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Motto měsíce:
"Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to
oznamuje."
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po několika letech práce bylo v těchto dnech vydáno stavební
povolení na Protipovodňová opatření na Loučce. V příštím roce
nás čeká čilý ruch kolem potoka, kdy se budou navyšovat hráze toku včetně úprav v korytě a přeložky inženýrských objektů,
včetně lávek a mostu. V návaznosti na zhoršující se covidovou
situaci jsme přeložili prosincové setkání seniorů na jarní měsíce,
snad bude situace příznivější. Minulý týden jsme si připomněli 103. výročí vzniku republiky položením kytice u památníku
T. G. Masaryka na Piškové. Kamenická firma obnovila text na
pamětní desce, byl jsem nemile překvapen, když nápis vydržel
je pár dnů. Některý „dobrák“ se pokoušel kamenem vyleštit písmo. Výsledek si dokážete představit. Přeji vám všem příjemný
podzim.
Vladimír Místecký
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Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
Ve dnech 29. 9. a 14. 10. se uskutečnilo 67. a 68. Zasedání Rady
obce která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.
D/2130/2021/KUL na realizaci projektu Dožínky 2021 ve výši
12.000,- Kč, současně však maximálně 50% celkových způsobilých výdajů. Smlouva se uzavírá mezi Zlínským krajem, jako
poskytovatelem dotace a Obcí Poličná, jako příjemcem dotace.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
8800094769_2/VB/P mezi Obcí Poličná, jako povinným a firmou Gas Net, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene k pozemku p. č.
1982/6 v k. ú. Poličná dle předložené smlouvy.
• schvaluje ceny do soutěže o Nejlepší kotlíkový guláš 2021
a nejlepší kynutou buchtu 2021, které se uskuteční v sobotu 2. 10. 2021 na hřišti TJ Poličná. Výherci soutěže o nejlepší kotlíkový guláš 2021 obdrží dárkové poukázky společnosti
UNI HOBBY v hodnotě 4.000,- Kč za 1. místo, dárkový poukaz
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v hodnotě 3.000,- Kč za 2. místo a dárkový poukaz v hodnotě 2.000,- Kč za 3. místo. Výherci soutěže o nejlepší kynutou
buchtu 2021 obdrží dárkové poukazy společnosti Tescoma
v hodnotě 2.000,- Kč za 1. místo, dárkovou poukázku v hodnotě 1.500,- Kč za 2. místo a dárkovou poukázku v hodnotě
1.000,- Kč za 3. místo.
pověřuje vedení obce k jednání ve věci Žádosti o odkoupení
části pozemku p. č. 2056 v k. ú. Poličná s žadatelkou dle žádosti, vyhodnocení situace a návrhu řešení.
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezí obcí Poličná, jako objednatelem a společností Ondrejka s.r.o., Poličná, jako zhotovitelem, dle předloženého návrhu.
schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě na zajištění
likvidace odpadu uzavřené dne 26. 5. 2014 mezi Obcí Poličná,
jako objednatelem a společností MGP zastoupenou pověřeným společníkem TS Valašské Meziříčí, s. r. o., Valašské Meziříčí, jako poskytovatel, dle předloženého návrhu.
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, č. IP 12/8026742/002 mezi Obcí Poličná, na straně
jedné a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV - Podmokly,
na straně druhé, dle předloženého návrhu.
schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku p. č.
1982/2 o výměře 120 m2 v k. ú. Poličná mezi o nájemcem dle
smlouvy a Obcí Poličná, jako pronajímatelem a to dohodou
ke dni 31. 12. 2020. Dále Rada obce Poličná schvaluje Žádost
o prominutí 1/2 nájmu za rok 2020 k předmětné smlouvě
z důvodu ukončení činnosti způsobené pandemií Covid – 19
a následné nevyužívání pronajatého pozemku pro plakátovací
plochu.
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smouvě o dílo mezi Obcí
Poličná, jako objednatelem a společností EKON ST spol.
s r. o., Holešov, jako zhotovitelem. Předmětem Dodatku č. 1 je
provedení víceprací a méněprací a s tím související náklady ve
