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Motto měsíce:
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu bych rád popřál ženám k jejich svátku a zároveň je
všechny pozval k přátelskému posezení do kulturního sálu
Hostince u Slunce dne 9. 3. 2019 od 14:00 hodin. Po vystoupení dětí z naší základní školy nám k dobré náladě také zazpívá Marta Gerlíková – Santovjáková s cimbálovou muzikou.
Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete, a přijdete
za námi.
23. 3. 2019 proběhne tradiční obecní zabíjačka, na kterou
Vás všechny srdečně zve celý přípravný tým v čele s našim
místostarostou, který má celou akci „na povel.“ Opět pro Vás
bude připraveno mnoho dobrot.
Jelikož se nezadržitelně blíží jaro a s ním započnou i jarní
úklidové a přípravné práce na zahrádkách Vašich domů, ale
nejen tam, budeme pro Vás přistavovat přes soboty i neděle
kontejnery na bioodpad. Chtěl bych na Vás touto cestou apelovat, abyste do kontejnerů na BIOODPAD ukládali opravdu
jen odpad k tomu určený. Pokud budete potřebovat zapůjčit štěpkovač, přijďte nebo zavolejte na obecní úřad a rádi
s Vámi Váš požadavek vyřídíme.
Vladimír Místecký
starosta

Obecní úřad informuje
Z jednání Rady obce Poličná
Měsíc únor přinesl dvě jednání rady. První z nich se konalo
hned 5. 2. 2019 a bylo projednáno následující:
• Schválení členů výběrové komise ve věci realizace zakázky
malého rozsahu – „Obnova střechy na budově ZŠ Poličná.“
• Schválena byla Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb mezí obcí a Masarykovou veřejnou knihovnou
ve Vsetíně.
• Další smlouva, která byla schválena se týkala poskytování
právního informačního servisu prostřednictvím programového vybavení CODEXIS GREEN.
• Radní také doporučili Zastupitelstvu obce Poličná schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000,- Kč TJ POLIČNÁ, spolek.
• Druhé doporučující usnesení se týkalo schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce pro rok 2020 – 2024.
• Toto první únorové jednání pak zakončilo usnesení, kterým
radní pověřili starostu obce k zajištění cenových nabídek na
realizaci DiscGolfParku v obci Poličná.
Podruhé zasedli radní k jednání 21. 2. 2019 a na programu
bylo například:
• Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Obnova střechy na budově ZŠ Poličná“ a schválení uzavření Smlouvy o dílo se společností Contica STAV s. r. o.
• Vzetí na vědomí výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „DiscGolfPark v obci Poličná“ a schválení uzavření Smlouvy o dílo se společností HEPA group s. r. o.
• Dále rozpočtové opatření č. 2/2019.
• Poté svým usnesení radní schválili Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Poličná jako příjemcem a Zlínským krajem jako
poskytovatelem dotace.
• Odsouhlasili podání žádosti na „Opravu komunikace 08c
v obci Poličná – Pasecká cesta“
• V dalším usnesení bylo schváleno poskytnutí finančního daru
ve výši 5.000,- Kč Klubu seniorů při KZ Města Valašské Meziříčí.
• Následně radní schválili Závěrku roku 2018, Hospodářský výsledek roku 2018, Příděl hospodářského výsledku roku 2018
do Rezervního fondu, Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 až 2022 pro Základní školu
a Mateřskou školu Poličná 276, příspěvková organizace.
• Zapojení obce do vydání a pořízení odborné publikace Města
a obce okresu Vsetín.
• Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů pro rok 2019.
• Posledním usnesením tohoto jednání byl schválen Dodatek č.
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4 ke Smlouvě na zajištění likvidace odpadu mezi obcí a společností MPG zastoupenou pověřeným společníkem TS Valašské
Meziříčí s. r. o.
Kompletní výpisy a přesná znění usnesení naleznete na úřední
desce a elektronické úřední desce.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Poličná
V předchozím vydání jsme avizovali termín plánovaného zasedání zastupitelstva obce na den 11. února 2019, kdy měl být
jedním z bodů k projednání také tzv. KoDuS (komunitní dům
pro seniory). Věnujeme proto tomuto tématu více prostoru
v další části zpravodaje.
Na zasedání byly projednány tyto body:
• Zastupitelstvo obce Poličná schválilo v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu obce Poličná 2020-2024.
• Schváleno bylo také poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace TJ POLIČNÁ, spolek.
• Následovalo schválení vstupu obce do Sdružení měst a obcí
Východní Moravy.
• Poté byla schválena koupě pozemku p. č. 867/1 v k.ú. a obci
Poličná o celkové výměře 4503 m2, lesní porost.
• Projednány a schváleny byly i body: Jednací řád Výboru pro
kulturu, školství a sport obce Poličná a Jednací řád Finančního
výboru Zastupitelstva obce Poličná spolu s Plánem činností
Finančního výboru Zastupitelstva obce Poličná na rok 2019.
• Poté zastupitelé na vlastní žádost odvolali Bc. Marka Valu
z Výboru pro kulturu, školství a sport a zároveň zvolili nového
člena pana Aleše Cvrčka.
• Svým usnesením také zastupitelstvo uložilo vedení obce požádat o dotaci na pořízení pěti herních prvků do areálu hřiště
základní školy a na úplný závěr Zastupitelstvo obce Poličná
pověřilo vedení obce přípravou výstavby dětského hřiště na
pozemku p. č. 382/48 k. ú. Poličná.

