- Kč.
• schvaluje koupi nově vzniklého pozemku p. č. 421/3 o celkové
výměře 506 m2, orná půda v k. ú. Poličná dle Geometrického
plánu č. 1735 – 1079/2021 a uzavření kupní smlouvy v této věci
mezi obcí Poličná, jako kupujícím a prodávajícím dle smlouvy.
Kupní cena za 1 m2 předmětného pozemku je 60,- Kč.

• schvaluje koupi nově vzniklého pozemku p. č. 422/3 o celkové
výměře 177 m2 orná půda v k. ú. Poličná dle Geometrického
plánu č. 1735 – 1079/2021 a uzavření kupní smlouvy v této věci
mezi obcí Poličná, jako kupujícím a prodávajícím dle smlouvy.
Kupní cena za 1 m2 předmětného pozemku je 60,- Kč.
• schvaluje uzavření Směnné smlouvy mezi společností Lesy
České republiky, s. p., Hradec Králové, na straně jedné a Obcí
Poličná, na straně druhé. Předmětem směny jsou pozemky p. č.
2027/6, p. č. 2033, p. č. 2034 v k. ú. Poličná v majetku obce Poličná a pozemky p. č. 2016/2, p. č. 2024/2 v k. ú. Poličná v majetku společnosti Lesy České republiky, s. p. Součástí této směnné
smlouvy je doplatek ve výši 21.170,- Kč ve prospěch společnosti
Lesy České republiky, s. p.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Ing. arch. Antonín Závada – ocenění
V průběhu letošního roku se dostalo významného ocenění
jednomu z poličenskéch rodáků.
Za celoživotní přínos v ochraně a rozvoji kulturního dědictví
našeho venkova udělil prezident republiky Cenu Jože Plečníka panu Ing. arch. Antonínu Závadovi staršímu. S prací pana
Závady se můžeme setkat na mnoha místech valašské krajiny,
ale i v širokém okolí.
Jako odborník na tuto specifickou architekturu stál při vzniku
i obnově mnoha památek jako např. kostela sv. Kateřiny v Ostravě, Jurkovičových staveb na Pustevnách, kostela v Gutech
atd. Mezi jeho autorská díla se řadí i větrné a vodní mlýny,
rozhledny i turisty hojně navštěvovaná Jurkovičova rozhledna
v Rožnově pod Radhostěm. Tam také dlouhá léta působil ve
Valašském muzeu v přírodě. Jeho autorství či spolupráce na
projektech je však mnohem rozsáhlejší. Výsledky jeho práce,
do které vkládá poctivnost, odborné znalosti, preciznosti i valašský cit a promítá letité zkušenosti, tak můžeme shlédnout
na opravdu velké řadě míst v České republice.
Touto cestou mu k ocenění gratulujeme a přejeme mnoho
zdraví.

Dožínky
Obec Poličná obdržela na realizaci
projektu
„DOŽÍNKY 2021“
dotaci z fondu Zlínského kraje.
Tato dotace je poskytována na základě „Programu na podporu
kulturních aktivit a akcí regionálního významu.“
Děkujeme
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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, pneumatiky 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. Pneumatiky odevzdávejte na
zpětný odběr v pneuservisech.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů:
Dne 21. 10. 2021
Poličná:
- točna
		
- Hasičská zbrojnice
		
- bytovky
		
- Štěpnice
		
- Pod Kotlinou				
		
- Pod hájenkou - naproti bytovkám
Odvoz kontejnerů: 22. 10. 2021.
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel
okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Poličná – Hasičská zbrojnice dne 21. 10. 2021
v době od 09.00 do 16.00 hod.

Mobilní rozhlas

Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás
nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité
novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle
Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako
zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události - výpadky energií, dopravní
uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.
• Důležitá upozornění z úřadu
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (př: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo, abychom Vás mohli rychle
varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: policna.mobilnirozhlas.cz
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Registrovat se můžete také osobně přímo na obecním úřadu
– rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní Rozhlas si můžete
stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí
přidat naši obec a budete mít informace vždy po ruce.