výši 1.157.579,4 Kč bez DPH.
doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit vydání Obecně závazné vyhlášky obce Poličná č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit vydání Obecně závazné vyhlášky obce Poličná č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit "Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2022" dle předloženého
návrhu. Dále Rada obce Poličná doporučuje Zastupitelstvu
obce Poličná schválit mimořádný příspěvek na kofinancování
sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2022 ve výši 173
900 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 1739 obyvatel dle ČSÚ ke
dni 1. 1. 2021).
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• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající se pozemku p. č. 1901/3,
druh pozemku Ostatní plocha, o výměře 6.508 m2 v k.ú. Poličná ve vlastnictví žadatelů do souboru změn Územního plánu
obce Poličná.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající se pozemku p. č. 1025,
druh pozemku Orná půda, o výměře 1.338 m2 v k. ú. Poličná ve vlastnictví žadatelů do souboru změn Územního plánu
obce Poličná.
• schvaluje zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající
se pozemku p. č. 1014, druh pozemku Orná půda, o výměře 1.852 m2, pozemku p. č. 1019, druh pozemku Orná půda,
o výměře 1.885 m2, pozemku p. č. 1020, druh pozemku Orná
půda, o výměře 1.449 m2, vše v k. ú. Poličná, ve vlastnictví
žadatele do souboru změn Územního plánu obce Poličná.
V pondělí 18. 10. proběhlo 24. zasedání Zastupitelstva obce,
které projednalo tyto zásadní body:
• schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce Poličná č.
1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
• schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce Poličná č.
2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
• schvaluje "Program kofinancování sociálních a souvisejících
služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok
2022" dle předloženého návrhu. Dále Zastupitelstvo obce
Poličná schvaluje mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion ValašskomeziříčskoKelečsko na rok 2022 ve výši 173
900 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 1739 obyvatel dle ČSÚ ke
dni 1. 1. 2021).
• schvaluje zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající se
pozemku p. č. 1901/3, druh pozemku Ostatní plocha, o výměře 6.508 m2 v k.ú. Poličná ve vlastnictví žadatekl do souboru
změn Územního plánu obce Poličná.
• schvaluje zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající
se pozemku p. č. 1025, druh pozemku Orná půda, o výměře
1.338 m2 v k. ú. Poličná ve vlastnictví žadatelů do souboru
změn Územního plánu obce Poličná.
• schvaluje zařazení Návrhu změny Územního plánu týkající
se pozemku p. č. 1014, druh pozemku Orná půda, o výměře 1.852 m2 , pozemku p. č. 1019, druh pozemku Orná půda,
o výměře 1.885 m2 , pozemku p. č. 1020, druh pozemku Orná
půda, o výměře 1. 449 m2, vše v k. ú. Poličná, ve vlastnictví
žadatele do souboru změn Územního plánu obce Poličná.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš
První říjnovou sobotu si užili ti, kteří mají rádi společné
akce v Poličné na hřišti. Již posedmé se uskutečnila Soutěž
o nejlepší kotlíkový guláš.
V letošním ročníku se výzvy zúčastnilo 10 týmů. Každý tým se
skládal max. ze tří členů a musel uvařit pět litrů guláše. Vše
se vařilo na místě v kotlících na trojnožkách.
Sraz byl naplánován před devátou hodinou ranní. Po prezen-
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taci si soutěžící vybrali nejvhodnější místo. Na daném stanovišti si přichystali vše, co je k uvaření toho nejlepšího guláše
potřeba a zde předvedli svůj kuchařský um.
Areál fotbalového hřiště záhy voněl nejen gulášem, ale také
bramborovými plackami, které každoročně pro soutěžící připravují manželé Petr a Iveta Drdovi.