Posledním tématem, ke kterému ovšem nebylo vyřčeno závěrečné usnesení, ale zato vyvolalo podnětnou diskuzi, byl záměr
podání žádosti o dotaci na stavbu KoDuSu. Dle předpokladu jste
o toto téma projevili zájem, a proto v diskuzi vznikla také řada
dotazů. Vedení obce nechalo pro tento záměr vypracovat tři
varianty, které se týkají výstavby komunitního domu v lokalitě
u Revíru (pozemek p. č. 565/1 k. ú. Poličná). Jednu z těchto
variant přijeli přímo na zasedání odprezentovat autoři návrhu
z firmy Valarch, další dvě architektonické studie představilo ve
stručnosti vedení obce na situačních snímcích. Přičemž se jednotlivé varianty lišily vzhledově i počtem bytových jednotek
a pak samozřejmě i finančními náklady.
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Co je to KoDuS a co je jeho účelem?
Jak vyplývá ze zkratky slov, jedná se o komunitní dům seniorů,
který má za účelem poskytnutí bezbariérového bydlení pro seniory, přičemž klade důraz na komunitní soužití a pospolitost.
Jedná se o cílovou skupinu seniorů 60+. Projekt je finančně
podporován Ministerstvem pro místní rozvoj a zaručuje regulovaný nájem s udržitelností na dobu 20 let.
Pro získání nájemní smlouvy v komunitním domě musí nájemce splnit několik podmínek:
• Musí být starší 60 let.
• Nesmí být vlastníkem jakékoliv nemovitosti, určené
k bydlení.
• Prokáže, že jeho průměrný čistý měsíční příjem nepřesáhl
1 - násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné
domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti. (Hodnota průměrné měsíční mzdy uveřejněna na webových stránkách ČSÚ nebo MMR, aktuálně činí 31. 516,-Kč)
Další podmínky spojené s užíváním bytové jednotky:
• Ceny energií budou účtovány dle aktuální spotřeby každého nájemníka. Každý byt bude mít vlastní měřidlo elektřiny,
vody, plynu. Náklady na osvětlení, vytápění a spotřebu vody
ve společných prostorech jsou rozpočítány mezi jednotlivé
nájemníky opět dle aktuální spotřeby.
• Parkoviště - pro majitele aut budou k dispozici k pronájmu
soukromé parkovací stání hned u budovy KoDuSu.
V jednom z návrhů je pro příklad počítáno s 18 bytovými jednotkami, přičemž velikost bytové jednotky je 37 m2 a dále dvorem pro společné užívání.
Vzhledem k tomu, že úvaha stavby komunitního domu v obci
vyvolala Váš zájem a na zasedání diskuzi nejen mezi zastupiteli, ale i přítomnými občany, byl na zasedání vysloven nápad
provést dotazníkové šetření, aby z něj byl čitelný i názor ostatních občanů.
Je zřejmé, že dotační výzva, která se týká možnosti získat finanční prostředky na výstavbu, nevyřeší problematiku péče
o seniory nebo obecně nedostatečnou kapacitu sociálních
služeb či zcela chybějící domy s pečovatelskou službou. To ani
není jejím účelem. Jde o alternativu bydlení, kde je možné žít
ve vlastním bytě, ale zároveň v komunitě blízkých sousedů.
V tomto druhu bydlení nejsou nabízeny žádné sociální či zdravotní služby, protože se nejedná o zařízení tohoto typu. To by
obnášelo naprosto odlišné podmínky ve všech oblastech jak
pro obec, tak pro občany.
Jednoduše řečeno, jde o byty pro soběstačné seniory tak, jako
se jinde podporuje například bydlení pro mladé lidi. Poskytování služeb typu pečovatelské služby, dovoz obědů a podobně,
je nutné si zajistit externě například prostřednictvím některé
z neziskových organizací, tak jako to dělají občané naší obce
i v současné době.
Na území obce bohužel není mnoho možností pro místo výstavby takového projektu, proto byla pro zpracování návrhů
zvolena lokalita nad Revírem.
Dotace činí 600.000,- Kč na jednu bytovou jednotku.
Na jednotlivé návrhy je v případě zájmu možné nahlédnout
na obecním úřadě, vzhledem k rozsahu dokumentace nejsou
zařazeny do zpravodaje.