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.
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

Výlet se nám vydařil, čemuž dopomohlo krásné podzimní počasí. A také děti, oblečené ve valašských krojích, které obdivovali mnozí kolemjdoucí návštěvníci. Všichni se těšíme na další
návštěvu Valašského muzea, které během roku nabízí edukační
programy na různá témata pro základní a mateřské školy.

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.

Výlet
Ve středu 15. 9. čekal před MŠ na děti autobus, aby je dopravil
na již druhý vzdělávací výlet do krásné valašské přírody.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zprávy z mateřské školy
Ve středu 8. 9. 2021 se vydaly děti z mateřské školy v Poličné
na vzdělávací výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Výletu se účastnily všechny děti od tří do
šesti let. Proto jsme pro jejich pohodlí využili vlastní autobus.
Při prohlídce ve valašské dědině si děti opakovaly poznatky
o zvířátkách, rostlinách a životě na vesnici v době našich babiček
a dědečků.
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Cílem našeho výletu bylo rozšiřování poznatků o přírodě na
zemi i v korunách stromů ve Frenštátě pod Radhoštěm-Horečky.
Děti se seznámily například s hmyzím domečkem a už ví, kam se
na zimu schovají berušky, čmeláci a další broučci.
Na naučné stezce v korunách stromů jsme společně nahlédli
do ptačích příbytků, poznávali jsme ptáčky našich lesů, nahlédli
jsme, co se ukrývá pod kůrou stromů.
Celou dobu našeho putování jsme si všímali krásy přírody a uvědomili si, že je potřeba ji chránit.
Další část našeho putování přírodou, byla návštěva ranče plného zvířátek.

V rámci "prozkoumávání" regionu jsme navštívili i Zbrašovské
aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou, v nichž jsme prohloubili znalosti nerostů.
Ve Valašském muzeu V Rožnově pod Radhoštěm jsme si ukázali
historii života na Valašsku - bydlení a řemesla našich předků,
jejich stravu, péči o tělo. S tím souvisela i další část - určování
rostlin a bylin a jejich využití v běžném životě.

Děti si vyslechly dojemný příběh zachráněné klokaní samičky
Sisi, kterou si mohly i pohladit.
Viděli jsme zde mnoho domácích i exotických zvířat, například
koně, poníky, slepice, ovečky, kozy, husy, prasnici se selátky,
pštrosy, pávy, klokany, morčata, andulky...
O všechna zvířata se na ranči starají s velkou láskou, která na nás
dýchala na každém kroku.
Výlet se nám všem moc líbil a poznali jsme další krásné kouty
naší přírody.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Letní kempy
I letos jsme pro žáky naší školy připravili dva týdny plné smysluplné zábavy v rámci projektu Letní kempy AŠSK.
A program byl skutečně nabitý.
V rámci poznávání našeho regionu jsme navštívili zámek ve Vsetíně, v němž jsme formou pátrací hry a hledání indicií propojili
formální a neformální vzdělávání. Žáci si pomocí aktivit doplnili
některé informace z oblasti vlastivědy a zeměpisu se zaměřením na historii.
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Další oblastí našeho zájmu byla zoologie - seznámení s různými živočichy, zejména pak s těmi, kteří žijí v České republice.

V rámci neformálního vzdělávání získávali žáci informace o délce
života živočichů, jejich životním prostředí, stravě, společenském
životě, stavbě jejich těla apod. Další poznatky získali při návštěvě zoologické zahrady, v které byl odborný výklad k jednotlivým
druhům živočichů zpestřen účastí na krmení zvířat.
Aktivity jsme obohatili i o zařazení nových výtvarných technik malování na trička metodou sítotisku a malování na porcelán,
což rozvíjelo kreativitu a manuální zručnost.
V rámci sportovních a pohybových aktivit jsme navštívili lanové
centrum. Žáci se zapojili do míčových her, přehazované, fotbalu,
badmintonu, minigolfu, discgolfu, pétanque atd.
Žáci hledali pirátský poklad, přičemž museli překonávat různý
terén, zdolávali překážky, řešili záhady, hlavolamy a společenskovědní kvízy. Pracovali ve skupinkách, týmech, ale soutěžili
i jako jednotlivci.
Kromě rozvoje pohybových schopností se učili spolupracovat, posilovali vzájemné vztahy, podporovali se navzájem, samostatně
i společně řešili úkoly, obhajovali své názory, dodržovali nastavená pravidla a učili se mnoha dalším důležitým dovednostem.
Každý den jsme si užili spoustu legrace a těšíme se na příští
kempy.