Obec Poličná soutěžícím čepovala pivo, malí i velcí si mimo guláše mohli během celého dne pochutnat na grilovaném masu,
grilovaném hermelínu, škvarcích či na párcích v rohlíku.

Ve 13 hodin soutěžící odevzdali vzorky guláše a zasedla odborná porota. Výběr nebyl stejně jako v minulých letech jednoduchý. Všechny guláše se povedly, ale vítězem může být
vždy jen ten opravdu nejlepší.
Komu se tentokrát dařilo a zvítězil?
První místo obsadil tým Václava Žůrka.

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
Pomyslnou stříbrnou medaili si odnesl tým Jaroslava Pečenky.
Třetí příčku vybojoval tým Radka Gerly.

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.

Přednáška „Cestujte chytře, levně a často.“
Cestujte chytře, levně a často. Tak znělo heslo přednášky paní
Hanky Machalové ze Vsetína. Tato zajímavá a zároveň zábavná

Velká gratulace nejen od nás, ale i od všech spokojených
strávníků!
Mgr. Petra Mrovcová

3

přednáška proběhla v úterý 26. října v sále Hostince U Slunce
a přilákala účastníky mladší i starší generace. Paní Machalová
měla jasný cíl, a to probudit cestovatelského ducha v každém
účastníkovi přednášky. Svým povídáním dodala odvahu všem
vycestovat, ať už na zimní dovolenou na Hawaii nebo na výlet
vlakem do Rožnova pod Radhoštěm. Během večera se účastníci
dozvěděli také tipy, jak si najít levnou jízdenku na vlak či autobus, letenku nebo ubytování. Paní Machalová svou přednášku
zpestřovala vzpomínky ze svých cest a často se všichni zasmáli
nad legračními situacemi. Z přednášky si návštěvníci odnášejí
nejen cenné rady, ale především mají na paměti, že o hmotné
věci přijdeme kdykoliv, ale o vzpomínky ne!
Za kulturní výbor Barbora Ševečková

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ekologie v MŠ
„Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody.
Kdo si váží přírody, ten ji i miluje. Láska k přírodě by se měla
vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“
Jan Amos Komenský

Největším problémem z mého pohledu jsou odpady a stav životního prostředí. Problematika našeho životního prostředí se týká
přece každého člověka na Zemi. V poslední době více vnímám,
jak se naše obec aktivně zapojuje do třídění odpadu a proto
pokládám za důležité seznamovat děti s životním prostředím
a jeho nedostatky již v předškolním věku. Děti mají velkou schopnost empatie a velkou touhu pomáhat. Z tohoto důvodu jsme

přijali pozvání, které nám dal pan Filip Rejchrt a zprostředkovali
tak dětem prohlídku TS Valašské Meziříčí s.r.o. (areál sběrného
dvoru ve VM), kde si mohly uvědomit, kam odpad z jejich popelnic putuje a jak se s ním nakládá. Děti si prohlížely separovaný
odpad, druhy nádob a třídění podle barev, prohlížely si prostory,
velkou váhu, kde se přijíždějící vozy vážily. Také přijel oblíbený
popelářský vůz. Děkujeme panu Rejchrtovi za tuto možnost
a věřím, že v našich dětech to zanechá kapku ušlechtilosti k přírodě a naší krásné obci.
Zuzana Surovčáková třída Ježečci - předškoláci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kouzelné odpoledne
21. října se měli prvňáčci sejít na Kouzelném odpoledni. Místo nich ale přišli kostlivci, čarodějky, kouzelnice, Spider-Mani
a různá další strašidla. S sebou měli od rodičů přibaleno spoustu dobrot, zákusků, pamlsků a svítících tyčinek.
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Přednášky Martiny Bittnerové
8. 10. do naší školy zavítala vzácná návštěva – skutečná PANÍ
SPISOVATELKA – Martina Bittnerová.
(Je autorkou např. těchto knih: Utajené životy slavných Čechů,
Utajené životy slavných Češek, Zapomenuté osudy, Spisovatelky a Erós.)
Žákům celého druhého stupně přišla přiblížit život a dílo Karla
Hynka Máchy a Boženy Němcové.
Co nového jsme se dozvěděli? A my starší, co jsme si připomněli?