Tento anketní lístek bude k dispozici také v kanceláři obecního úřadu ať se mohou vyjádřit všichni členové domácnosti.
Můžete jej vhodit do poštovní schránky umístěné na budově
OÚ nebo odevzdat v kanceláři a to do 27. 3. 2019. Děkujeme

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Na základě vyhlášky obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. velkoobjemové kontejnery k provedení
jarního 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
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.
PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ:
Dne 2. 4. 2019
točna, hasičská zbrojnice, bytovky, Štěpnice, Pod Kotlinou,
pod hájenkou - naproti bytovkám
Odvoz kontejnerů: 3. 4. 2019.
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel
okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Poličná
Hasičská zbrojnice
ve dne 2. 4. 2019 v době od 9.00 do 16.00 hod.
Pokud budete odvážet vytříděný odpad do sběrného dvoru,
nezapomeňte si prosím uschovat vážní lístek, který obdržíte
a poté jej odevzdat na OÚ. Přispějete tím obci k získání finančních výhod v rámci projektu EKO-KOM. Děkujeme

Dopravní značení
Všímaví řidiči již určitě zpozorovali, že na více
místech v obci byly instalovány dopravní značky
upravující rychlost. „Třicítka“ teď platí například
směr Úlehlá, k Revíru nebo i pod Kotlinou. Buďte
obezřetní a zpomalte.

Kompostéry k vyzvednutí
Pro zájemce jsou na obecním úřadě připraveny k vyzvednutí
kompostéry. Kdo si jej nepřišel vyzvednout při minulých výzvách, nebo se do obce nově přistěhoval, má nyní možnost.
V kanceláři vyplníte vše potřebné a kompostér si budete moci
hned odvézt.

Žádáme občany o spolupráci

Obec Poličná na sociální síti
Nyní nalezete informace z obce také na facebooku. Hledejte Obec Poličná – oficiální stránky obce.
Informace k Vám dorazí online a rychleji. Nadále
budou samozřejmě i na webových stránkách obce
www.policna.cz

PV současné době probíhá mapování a zaměřování stávající sítě
dešťové kanalizace. Účelem je, aby vznikl ucelený dokument, který bude sloužit jako podklad pro účely plánování oprav apod. Pokud máte k dispozici jakékoliv dokumenty a informace o vedení
trasy dešťové kanalizace (např. je veden hlavní řad přes Váš pozemek), sdělte je prosím co nejdříve obecnímu úřadu. Děkujeme.

Kotlíkové dotace
Zlínský kraj připravuje další výzvu tzv. kotlíkových dotací zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech. Vyhlášení výzvy se předpokládá v září letošního roku. Více informací
o dotacích naleznete na stránkách Zlínského kraje – III. vlna dotace.
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MHD
Přílohou tohoto zpravodaje je i návrh nových tras městské hromadné dopravy. Přikládáme dvě mapy plánovaných tras – schéma linek a školních linek, návrh jízdního řádu linky Poličná – Štěpánov a také návrh obslužnosti zastávek MHD v blízkosti větších
zaměstnavatelů ve městě Valašské Meziříčí.
Z důvodu velkého rozsahu kompletního návrhu uveřejňujeme
pouze návrh jízdního řádu linky č. 3, ostatní jsou k dispozici
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vaše připomínky prosím sdělte obecnímu úřadu do 15. 3. 2019.

Ohlédnutí za obecním plesem
V sobotní podvečer 23. 2. 2019 se začal sál Hostince u Slunce
zaplňovat návštěvníky obecního plesu. Ten se konal již potřetí
a opět příjemně navázal na započatou tradici plesů v naší obci.

Velikonoční jarmark
Letošní ročník velikonočního jarmarku
přinese malou změnu. A sice změnu
v místě konání. Paní Hrabovská, která předchozí ročníky sama iniciativně
organizovala předala štafetu v pořádání obci, proto pro Vás chystá letos
jarmark Výbor pro kulturu, školství
a sport. A proto se také nově uskuteční
v prostorách sálu Hostince u Slunce a případně i ve dvoře.
Obracíme se proto na Vás, jestli máte Vy nebo někdo z Vašeho okolí šikovné ručičky a výrobky, kterými byste chtěli přispět
k navození jarní atmosféry na jarmarku 13. dubna. 2019, kontaktujte nás prosím na z3@policna.cz
(Mgr. Hrubcová) do 5 dubna.
Pozvánku na jarmark naleznete v příštím vydání zpravodaje.