Stavebně náročné prázdniny
Zatímco během loňských hlavních prázdnin probíhala velká
rekonstrukce rozvodů ve staré budově naší základní školy, ty
letošní byly ve znamení stavebních prací v budově nové. Na
instalace rekuperační jednotky a zateplení budovy získal OÚ
prostředky z dotačního projektu s cílem minimalizovat náklady
na vytápění budovy.

rách školní kuchyně, byla vyměněna část oken v přízemí nové
budovy a opraveno prasklé vodovodní potrubí. Celou situaci navíc komplikoval déšť, který způsobil opakované vyplavení školní
družiny a tříd.

Přípravný týden před nástupem žáků do školy byl velmi náročný nejen pro pracovníky firem, ale i pro správní zaměstnance,
zaměstnance školní kuchyně a pedagogické pracovníky, kteří společně finišovali s úklidem a přípravou všech prostor, aby
1. září nebylo po stavebních úpravách ani památky. Přesto si
žáci a rodiče nemohli na chodbách, sociálních zařízeních a ve
školní jídelně nevšimnout podstatné změny v podobě krásných
nových kazetových stropů.
V době prázdnin byl také opraven a rozšířen chodník u mateřské školy a rekonstrukcí prošlo i pískové doskočiště na školním
hřišti.
V současné době stále ještě probíhají práce v 1. patře nové budovy, kde vznikl nový boční vchod, pracuje se na střeše, budova se
zatepluje a připravuje se nová fasáda, na kterou se moc těšíme.
		
vedení školy

Velký den našich prvňáčků

Kromě rozvodů vzduchotechniky v celé nové budově došlo
i k výměně některých obkladů a dlažeb na chodbách a v prosto-

Prvního září se brány naší školy otevřely i pro našich osmnáct
prvňáčků. Ve třídě je jménem obce uvítal pan starosta Vladimír Místecký s panem místostarostou Vojtěchem Bačou a paní
ředitelka Pavla Žilinská. Z tabule jim mávali Křemílek a Vochomůrka. Z tváří dětí se dalo vyčíst, že se do školy a na nové kamarády moc těšili.
Žáčci dostali velké množství dárků a školních pomůcek. Domů
si dokonce odnesli svůj první počítač. I když je dřevěný, ukrývá
v sobě spoustu písmenek a číslic, s kterými se určitě brzy seznámí.
Tak hodně píle a radosti z práce, milí prvňáčci!
Mgr. Ivana Kantorová
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Vyrazili jsme do Prahy
Ve středu 8. září bylo na vlakovém nádraží ve Valašském
Meziříčí pořádně rušno již od brzkého rána. V 5.10 hodin
totiž vyrážel Valašský expres s mimořádným nákladem – vezl
bezmála 90 žáků z 2. stupně naší školy (a jejich pedagogický
doprovod).
Myslím, že většina z nás byla tak brzo ráno vzhůru vůbec poprvé v životě. I samotní učitelé byli překvapeni, že skoro nikdo
nezaspal. (Dokonce ani ti, kteří mají problém dorazit včas na
8.00 do školy.)

S dychtivým očekáváním jsme okolo 9:30 vkročili do víru velkoměsta. Program jsme měli nabitý, nebylo času nazbyt – pěšky
projít přes Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Prašnou
bránu, Obecní dům, přejít Karlův most a být v pravé poledne
na Pražském hradě. Tam nás sice nečekal pan prezident (jak
si někteří mysleli), ale tři milé průvodkyně, které nám během
dvouhodinové prohlídky ukázaly nádvoří Pražského hradu, Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Zlatou uličku, Baziliku sv.
Jiří i Vladislavský sál.
Cestou zpět na hlavní nádraží jsme se ještě zastavili u Staroměstského orloje a nemohla chybět ani návštěva oblíbeného
řetězce s rychlým občerstvením.
Výlet jsme si moc užili a určitě se budeme těšit na další
návštěvu našeho hlavního města Prahy.
Barbora Nováková a Natálie Klimentová – 9. třída