Karel Hynek Mácha
Narodil se 16. listopadu 1810 a bydlel v Praze v malém malebném domku kousek od Petřína.
Jeho otec, Antonín Mácha (1769 – 1843), pracoval ve mlýně
a později, kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, si otevřel malý
krupařský obchůdek.
Máchova matka Marie Anna Kirchnerová (1781 - 1840) pocházela z rodu českých hudebníků.
Dva roky po Karlovi se jim narodil syn Michal (1812 – 1871).
Karel Hynek Mácha nejprve navštěvoval farní školu při kostelu
sv. Petra na Poříčí, poté studoval hlavní školu u piaristů a později
na pražské univerzitě práva.
Jeho podoba dodnes není známá. Karel hodně cestoval, ale většinou jen na sever a na jih. Moravu nenavštívil. Umřel roku 1836
za dramatických okolností.
Božena Němcová (rodným jménem Barbora Novotná později
Panklová)
Narodila se 4. února 1820 ve Vídni.
Její otec, Johann Pankl (1794 – 1850), bydlel v zahraničí a pracoval jako kočí.
Její matka se jmenovala Terezie Panklová (1797 – 1863).
Manžela, Josefa Němce, jí vnutili rodiče. Měla tři syny a jednu
dceru.
Mezi její nejznámější díla patří Babička a povídka Divá Bára.
Jakub Bednář a Štěpán Macíček – 8. třída

Rizikové chování
Zábava začínala v tělocvičně, kde některým kostlivcům z přemíry pohybu i kosti praskaly. Pak se přesunuli na sváteční halloweenskou hostinu do první třídy, kde si pro ně žákyně deváté
třídy připravily několik soutěží a her. A když už byla bříška plná
a těla unavená, začala v potemnělé škole stezka odvahy. Tu
všechna strašidla hravě zvládla a už se těší na její pokračování.
Tak zase za rok na shledanou!
Mgr. Ivana Kantorová

Dne 12. 10. se uskutečnila přednáška o rizikovém chování.
První hodinu jsme se seznamovali s lektorkou Vanetou Zvoníčkovou z klubu Most, která nám vymyslela program ohledně
šikany.
První aktivitou bylo, že jsme se hlásili na pravdivé otázky ohledně našich třídních vztahů.
Potom jsme se rozdělili na 4 skupiny a měli jsme složit citát:
„Chovej se k ostatním přesně tak, jak chceš, aby se oni chovali
k tobě“.
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Následně jsme se přesunuli na schodiště, kde probíhala další
hra, při které každý dostal papír, jenž představoval vor. Všichni jsme se museli po vorech dostat do třídy a jako kolektiv
si pomoci navzájem. Nesměli jsme šlápnout na zem, protože
bychom se “utopili“. Každý si vymyslel svoji metodu, jak přežít
a dostat se do třídy. Všichni úkol splnili se ctí.

každý rok i letos si děti připravily pro poctivé řidiče smajlíky,
které jim pak předaly, bylo-li vše v pořádku. Pro ty neukázněné měly přichystány „šklebíky“, ale předaly pouze jediný.
Cílem této akce bylo představit žákům povinnosti řidiče a přiblížit práci policistů. Děti měly také možnost prohlédnout si
policejní vůz zevnitř a vyzkoušet si houkačku a maják.
Na závěr pak děti dostaly na památku trička nebo kšiltovky
s nápisem Dětská policie a také batůžek s reflexními prvky.
Akce se i přes ne úplně dobré počasí povedla a podle vyjádření dětí si myslím, že do budoucna nebude mít policie s náborem nových členů sebemenší problém.
Vojtěch Bača

Technický jarmark 2021
Dne 22. října se žáci 9. ročníku zúčastnili Technického jarmarku, který pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského
kraje.

Jako poslední nás lektorka pozvala do klubu Most, kde je
spousta zábavy. Kdo by chtěl, může si zde přijít zahrát paintball nebo poslechnout přednášku.
Julie Šochová a Alžběta Melichaříková – 8. třída

Dětská policie
Po roční pauze se žáci naší školy znovu zúčastnili akce Dětská
policie, kterou pořádala místní komise BESIP ve spolupráci
s městskou a státní policií. Akce se tento rok zúčastnili naši
páťáci, a to ve dvou šestičlenných skupinkách.
Žáci společně s policisty zastavovali řidiče na stanovišti v Poličné u točny autobusů. Kontrolovali doklady potřebné k jízdě
i technický stav vozidla, ale vyzkoušeli si také, jak probíhá orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v krvi. Jako