Hosté se v průběhu večera dobře bavili i díky vystoupení taneční
skupiny ANERI, večer zpestřilo a k tanci zahrálo Duo Cadillac.

Ples by nebyl plesem také bez tomboly a drobného občerstvení.
Pochutiny k zakousnutí připravily členky Svazu žen, za což jim
patří náležité poděkování. Všichni přítomní jistě ocenili i bohatou tombolu, ve které se na výherce usmálo štěstí s pěknými
výhrami. Ty do tomboly věnovali:
AUVA elektro, Bronislav Šedý, CAFRO PLUS spol. s r.o., EMOPRO s.r.o., FORD – Kopecký, Hana Jašková, Jiří Drda - vysokotlaká
a čistící technika, manželé Gerlovi, Jana Nekolová, Milan Kristian, Mlékárna Valašské Meziříčí, MP Krásno, Obec Poličná, Pneuservis Večeřa, Radomír Kristek, Restaurace Pod Lípou, Simona
Stavinohová, Spedos, s.r.o., Stanislav Lysák, X BOWLING Valašské Meziříčí, Zahradní centrum, Žabčík – uzeniny, Autoservis
Siner, Kremel, Internext, Hyperi-on.cz, Keramika Dub, Ma Havranová, Adam Zeman, Martin Stolář, manželé Vlčkovi, Radka
Hrubcová a další, kterým patří velké poděkování.
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ZŠ a MŠ Poličná informuje
Sdílené dílny – únor 2019
Ve středu 23. ledna se už podruhé naše 8. třída vydala na
ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí. Seznámili jsme se s různými
obory, které se dají na této škole studovat.
Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Jedni se vydali do učebny
chemie, kde prováděli jednoduché pokusy s chemickými látkami, druzí se šli podívat na obor potravinářský a vyzkoušeli si přípravu věnečků a pizzy. Další žáci vyráběli čipy a šachové figurky.
Poslední skupina si vybrala obor elektrotechnický, kde se snažili
pomocí drátků a odborného zařízení rozsvítit žárovku.
Prožili jsme příjemné dopoledne, dozvěděli jsme se mnoho
nových informací a získali jsme praktické dovednosti.
Už nyní se těšíme na další sdílené dílny.
                                            Aneta Klanicová – 8. třída

Nejvíce soutěžících se přihlásilo ve skupině 1. – 3. třída. Všichni zpěváčci se moc snažili, ale zcela zaslouženě zde zvítězil Václav Stavinoha s písní Dáme klukovi školy ze známé pohádky
Lotrando a Zubejda. Vašík projevil velkou odvahu a svým sólem bez doprovodu si získal uznání celého publika.
Také II. kategorie měla jasného vítěze, stala se jím Johanka Machačová z 5. třídy, která profesionálně zvládla slovenskou píseň Ta
ne od zpěvačky Kristíny. III. kategorie, tj. 7. - 9. třída, bývá tradičně
nejvyrovnanější a je opravdu těžké vybrat toho nejlepšího.
Podle poroty předvedla v tomto ročníku nejlepší výkon Sára Šotková z 8. třídy s písní Sweet but psycho od zpěvačky Ava Max.

Poličenský slavík – 2019
Na naší škole se již stalo tradicí, že 31. leden není jen datem
předávání vysvědčení, ale i dnem, kdy se všechny hudebně
nadané děti utkají v soutěži o „Poličenský talent“. Také letos
jsme se sešli v jídelně naší školy, abychom si vyslechli písničky,
které si naši žáčci připravili. Hudebním kláním nás provázela
zkušená moderátorská dvojice z 8. třídy Aneta Klanicová a Patrik Pernický.
Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií a porota měla
opravdu nelehký úkol. V tomto ročníku v ní zasedli Mgr. Jiří
Hrabovský, asistent pedagoga Vojtěch Bača, pan školník Josef
Sanitrák a hlavní slovo měla Mgr. Ivana Kantorová.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za krásně připravená vystoupení a opravdu nás těší, že máme na naší škole stále tolik
pěveckých talentů.
                                                  Mgr. Jana Skotnicová