Cvičení v přírodě
V pátek 10. září jsme společně s žáky naší školy vyrazili na
cvičení v přírodě. Cíle jednotlivých tříd byly různé. My jsme
se vydali na hřiště do Jarcové.
Počasí nám přálo a cesta, zpestřena zpěvem lidových písní,
hrami a poznáváním okolní krajiny, příjemně ubíhala.
Na hřišti už na nás čekala paní hostinská, která měla pro žáky
připravené nejrůznější dobroty. Poté se děti rozdělily do skupin. Starší žáci si půjčili sportovní vybavení a změřili své síly
v tenise a plážovém volejbale. Mladší žáci využili dětského hřiště, plného houpaček a skluzavek, zahráli si vybíjenou
a zbytky energie investovali do fotbalu.

Pozornost při zpáteční cestě jsme věnovali informacím na tabulích Stezky TGM.
Byl to krásny den a už se těšíme na další cvičení v přírodě.

Za krásami Prahy
Úterý 14. září 2021 bylo dnem, na který se všichni žáci 4.
a 5. třídy těšili. Pro mnohé z nich to bylo prvně, co navštívili
naši metropoli.
Vyrazili jsme ranním expresem a před 9. hodinou vystupovali
na pražském hlavním nádraží. Nejprve jsme zamířili k dominantě Václavského náměstí - velkolepému pomníku sv. Václava a poté se vydali na Staré Město. Pražský orloj okouzlil
nejen ty, kteří u něho stáli poprvé. Dále jsme pokračovali na
Karlův most a po Starých zámeckých schodech vystoupali až
k Pražskému hradu. Zde jsme měli domluvenu komentovanou
prohlídku.
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S průvodkyní jsme navštívili gotickou katedrálu sv. Víta, kde
jsou v Korunní komoře uloženy korunovační klenoty. Nahlédli
jsme i do baziliky sv. Jiří a prošli se impozantním Vladislavským
sálem. Exkurze končila ve Zlaté uličce, kde jsme si v místních
krámcích nakoupili drobné suvenýry.

Volba povolání
Dne 15.9 2021 proběhla ve škole ZŠ Poličná přednáška pro
žáky 8. a 9. třídy na téma „Volba povolání“. Zavítala k nám
paní Bc. Renata Dorňáková z ÚP Vsetín.
Seznámila nás se středními školami ve Zlínském kraji, poradila
nám, čím se řídit při jejich výběru a pomocí různých aktivit
jsme se dozvěděli, jaký typ studijního oboru je nám nejbližší.
Překvapilo nás něco?
Ano. Netušili jsme, že v našem kraji je takové množství středních škol. A také pro některé byla novinka, že si střední školu
máme vybírat podle svých schopností, znalostí a zájmů a ne
podle toho, kam jde náš spolužák.
Myslím si, že tato přednáška byla inspirací pro mnohé z nás.
Jakub Bednář a Štěpán Macíček – 8. třída

Školní družina na dopravním hřišti

Velkým zážitkem byla pro mnohé i jízda pražským metrem.
Unaveni ze spousty zážitků jsme pak doplnili energii v oblíbeném občerstvení McDonald's a poté se vydali zpět na hlavní
nádraží, abychom zde v obchůdcích utratili zbytek kapesného.
Náročný, ale krásný výlet zanechal ve všech nezapomenutelné zážitky a určitě využijeme dalších možností poznávat naši
krásnou vlast.

Dne 15. 9. 2021 navštívilo II. oddělení školní družiny dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí.
Hřiště je vybaveno dopravními značkami, semafory, kruhovým objezdem a přechody pro chodce – jako na skutečné silnici. Žáčci si tak mohli vyzkoušet roli chodce a řidiče. Dopravní hřiště vyrazili prozkoumávat na kárách a kolech. Všichni si
procvičili základy dopravního provozu a poznávání dopravních
značek. Zároveň samy poznaly, že je potřeba velké opatrnosti
a předvídavosti, aby nedošlo k dopravní nehodě.
Z dopravního hřiště odcházely všechny děti nadšené a plné
zážitků. Už teď se těšíme na další návštěvu hřiště.
		