Nejprve jsme navštívili MP Krásno, a.s. Zde jsme zhlédli film
o pravé zabijačce, podívali jsme se na nejrůznější přístroje,
které se dříve při domácí porážce prasete používaly, a na závěr
na nás čekalo i malé pohoštění – ochutnávka salámů.
Další zastávkou byla Deza, a. s. Vyslechli jsme si nejen zajímavosti o chemickém průmyslu, ale také nám byla představena
nabídka studijních oborů z oblasti chemie v našem městě.
I zde se o nás dobře starali a jistě zajímavý výklad obohatili
o talíře s ovocem i koláčky.
Loni špatná epidemiologická situace nedovolila tuto zajímavou akci pořádat. Jsme rádi, že letos jsme se jí mohli účastnit
a rozšířit si obzory.
Kristýna Čechová – 9. třída

6 milionů aneb Holocaust
V úterý 5. 10. jsme se my, žáci deváté třídy, zučastnili přednášky o holocaustu.
Mgr. Vaneta Zvoníčková, vedoucí organizace Most, nám podala srozumitelnou formou informace o tom, jaké hrůzy zažívali
lidé v této nelidské době.
Přednáška byla rozdělena na dvě části - první byla hodně o naslouchání a v druhé jsme vytvořili skupiny, ve kterých jsme si
nejprve četli o těžkých životech židů našeho věku, a pak jsme
jejich osudy prezentovali celé třídě. Tým, který byl nejlepší, se
následně dočkal sladké odměny.
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V současné době můžeme občas zaslechnout názor některých méně vzdělaných jedinců, že holocaust vůbec nebyl. My
ovšem nevzdělaní nejsme a to nejen díky této přednášce.
Člověk si po té začne vážit všeho, co má…
Mikuláš Langer - 9. třída

Složky informují ...
Z činnosti Českého svazu žen ZO Poličná
- 2. října se na hřišti TJ konal další ročník soutěže o nejlepší
kotlíkový guláš a zároveň pátý ročník soutěže o nejlepší buchtu. Letos se kuchařinky a pekařky popasovaly s různými variantami na téma kynuté těsto.
Pětičlenná porota to ani tentokrát neměla jednoduché, neboť
se musela prokousat celkem 22 vzorky. Výsledky hodnocení
byly nakonec velmi těsné. První příčku obsadila borůvková
buchta paní Drdové Radky, v těsném závěsu se umístila trnková buchta nejmladší účastnice Papežové Pavly a třetí místo
patřilo paní Kristiánové Iloně a její vynikající vánočce. Vítězky
byly odměněny dárkovými poukazy do prodejny Tescoma.
Ale jak se vyjádřil pan starosta, ve skutečnosti by si ocenění
zasloužili všichni, kteří se této soutěže zúčastnili.

V příštím ročníku uvažujeme o slané variantě. Takže už teď
můžete listovat ve svých receptech, neboť jak se říká, štěstí
přeje připraveným...
- 12. října se v sále U Slunce konala výroční členská schůze ZO ČSŽ.
Pozvání přijali zástupci obce, TJ, hasičů, vedení ZŠ a MŠ. Na programu bylo hodnocení činnosti za uplynulé období a návrh plánu práce na příští rok. Po oficiální části následovalo pohoštění, tombola
a volná zábava.
Trochu nás zklamala menší účast z řad členek, na které se zřejmě
podepsala také současná epidemiologická situace. Poděkování patří vedení obce za podporu naší činnosti nejen ve formě finančního
příspěvku, ale také ostatním složkám za vzornou spolupráci.
- 19. října se členky naší organizace vydaly společně do hotelu
Abácie, aby poměřily své síly v disciplíně zvané bowling. Po
dvouhodinovém klání se na prvním místě umístily současně
dvě členky a to Milotová Hanka a Šedá Vlasta a na paty jim
pak šlapala Šejnohová Věrka. Další pořadí pak už bylo vzácně vyrovnané. Ale i tentokrát šlo hlavně o dobrou zábavu
a trochu toho aktivního pohybu. Takže všechny zúčastněné
byly po zásluze odměněny balíčky sladkostí, aby si doplnily
právě vydané kalorie. Ty pak zase spálíme při cvičení pro ženy
v tělocvičně ZŠ, pokud nám to ovšem, stejně jako vloni v tuto
dobu, situace dovolí...