Přednášky pro 2. třídu
V úterý 5. února navštívila 2. třídu paní Mgr. Kamila Rýparová z Poradny pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm. Poradna poskytuje odborné sociální poradenství a telefonickou
krizovou linku i preventivní přednášky pro žáky a studenty.
Druháci v průběhu dvou vyučovacích hodin besedovali na
téma Jak jsme přišli na svět. Velmi přiměřenou formou si vyprávěli o rodině, vzniku života, cestě na svět a rozdílech mezi
chlapci a dívkami.
Hned ve středu byla pro děti připravena další přednáška na
téma Zdravá výživa. Nejdříve si povídali s paní lektorkou o správných hygienických zásadách a pitném režimu. Potom děti třídily
potraviny i nápoje na zdravé a nezdravé. Dozvěděly se, jak má
vypadat zdravý talíř a také odpověď na otázku, kolik sladkostí
mohou za den sníst. Už také ví, jak má vypadat zdravá svačinka.
Obě přednášky byly velmi přínosné a dětem se moc líbily.
                                                  Mgr. Ivana Kantorová

Výživa a zdravý životní styl
Ve čtvrtek 6. 2. 2019 navštívila žáky čtvrté třídy MUDr. Šárka
Nováková – lektorka první pomoci a preventivní medicíny, která vede přednášky pro zdravý životní styl a primární prevenci
nemocí (výživa, snižování nadváhy, zdravý domov a jiné).
Žákům připomněla zásady vhodného jídelního režimu a výběru jídla v dané věkové kategorii a upozornila je na typické chyby a mýty. Paní lektorka využívala vhodné aktivizační prvky pro
doplnění svého výkladu, a tím zapojila děti do debaty.
Přednáška byla pro žáky zajímavá a poučná.
                                                  Mgr. Jana Farbáková
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Legální drogy – nikotin a alkohol
Dne 6. února 2019 proběhla pro žáky šesté a sedmé třídy
přednáška o legálních drogách – nikotinu a alkoholu.
Dozvěděli jsme se základní rozdíly mezi legálními a nelegálními drogami. Součástí besedy byla hra, při které jsme
museli zodpovídat otázky a využít naše staré i nově získané
vědomosti.
V závěru přednášky nám paní lektorka, MUDr. Šárka Nováková, ochotně odpovídala na velké množství našich dotazů.
Děkujeme za zajímavou besedu a těšíme se na další setkání.
       Tereza Kovařčíková, Lucie Segradová – 6. třída

Holocaust – naprosté zničení
Dne 7. 2. 2019 jsme se my, žáci 9. třídy, zúčastnili přednášky na téma Holocaust, kterou si pro nás připravila paní
Vaneta Zvoníčková z klubu Most ve Valašském Meziříčí.
V první části jsme si povídali o obětech holocaustu, o koncentračních táborech, o diskriminaci Židů a jejich následném
vyhlazení za druhé světové války. Odborný výklad paní lektorka doplnila zajímavou prezentací týkající se tohoto tématu.
V druhé části přednášky jsme se rozdělili do skupin a naším
úkolem bylo převyprávět příběh Žida, který přežil koncentrační tábor. Nebylo to vůbec jednoduché, řadě z nás z tohoto
smutného vypravování naskakovala „husí kůže.“
Přednáška byla velmi zajímavá a poutavá. A jaké poučení
jsme si odnesli? Jsme rádi, že žijeme v této době!
Hana Smiešková – 9. třída

Recitační soutěž – 2019
Každý rok se příznivci poezie a prózy z naší školy těší na únor.
V tomto měsíci se už tradičně koná školní kolo recitační soutěže.
Tentokrát jsme se sešli ve čtvrtek 7. 2. 2019. I když venku byla
zima, zahřály nás u srdíčka nádherné výkony šikovných recitátorů.
Prožili jsme příjemné únorové odpoledne díky všem děvčatům
a chlapcům, kteří procítěně a s radostí přednášeli.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme
a přejeme jim hodně úspěchů při reprezentaci v okrskovém
kole a na recitační soutěži Krásenský zvoneček.
                                                     Mgr. Jarka Křížová

Tajemství lásky

Pětičlenná porota to neměla vůbec jednoduché, poněvadž
všichni byli výborní.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V první zvítězila Ema
Bocková z 2. třídy, ve druhé kategorii se umístil první Tomáš
Kubáček ze 4. ročníku, vítězem třetí kategorie se stala Barbora Nováková ze 6. třídy a první místo ve čtvrté kategorii
získala
                                     Aneta Klanicová z 8. ročníku.
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19. 2. 2019 se žáci IV. třídy zúčastnili zajímavé přednášky na
téma Tajemství lásky.
Povídali si o tom, jak je láska pro život člověka důležitá a co
všechno mu přináší. Nemluvíme pouze o lásce jako takové,
ale je zde zahrnuta také láska přátelská, rodičovská, sourozenecká a další. Paní lektorka měla pro žáky připravené ukázky
toho, jak funguje vztah, jaká úskalí s sebou přináší a jak společné vyřešení problémů lidi sbližuje. Žáci se také dozvěděli,
co vše představuje manželský slib a jakou váhu má.
Přednáška byla velmi poučná a zajímavá.
Mgr. Jana Farbáková