Kateřina Bačová

Pasování prvňáčků
Ve středu 22. září proběhlo na naší škole již tradiční „Pasování prvňáčků.
Kvůli nepříznivému počasí jsme se nesešli na hřišti, jak bývá
zvykem, ale ve školní jídelně. I přesto se vše vydařilo a proběhlo skvěle.
Po přivítání našich nejmenších s deváťáky se představila taneční skupina Aneri z Valašského Meziříčí se skupinovým
a duo tancem. I sami žáci 1. třídy vystoupili společně s deváťáky s velmi pěkným tanečním vystoupením.
A to už stál před našimi malými školáky poslední úkol – prokázat svoji zručnost i sportovní nadání při plnění nejrůznějších
disciplín.

Mgr. Jana Skotnicová
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Složky informují ...
Český svaz žen
Poličenská drakiáda

Všichni se svých úkolů zhostili se ctí a paní ředitelka je tedy
slavnostně pasovala na ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY.
Přejeme všem našim prvňáčkům hodně jedniček a spoustu
opravdových kamarádů.
Tereza Kovařčíková – 9. třída

V neděli 19. září pořádala ZO Českého svazu žen na místním
letišti 8. ročník „Drakiády“. Již před začátkem této akce si
na letištní ploše někteří účastníci nanečisto vyzkoušeli letecké schopnosti svých „saní“. A když se po oficiálním zahájení
umoudřily i povětrnostní podmínky, tak se nebe zaplnilo pestrobarevnou paletou ručně vyráběných i kupovaných draků.
Za asistence dětí, rodičů i prarodičů se pak sem tam zamotaly
nejen šnůry, které zajišťovaly drakům zemskou přitažlivost,
ale zamotanou hlavu měla i porota složená ze zástupců svazu
žen, obce a pracovníků letiště, která pak musela rozhodnout
o vítězích jednotlivých kategorií.

Školní družina v ZOO
Dne 23. 9. 2021 jsme se v rámci projektového dne mimo
školní družinu vypravili s žáky 1. - 4. třídy do ZOO Lešná.
Starší žáci dostali od odborných pracovníků ZOO pracovní list
se zajímavostmi o některých zvířatech. Velmi poučná byla videoprojekce o životě rejnoků a jejich krmení. Dozvěděli jsme
se mimo jiné, jak je pro bezpečnost těchto zvířat důležité dodržování hygieny rukou návštěvníků. Dále jsme navštívili pavilon žiraf, papoušků, viděli mnoho dalších zvířátek a od pracovnice ZOO se dozvěděli různé perličky z jejich života.
Kategorii ručně vyráběných draků vyhrály Anetka a Terezka
Pumprlovy, druhé místo obsadil Vilémek Korábečný, třetí pak
Viktorka Bačová.

Děti si také stihly pohrát na dětském hřišti v areálu ZOO a koupit v obchůdku nějaký dáreček na památku.
Počasí nám přálo a už teď se těšíme na další společnou cestu
za poznáním a dobrodružstvím.
			
Kateřina Bačová
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V kategorii draků kupovaných pak jednoznačně kraloval dráček Honzíka Cvrčka, druhé místo ukořistil drak Elišky Bačové
a o místo třetí se podělily Terezka a Emička Kociánovy, jejichž
dráček se pokusil o útěk, ale byl záhy dostižen na nedalekém
poli a závod zdárně dokončil...
Dále byla udělena cena za nejmladšího účastníka, kterou
suverénně vyhrál Vašík Merhaut. Jeho dědeček pak obdržel
cenu za kreativitu v podobě „čínského draka“, který se sice
tentokrát držel jen při zemi, ale zaujal hlavně nápadem a precizností provedení.
Vítězům byly předány pěkné ceny a všechny děti byly za svou
snahu odměněny balíčky se sladkostmi.
Poděkování patří organizátorům, vedení obce a tradičně také
pracovníkům letiště, kteří se postarali o občerstvení, hlavně
pak dětem a jejich rodičům a prarodičům, které neodradilo
ani chladné počasí. Bez nich by tato akce postrádala svou atmosféru.