Za ZO ČSŽ – Horáková Pavla
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„Lidová tradice stále živá“ - Do třetice všeho
dobrého.
Tak se nám to přece jen podařilo. Sice na třetí pokus, ale
v sobotu 29. 10. jsme se konečně sešli u hasičské zbrojnice,
nastoupili do autobusu a v 7 hodin vyrazili na dvakrát odložený zájezd. Všichni jsme se těšili, že konečně vytáhneme paty
ven a prožijeme to, co jsme si naplánovali. Radost nám kazil
jen malý počet účastníků, na který nejsme na našich zájezdech zvyklí. Spolu s námi nastoupila do autobusu i harmonika
s panem Šrámkem a ozembuch s Jardou Křížkem. Jediní dva
muži z celé osádky, tedy kromě pana řidiče Martince, který
se ale musel starat o to, abychom v pořádku dojeli k cíli a pak
také zpět domů. Sotva jsem stačila účastníky zájezdu přivítat
a seznámit s programem, už se ozvaly jasné tóny harmoniky
v první lidové písničce. Každému z přítomných bylo jasné, že
se opravdu vydáváme na pouť za lidovými tradicemi Slovácka.
K hráčům se opatrně přidávaly jednotlivé hlasy a před Vsetínem už zpívali všichni. Naše cesta mířila do Slováckého muzea
v Uherském Hradišti.
Tam jsme díky dopravní situaci a pracovní horlivosti na cestách dorazili se značným zpožděním, než jsme se domlouvali,
nicméně nás přijali velmi přátelsky a s pochopením. Slečna
průvodkyně nás poté odvedla do obnovené expozice slovácké lidové kultury, kde naši prohlídku provázela komentářem.
Celá expozice je rozdělená na tři tématické celky. V prvním
oddílu jsme se seznámili s každodenním způsobem života
a práce obyvatel tohoto regionu. Jsou zde vystaveny nástroje
a předměty související s řemesly, která v té době zajišťovala
obživu lidem ve vesnicích. Na čelním místě samozřejmě stál
starý zdobený dřevěný lis na víno, jako symbol tohoto kraje
plného vinic a dobrého vína. Pak následovala další řemesla:
zpracování dřeva, výroba keramiky, tkaní na stavu, zpracování
lnu, a také ukázka staré selské kuchyně s formami na zpracování másla a předměty nutnými pro pečení chleba. Tady
mnozí z nás zjistili, že řadu předmětů zde vystavovaných znají
a možná i někde na půdě by našli. Další oddělení je věnováno lidovým krojům používaným jak ve všedním životě, tak při
různých příležitostech, jako je svatba, odvod na vojnu, hody
aj. Je zajímavé, že kroje se od sebe liší nejen těmi příležitostmi
použití, ale také místem, kam patří. Jiný je kroj v Hodoníně
nebo ve Strážnici, také v Lanžhotě, Vlčnově, Hluku a dalších
místech. Neodolali jsme té kráse a udělali si společné foto.

V posledním oddělení jsme se seznámili se zvyky a obyčeji této
oblasti, které byly charakterizovány ukázkami postav a dějů.
Například hody jsou charakterizovány stárkem a stárkou, kteří
se starají o hodové právo – velmi působivá dekorace, ukrývající list s povolením starosty konat hody. Toto hodové právo je
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zase odlišné v každé obci. Někde ještě nosí třeba živou kačenu, jinde vozí na malém žebřiňáku berana. Tady jsme hodně
přemýšleli o tom, jak ho donutit celou dobu ležet v klidu. Pak
přišly Lucie a Vánoce, které zakončily rok. A tak jako život začíná narozením a končí smrtí, stejně i expozice končila ukázkou
smutečního oblečení vdovy a náhrobních křížů. Tento působivý zážitek završila paní pokladní nabídkou kávy a prodejem
drobných upomínkových předmětů.