Karneval
V pátek 22. 2. 2019 se na naší škole konalo již tradiční veselé setkání pro rodiče a děti. Od 15 do 18 hodin patřila
nádherně vyzdobená školní jídelna právě jim, jejich
převlekům a maskám při
dalším školním karnevalu
v Poličné.
Masek a nejrůznějších převleků se sešlo i letos požehnaně. Ještě dopoledne děti
sedící v lavicích se během
pár okamžiků proměňovaly
v čarodějnice, víly, princezny, tanečnice, spidermany,
zvířátka, ale nechyběl třeba ani mušketýr, karatista
nebo ninja.
Krátce po třetí hodině celý mumraj uvedla do chodu dvojice
Klaunů na volné noze. Začínalo se jak jinak než tancováním
a dováděním na parketu. Taneční bloky střídaly různé soutěže, hry, scénky a mnoho dalšího. Rodiče zatím mohli využít
bohatého pohoštění, které pro ně bylo připraveno ve školní družině. Na výběr byla spousta druhů domácích zákusků
a nebyli opomenuti ani milovníci chlebíčků.
Touto cestou srdečně děkujeme všem příznivcům naší školy
za podporu akce. Těší nás, že se tato akce povedla a dětem
i rodičům se líbila!
Mgr. Kateřina Bílíková

KNIHOVNA informuje
Přijďte si vybrat z nových zajímavých knih
H. Morris: Tatér z Osvětimi, L. Keppler: Lazar,
S. Mawer: Pražské jaro, T. Sedláček: Druhá
derivace touhy, F. Emmert: Československé
legie v Rusku, J. Kerouac: Andělé zoufalství,
M. Váňová: Holčičky, B. Nesvadbová: Momentky, Z. Hubeňáková: Žena na tahu, O. Ciprová: Ema a jednorožec 4 a mnoho dalších… Více na www.policna.knihovna.cz

Spolky a sdružení informují
TJ Poličná
Naše zimní příprava začala relativně brzy. První trénink se
uskutečnil 11. 1. 2019 v tělocvičně, ve Valašském Meziříčí, kde
jsme kluky otestovali, zda přes zimní přechodné období trávili
svůj odpočinek
pasivně, nebo aktivně, například proložený jinými sporty.
Uskutečnilo se několik testů, na rychlost se změnami směru,
explozivní sílu dolních končetin a speciální vytrvalost. Někteří
kluci dopadli velice slušně a tíha Vánočního cukroví na nich
nebyla znát. Jiní si dali opravdu potřebné volno a tvrdě začali
pracovat až od našeho prvního tréninku.
Tyto testy pak na konci zimního přípravného období zopakujeme a uvidíme, zda příprava přinesla nějaké zlepšení, či nikoliv.
Nicméně očekávám efekt pozitivní. Do prvního přípravného
utkání jsme trénovali třikrát týdně. Nově jsme také po domluvě s klubem Valašské Meziříčí dostali možnost využívat jednou