Cvičení žen 2021 – 2022
„Holky, už dost bylo lenošení,
pustíme se do cvičení.
Tak se sejdeme zase spolu,
ať jdou kila rychle dolů“
Začínáme v úterý 5. 10. 2021 v době od 18.30 do 19.30 hodin v tělocvičně ZŠ (zadní vchod). Cvičení je vhodné pro ženy
všech věkových kategorií. Bude Vás to stát jen hodinu vašeho
volného času. Účast není povinná, pokud Vám to časově nebo
ze zdravotních důvodů nebude vyhovovat, nic se neděje, kdykoliv se k nám můžete znovu připojit...

Krajský seminář ČSŽ

přehlídku Renny Fashion Slušovice. Předváděné modely pak
bylo možné si zakoupit.
Další den pak následovalo sportovní klání mezi družstvy jednotlivých okresních organizací o pěkné ceny a putovní pohár.
Vítězné družstvo okresu Vsetín z minulého ročníku své vítězství sice tentokrát neobhájilo, ale náladu nám to nezkazilo.
Pořadatelem příštího ročníku tak budou ZO okresu Kroměříž.
Večerním překvapením a odměnou za vynaložené úsilí bylo
vystoupení baviče Franty Uhera z Lanžhota.
V neděli následoval volný program, kdy bylo možné vyúžít
slunečného počasí k návštěvě vyhřívaného bazénu, nebo procházce po okolí.
Pořadatelům této zdařilé akce patří za náročnou organizaci
velký dík.
Za ZO ČSŽ – Pavla Horáková

Ve dnech 24. – 25. září se v Hotelu Lázně Kostelec uskutečnil
Krajský seminář ČSŽ. Naši základní organizaci na této akci zastupovaly Pavla Horáková a Mária Místecká.

V rámci oficiálního programu proběhlo hodnocení činnosti v jednotlivých organizacích, výměna zkušeností a nápadů,
přednáška na téma „bezpečně v síti internetu a médiích“
a třešničkou na dortu bylo autorské čtení s debatou a autogramiádou spisovatelky Šárky Šiškové.
V rámci kulturního programu předvedly některé členky módní

Pozvánka na zájezd – „Lidová tradice stále živá“
Český svaz žen Poličná vás srdečně zve na tradiční zájezd,
který bychom rádi uskutečnili 29. 10. 2021
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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 nám bude epidemiologická situace v plánovaném termínu příznivá a kvůli nařízením a omezením nebude
muset být zájezd zrušen, jako už několikrát.
V takovém případě budou vybrané peníze samozřejmě vráceny. Sledujte, prosím, hlášení obecního rozhlasu a vývěsní
skřínky.
Děkujeme za pochopení.
Liba Dopiráková