Další necelé dvě hodiny cesty jsme strávili opět za zpěvu písniček a v půl jedné dorazili do Lanžhota k restauraci U Bartošů, kde už nás čekal pan Osíčko. Jako spousta budov i tato
restaurace byla zdobena malovanou fasádou. Celé uspořádání staveb odpovídalo původnímu určení jako statek. Ve dvoře
je možno vidět spoustu starých historických předmětů, další
malovaný domek, kde bydlela stařenka a velká stodola přebudovaná na místo, kde Osíčkovi natáčejí programy pro televizi
Šlágr. My jsme se usadili v horní místnosti, opět typicky vyzdobené. Po dobrém obědě, pivečku a kávě dorazil cimbalista
i s cimbálem a my jsme se zaposlouchali do krásných slováckých melodií a vyprávění pana Osíčka. S velkou chutí jsme se
přidávali ke zpěvu. Ani se nám nechtělo odcházet.
Všechno ale jednou končí a tak skončil i náš pobyt u Osíčků
a my se vydali na zpáteční cestu domů. Vraceli jsme se s bohatými zážitky a dobrým pocitem, že to konečně vyšlo. Ti, kteří
s námi nejeli, přišli o hodně. Já bych chtěla poděkovat především panu Šrámkovi a Jardovi Křížkovi za to, že se postarali
o dobrou zábavu po celou cestu, panu řidiči za bezpečnou jízdu a všem účastníkům za dochvilnost. Snad bude situace zase
někdy příznivá a pojedeme na další společný
			
Liba Dopiráková

TJ – Okénko trenéra 6/2021
Zdravíme všechny fanoušky kopané v Poličné. V okénku
trenéra se budeme věnovat posledním čtyřem utkáním během měsíce října. Dohrávka s Dolní Bečvou na státní svátek
28. září pro nás nedopadla nejideálněji a se současným lídrem I.B třídy jsme na domácí půdě pouze remizovali 1:1.
O to více jsme chtěli uspět se silným Halenkovem 2. října.
Na horkou půdu jsme zajížděli v neúplné sestavě. Po návratu
Matěje Šedého s Markem Vaculínem do sestavy se nám opět
vytvořil pevný střed zálohy. Toho jsme od začátku využívali
a spolupráce výše jmenovaných hráčů nesla ovoce. V prvním poločase otevřel skóre v náš prospěch Marek Capil. Měli
jsme ještě další šance, ale do kabin jsme šli za stavu 0:1. Ve
druhém poločase vstřelil branku Víťa Mooc. Poté pohrdli domácí odpískanou penaltou. Po čtyřech minutách na hřišti dal
v 90. minutě gól trenér Tomáš Vaněk na 0:3. Mužstvo hrálo
pěkný fotbal, který ocenili i domácí fanoušci.