týdně hřiště s umělým povrchem. Musím říct, že se to velice pozitivně promítlo do přípravných utkání, ve kterých bylo
vidět, že hráčům míč nepřekáží a mnoho věcí se snaží řešit
fotbalově a konstruktivně.
První přípravné utkání hrané s TJ Kelč jsme vyhráli po velmi
dobrém výkonu 6:1. Ačkoliv to byl velice úspěšný vstup do přípravy, neustále je třeba hráče nabádat, aby se měli na pozoru
a aby tvrdě pracovali. To, že vyhrajete pár přátelských utkání ještě neznamená, že budete vyhrávat ty mistrovské. Další
utkání hrané 10. 2. s Valašským Meziříčím B, které hraje 1.A
třídu skončilo naší prohrou 6:4. Pozitivní bylo vstřelení čtyř
branek a naše neustálá aktivita tvořit a útočit. Nicméně jsme
vyrobili několik chyb v obraně a dostali góly, na které se nám
nepodařilo reagovat.
Víkend 16. - 17. 2. jsme bohužel nehráli, jelikož nám odpadlo
několik soupeřů a nepodařilo se nám nikoho narychlo sehnat.
Bohužel je stále čím dál tím těžší sehnat nějaké soupeře, jelikož patříme mezi pár týmů, kteří chtějí hrát každý víkend
a k tomu jsme začali přípravu oproti ostatním celkům relativně brzy. 24. 2. 2019 se nám soupeře najít povedlo a domluvili
jsme se na přátelské utkání s Krhovou. Krhovou jsme do vyložených šancí nepustili a tovyústilo snad jen v jeden jejich střelecký pokus na naši bránu. Po dobrém výkonu jsme mužstvo
z Krhové porazili 3:0. Nesmírně se těšíme a horlivě odpočítáváme každý den do začátku sezóny.
3. 3. 2019 nás čeká mužstvo Slavonína, z Olomoucké 1.A třídy
na umělé trávě v Hranicích. 10. 3. 2019 se na umělé trávě ve
VM utkáme s týmem Byniny a na generálku 17. 3. 2019 soupeře intenzivně hledáme. Po dlouhé době nás také čeká 4denní
soustředění, na které vyrazíme ve čtvrtek 14. 3. 2019, do Velkých Karlovic a vrátíme se 17. 3. 2019 v neděli, které zakončíme
zmíněnou generálkou. Během necelých 4 dnů absolvujeme cirka 10 tréninkových jednotek a pro hráče to určitě nebude žádná forma dovolené. Každopádně je třeba trochu utužit partu
a máme naplánovaných mnoho aktivit, které si užijeme.
Co se týče přestupů, tak se toho až tolik nedělo. Brácha, Jakub
Kapusta má nabídku ze Všechovic, tak uvidíme, zda se rozhodne
zůstat anebo odejde. Velice rádi jsme za návrat Dominika Drdy
do našeho kádru a věříme, že nám velice pomůže. Fotbalista je
to kvalitní, ale kdo nás sleduje detailněji, tak ví, že Dominik asi
2 roky nehrál a výpadek je na něm znám hlavně v kondičních
schopnostech. Na jaře bude pokračovat zkušený obránce Jakub
Orság, setrvává také David Žarlok a Radek Včelný. Trochu nás
mrzí absence naší dlouholeté opory Tomáše Marka, který toho
kvůli rodinným povinnostem mnoho neodehraje, ale věříme,
že jakmile se mu podaří dostavit rodinný dům, tak kariéru zase
obnoví. Přece jen už to od Šakala nebude mít tak daleko.
Tak nás dále sledujte a věřím, že se sejdeme v hojném počtu
na našem prvním domácím utkání, které hrajeme s Choryní
29. 3. 2019. První zápas nás totiž čeká na těžké půdě v Lidečku, již 24. 3. 2019.  
Radomír Kapusta
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Velký úspěch poličenských hasičů
Poličenští hasiči nedávno zaznamenali velký úspěch. Tentokrát
se nejednalo o úspěch na poli sportovním a ani hasičském.
V sobotu 26. ledna se v paláci kultury a sportu v Krhové uskutečnil IV. krhovský košt slivovice.

Poličenští hasiči přijali pozvání
svých hasičských bratrů a také
přihlásili své vzorky do soutěže.
Soutěžilo se v kategoriích pálenek trnková, jablková a jiné
druhy. Mezi jablkovými destiláty zaznamenal menší úspěch
vzorek přihlášený jako Josef
Dorčák - SDH Poličná a v konkurenci 21 pálenek obsadil 6 pozici. Tento menší úspěch však
vzápětí zastínil úspěch v hlavní
kategorii trnkových pálenek,
kdy vzorek přihlášený jako Petr
Lasovský - SDH Poličná předčil všechny pálenky a v konkurenci
34 pálenek vyhrál.
Nezbývá než poděkovat hasičům z Krhové za pozvání a konstatovat, že nejlepší slivovicu co Krhová v roce 2019 viděla, pijí
v Poličné na točně.
                                                                    SDH Poličná