TJ – Okénko trenéra 7/2021
Přeji pěkný den všem fanouškům fotbalu v Poličné. V dnešním okénku se ohlédneme za zápasy s Brumovem, v Prlově,
s Přílukami a podrobněji v Jablůnce.
Bodové ztráty s Brumovem a v Prlově mají dva společné ukazatele. Prvním je kombinovaná sestava z důvodu vysokých absencí hráčů a druhý špatné finální zakončení. Druhý faktor nás
trápí dlouhodobě. Velmi nás mrzí nulový bodový zisk z domácího utkání s rezervou Brumova. Chtěli jsme naším fanouškům
udělat radost, ale bohužel byl soupeř o jeden gól lepší.
V Prlově nás trápily také výše zmíněné dva faktory. I když
předvedená hra nebyla špatná, tak z mnoha vytvořených šancí se gólově ujala pouze jedna, zakončená Kubou Kapustou.
Soupeř však dokázal odpovědět a proto jsme domů přivezli
pouze jeden bod.
Do zápasu s Přílukami jsme šli s tím, že na domácí půdě chceme naplno bodovat. Od začátku utkání to bylo poznat. Velmi
aktivně hrál celý tým, obraz hry byl velmi líbivý především
v prvním poločase, ve kterém jsme proměnili dvě z mnoha
gólových příležitostí. Ve druhém poločase jsme přidali ještě
jeden gól a hru kontrolovali. Vítězství bylo věnováno fanouškům po nezdarech v posledních dvou zápasech.
Sobotní zápas 25. září v Jablůnce jsme hráli v kombinované
sestavě především, co se obrany týče, ale i tak jsme zápas výsledkově zvládli. Utkání v Jablůnce bylo velmi tvrdé a vyhrocené. Začátek se nám ovšem vydařil a vstřelili jsme rychlou
branku už v deváté minutě. Po pěkné akci dostal míč za obranu Kuba Kapusta a nezištně přihrál do velkého vápna Peťovi Libosvárovi, který se před prázdnou bránou nemýlil. Poté
následoval festival neproměněných šancí, na čemž budeme
muset výrazně zapracovat v tréninku. V prvním poločase jsme
kontrolovali hru. Ve druhé polovině jsme začali být trochu
nervózní, přestali jsme hrát svou kombinační hru a přizpůsobili se soupeřově hře na nakopávání. Hubený výsledek jsme
však s vypjetím všech sil ubránili a na konci jsme se radovali
z těžce vybojovaných tří bodů.
Dohrávka s Dolní Bečvou se hrála v úterý 28. září od 15.00 na
domácím hřišti v Poličné.
Tomáš Vaněk.
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SDH INFORMUJE
Hutiské šedesátky 2021
V sobotu 28. srpna se mladí hasiči vydali na 3. kolo okresní
ligy v běhu na 60 m s překážkami, které se tentokrát konalo
na Hutisku-Solanci. Děti opět reprezentovaly náš sbor skoro
ve všech kategoriích, a to minipřípravka (Tomášek Malúšek),
přípravka (Lilianka Malúšková, Adélka Martinková, Laduška
Ondrejková, Štěpánka Ondrejková, Violka Burdová a Honzík Cvrček), mladší žáci (Mareček Zela) a starší žáci (Matouš
Houžva). Nejvíce se opět dařilo Tomáškovi Malúškovi, který
se umístil ve své kategorii na krásném 2. místě z 19 účastníků.
Odvezl si domů pěkný pohár a tašku plnou dárečků. V kategorii přípravka se Lilianka umístila na 14. místě, Violka na 17.
místě, Adélka na 38. místě, Laduška na 44. místě, Honzík na
46. místě a Štěpánka na 48. místě z celkového počtu 56 účastníků. V kategorii mladší žáci se umístil Mareček na 16. místě
a Matoušek v kategorii starších žáků skončil na 25. místě.
Po doběhnutí závodníků proběhlo i konečné vyhlášení vítězů
okresní ligy v běhu na 60 m s překážkami. Velkým překvapením všech bylo umístění Tomáška Malúška v konečném hodnocení na 2. místě z 21 účastníků.

Všem dětem moc děkujeme za jejich krásné výsledky a reprezentaci sboru.

TFA ve Velkých Karlovicích
Ani v sobotu 11. září členové našeho sboru nezaháleli a reprezentovali sbor na soutěži železných hasičů ve Velkých
Karlovicích.
V plánu byla větší účast, nakonec se družstvo smrsklo na dva
členy, ale i tak se poličenští hasiči na železném hasiči neztratili. Soutěž o železného hasiče se skládala z výstupů na stupínek se zátěží, přeskakování pneumatik, převracení traktorové pneumatiky, úderů palicí v tzv. hammerboxu, roztahování
a motání hasičských hadic a výběhu 131 schodů na vrchol rozhledny Súkenická. Na této krásné soutěži náš sbor reprezentovali Vendula Orságová, která ač ještě dorostenka, startovala
v ženské kategorii a obsadila výborné 10. místo a Josef Dorčák, který v kategorii (sotva vyrostlých puberťáků) muži nad
35 let vybojoval 3. příčku.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná

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

KNIHOVNA informuje
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

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

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
na říjen 2021
Čtvrtek
7. října			
14.30 hod.
Výstava patchwork, Promítání – Procházka historií Krásna
a Valašského Meziříčí. Promítá Jindřich Zeť.
Čtvrtek
14. října 		
15.00 hod.
Jubilanti za 2. pololetí 2020. Zpívá soubor POHODA.
Úterý
21. října 		
14.30 hod.
Senioři bez nehod – divadelní představení. Zajišťuje paní Valchářová.
Čtvrtek
28.října 		
15.00 hod.
Taneční odpoledne – hraje pan Robert Šváb.
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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. 9. 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!!!

12