Další zápas proběhl 9. října na našem hřišti proti silné Prostřední Bečvě. Zápas byl takticky velmi svázaný, žádný tým
nechtěl udělat chybu. Na to, že proti sobě hrály týmy z první
pětky v tabulce, postrádal match požadovanou atraktivitu. Po
rohu Prostřední Bečvy v první půli zachránil remízový stav na
brankové čáře Vítězslav Mooc. V 70. minutě rozhodli hosté
utkání ve svůj prospěch a vyhráli 0 : 1.
Možná nezdar z minulého zápasu, možná malé hřiště v Hovězí nám nedovolilo hrát tak, jak jsme zvyklí. Pomalá hra
a nepřesná kombinace nám bránila dostávat se do zakončení, a když už, tak nás zradila přesnost. Naproti tomu domácí
Hovězí hrálo agresivně, s čímž jsme se nedokázali vypořádat.
Velké množství osobních soubojů na malém prostoru nám
nesedělo. Domácí byli dobře připraveni a tak skončil zápas
12. kola nerozhodně 0 : 0.
Napravit zaváhání z minulých dvou utkání jsme chtěli naposledy v tomto roce na domácím hřišti proti Ratiboři. Soupeř
přijel pouze s jedním hráčem na lavičce. Toho jsme chtěli využít. Avšak hned v první minutě přihrál Kloboučník do vyložené
šance hostujícímu hráči a prohrávali jsme 0 : 1. To nás nepoložilo a hned v 9. minutě srovnal po krásném sólu přes půl
hřiště Matěj Šedý. O pět minut později zakončil prudký centr
Kapusty pohotově ve vápně Štěpán Šedý a vedli jsme 2 : 1.
Naše vedení trvalo jen několik minut, když hlavičkou z malého vápna srovnal Sovák. V gólově bohatém prvním poločase
strhl vedení na naši stranu Petr Libosvár, když šajtlí přehodil
hostujícího gólmana. V druhé půli jsme dominovali a přidali
jsme další dvě branky, konkrétně ranou z úhlu Kuba Kapusta
a náběhem za obranu a zakončením proti brankáři Pavel Klvaňa. Hosté v 89. minutě pouze snížili na 5 : 3 a my tak slavili plný bodový zisk. V posledním domácím zápase jsme se
konečně dokázali střelecky více prosadit a potěšili jsme Vás,
naše fanoušky 5 brankami a 3 body.
Poslední zápas podzimní sezony jsme sehráli ve Slavičíně
s tamní rezervou v neděli 31. října.
Tomáš Vaněk

SDH INFORMUJE
Závod požárnické všestrannosti Oznice
V sobotu 25. září se vydaly naše hasičské děti na poslední
soutěž v letošním roce, a to závod požárnické všestrannosti, tzv. braňák. Letošní ročník se konal na Oznici za krásného
slunného počasí. Náš sbor reprezentovala dvě družstva, tzv.
hlídky. Družstvo mladších soutěžilo ve složení - velitelka Lili
Malúšková a členové Honzík Cvrček, Laduška Ondrejková, Ka-

čenka Kopecká a Tomášek Malúšek. Družstvo starších běželo v následujícím složení – velitelem byl jmenován Mareček
Hrabovský a ostatní členové hlídky byli Mareček Zela, Violka
Burdová, Štěpánka Ondrejková a Eliška Frňková. Jak název
soutěže napovídá, jde o závod, v němž mají mladí hasiči získat
a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost a zároveň zvýšit
své znalosti. Disciplíny „braňáku“ jsou pevně dány. Všechny
hlídky musely splnit tyto disciplíny, a to střelbu ze vzduchovky,
základy topografie, uzlování, základy první pomoci, základy
požární ochrany a překonání překážky po vodorovném laně.

Délka tratě s disciplínami byla pro družstva mladších žáků
2 km a pro družstva starších žáků 3 km. Tato hasičská soutěž
se těší velké oblibě a současně je prvním závodem hry Plamen
pro rok 2021/2022. Naši mladí hasiči se za své výkony nemusí
stydět. Byť si domů tentokrát neodvezli žádný pohár, přesto
jsou všichni obohacení zkušenostmi z tohoto závodu a nabití
elánem na jarní kolo hry Plamen.
Děkujeme všem rodičům, kteří s přípravami na tento závod
pomáhali, byť byli nápomocni na trénincích nebo zařídili odvoz pro ostatní děti. Největší poděkování patří dětem za reprezentaci sboru.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná

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
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
na listopad 2021
Pondělí 1. listopadu 			
Zápis na představení West Side story.

14.00 hod.

Čtvrtek 4. listopadu 			
Opereta Vinobraní – promítání p. Jindřich Zeť.

14.30 hod.

Čtvrtek 11. listopadu 			
14.30 hod.
Beseda spojená s historií a zpracování mléka v Mlékárně Krásno – Val. Meziříčí.
Středa 17. listopadu 			
14.45 hod.
Odjezd na divadelní představení West Side story.
Čtvrtek 18. listopadu 			
Bleší trh. Pořádají Ženy – ženám

14.30 hod.

Čtvrtek 25. listopadu 15.00 hod.
Jubilanti za II. pololetí 2021. Jen pro pozvané.
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

Inzerce…
►Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům
k rekonstrukci. Platba v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528
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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: 3. 11. 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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