7. ročník Tradičního maškarního plesu
Tradiční hasičský maškarní ples se letos odehrál v sobotu
9. února v sále Hostince U Slunce. Velmi nás těší, že jste si jej
tak oblíbili, což se potvrdilo, že místa k sezení byla vyprodána již
na začátku ledna. Venku sice byla pěkná zima, ale prostředí sálu
se změnilo v ostrov Havaj a nechyběly palmy ani příjemné letní
teplo. I pro letošní rok byl pro hosty připraven pestrý program
a po celý večer k tanci a poslechu hrálo duo Zazpívejmi - manželé Michálíkovi.
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Jak každý ví, k Havaji nepatří jen pláže a palmy, ale i koktejly
a tak prvním bodem programu byla profesionální barmanská
show s barmanem Adamem z „Barmani Zlín“, kteří předvádějí
nejlepší barmanské vystoupení po celé Moravě. Barman Adam
v potlesku diváků, předvedl míchání koktejlů za pomocí různých
kreací a jako třešnička na dortu byla „fire show“ (ohnivá show),
která hosty uchválila zapálenými lahvemi a pliváním ohně. Diváci byli nadšení a ihned po vystoupení se vrhli na bar, kde byly
jednotlivé koktejly připravovány našimi hasičkami.
V programu tradičně nechybělo ani vystoupení našich
hasiček a hasičů, letos jak
jinak než s tanečkem HULA
HULA, které následně přešlo
do divokého tance s poličenským Danem Nekonečným.
Naše vystoupení sklidilo
obrovský potlesk a znovu
bylo vyžádáno k opakování, za což jsme velice rádi.
V průběhu večera byli hosté vyzváni ke společnému
tanci La Bomba a nevěřili
jsme vlastním očím, že se do
tance zapojili skoro všichni
a v průběhu večera jej několikrát zopakovali.
Největším problémem plesu
bylo vyhodnocení nejlepší masky večera, proto byly vyhlášeny
3 masky a to Ananas v podání Marušky Štefánkové, potápěčské
duo Eda Dorčák a Verča Matochová a Borat v podání Pepy Dorčáka. Všem účastníkům to velmi slušelo a opět si na maskách
dali záležet.
Závěrem bychom chtěli poděkovat ještě jednou všem sponzorům a lidem, kteří se podíleli na přípravách letošního plesu
a velké díky patří hostům, že vytvořili skvělou atmosféru a užili
si s námi 7. ročník plesu.
Fotografie z plesu naleznete zde sdhpolicna.rajce.indes.cz Video z vystoupení našich hasičů naleznete na youtube.com pod
názvem SDH Poličná ples 2019
Videa ze společného tance všech účastníků naleznete na youtube.com pod názvem Ples SDH Poličná – společný tanec La Bomba
Sbor dobrovolných hasičů Poličná

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na březen 2019

Obvyklou součástí programu byly malé soutěže, chutné občerstvení a bohatá tombola. Byl to velmi příjemně strávený
večer a ti nejvytrvalejší se rozcházeli až někdy nad ránem.

Pondělí 4. března
14.00 hod.
Zápis na operu La Traviata v Moravskoslezském divadle – 340,- Kč.
Zápis na Bowling v Sokolské ulici – 50,- Kč.
Čtvrtek 7. března
14.30 hod.
Senioři bez nehod – s malým dárkem – zajišťuje pí. Valchářová z MěÚ.
Pátek 8. března
Oslava MDŽ k tanci hraje Robert Šváb.

14.30 hod.

Čtvrtek 14. března
14.30 hod.
Cestování po Číně – promítání p. Radomír Odstrčil.
Čtvrtek 21. března
15 – 17 hod.
Bowling v herně na Sokolské ulici. Občerstvení v restauraci.
Čtvrtek 28. března
14.30 hod.
Velikonoční zvyky na Valašsku – přednáší pí. Vanda Vrlová.
Sobota 30. března
17.00 hod.
Odjezd z autobusového nádraží na operu La Traviata.
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

Ples volejbalistů
V měsíci únoru začala plesová sezóna i v Poličné. Tradičně ji
otevřeli 2. února volejbalisti svým v pořadí již 9. Poličenským
miniplesem. Tentokráte to byl trochu větší miniples, protože jsme se
přestěhovali znovu do sálu, kam se
vešlo více hostů. Také se zvětšil prostor pro ty tancechtivé, kteří mohli
bez rizika pošlapání nebo srážky
předvádět své taneční kreace.
Dostatečnou inspirací bylo určitě
vystoupení Natálky Klimentové,
která nám předvedla jeden z tanců
na moderní hudbu. Tanec byl velmi
pěkný, pohybově náročný a moc se
líbil.
Nesmím zapomenout na další změnu, kterou jsme oživili náš ples a tou
byla jiná kapela. Léta nám k tanci
hrálo osvědčené Duo Dekolt. Letos
jsme se rozhodli oslovit kapelu Svařák. Podle toho, jak se
hosté bavili, to nebyla špatná volba. Více si užili milovníci
rockové hudby.

Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit, osádce paní Marty
za obsluhu a jí samotné s manželem za výborné občerstvení.
Teď máme před sebou celý rok na to, abychom se připravili
na tu jubilejní desítku.
Libuše Dopiráková

Honební společenství chystá jarní úklid
13. dubna cca od 8.00 hod. budou členové mysliveckého
sdružení již tradičně provádět úklid Poličné a širšího okolí.
Pokud byste chtěli přiložit ruku k dílu a přispět tak dobrým
skutkem k očistě naší okolní přírody, máte jedinečnou příležitost se připojit k jejich iniciativě, stačí kontaktovat členy
mysliveckého sdružení.
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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. 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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