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Motto měsíce:
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nový rok 2020 jsme přivítali společně ohňostrojem a posezením
u svařeného vína. Přeji vám všem do nového roku hodně štěstí,
zdraví a osobních úspěchů.
V letošním roce bychom se rádi zaměřili na dokončení kanalizací a projektovou přípravu odkanalizování Kotliny pod Kapličkou
a areálu TJ Poličná. O letních prázdninách bychom chtěli provést
generální opravu elektrických rozvodů na staré budově Základní školy. Připravujeme také vše potřebné k realizaci zateplení
obytného domu č. p. 157. Také se dokončují přípravné práce
na protipovodňových opatřeních na vodoteči Loučka. Probíhají
i přípravy na výstavbu chodníku ke škole. Opravy a vysprávky
místních komunikací jsou samozřejmostí.
Od pondělí 6. 1. 2020 bude průběžně probíhat svoz vánočních
stromků. Pokud budete chtít svůj vánoční stromek nechat odvést, položte ho k brance svého domu a my jej odvezeme.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva obce Poličná
V pondělí 16. prosince se uskutečnilo 8. zasedání Zastupitelstva obce, poslední v roce 2019, které projednalo a schválilo
následující body:
• Rozpočtové opatření č. 15/2019 a 16/2019 dle předloženého
návrhu.
• a) Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Poličná na rok 2020 v členění na rozpočtové oddíly a rozpočtové
paragrafy (OD/PA) a to v podobě, jak byl zveřejněn na úřední
desce obce a dalším způsobem v místě obvyklým.
Rozpočet je vyrovnaný, kdy příjmy na rok 2020 činí částku
ve výši 35.318.711,- Kč a výdaje na rok 2020 činí částku ve
výši 34.068.707,- Kč a financování - 1.250.004,- Kč (pol. 8124
splátky úvěru).
b) Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje účetní reagovat na
změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve
znění pozdějších předpisů a upravit rozpočet podle aktuálně
platné rozpočtové skladby, aniž při tom dochází ke změně celkových příjmů a celkových výdajů či k přesunu mezi jednotlivými příjmy a výdaji.

• Závazný ukazatel rozpočtu ZŠ a MŠ Poličná, Poličná 276, příspěvkové organizace na rok 2020 ve výši 2.900.000,- Kč.
• Plán konání zasedání Zastupitelstva obce Poličná pro rok 2020
dle předloženého návrhu.
• Vydání obecně závazné vyhlášky obce Poličná č. 3/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
• Vydání obecně závazné vyhlášky obce Poličná č. 4/2019
o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu.
• Upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2020.
• "Zásady kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko" dle předloženého návrhu.
"Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2020"
dle předloženého návrhu.
Mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do
rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2020 ve výši 174.700,- Kč (tj. 100 Kč na
1 obyvatele – počet obyvatel obce dle ČSÚ ke dni 31. 12. 2018
činil 1.747 osob).
• Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Poličná
na rok 2020 dle předloženého návrhu.
• Uzavření Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. a obci Poličná v souvislosti s projektem Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Kotlina.
Usnesení rady i zastupitelstva naleznete na webových stránkách obce www.policna.cz.

Novoroční ohňostroj
Nový rok 2020 jsme v Poličné uvítali společně na tradičním
setkání občanů 1. ledna. Od 17. hodiny se lidé začali scházet
v kulturním sále U Slunce, kde si popovídali, zhodnotili vánoční
svátky i novoroční předsevzetí a přáli si vše nejlepší do nového
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roku. Během hodinky měli dospěláci příležitost ochutnat svařák, na který si tentokrát mohli donést svůj hrníček, ev. si půjčit
nebo zakoupit hrníček s logem obce. Pro děti byl zdarma připraven džus a bonbóny.
Před 18. hodinou jsme se všichni přemístili ven a užili si velkolepého ohňostroje, který měl opět pod palcem Michal Nekola.

kontejnerů na komunální odpad z tohoto prostranství, které je
ve středu obce a nedělá nám dobrou vizitku a místo nich přidání
kontejnerů na papír a plast.
Nebo vám se to líbí??? Mě tedy rozhodně ne!!!
Do nového roku 2020 vám přeji hodně zdraví, štěstí a pohody
a méně takových nepořádků.			
Stanislav Pernický

Plán zasedání Zastupitelstva obce v roce 2020

Obloha téměř na 15 minut ožila, barva střídala barvu, o zajímavé
efekty nebyla nouze. Děkujeme a přejeme pohodový rok 2020!
                         Petra Mrovcová

Okénko zastupitele
– ohlédnutí za vánočními svátky
Milí spoluobčané,
jistě mi dáte za pravdu, že vánoční svátky patří mezi jedny
z nejkrásnějších dnů v roce. Doma voní cukroví, ve vaně se plácá
kapr, děti se teší na Ježíška a dárky a za okny i před domy svítí
stromečky či svíčky. Nevím jak vy, ale já jsem měl  opravdu krásné vánoce s vnoučaty a rodinou i přáteli.

O to větší rozčarování jsem zažil při procházce naší obcí, když
jsem uviděl tento strašný nepořádek před kontejnery u Jednoty.
Myslíte, že je to normální? Přitom si to děláme sami… Sami si
tak „hyzdíme“ naši pěknou obec. Nechápu, jak někdo může věci,
které stejně přiveze autem, vyhodit před plné (a někdy i poloprázdné) kontejnery? Proč s nimi nezajede do sběrného dvora?
A současně si říkám, že přece každý rodinný dům i bytovky mají
své popelnice a kontejnery, tak proč to vozí lidé k Jednotě a jen
tak to tam pohodí?
Proto na nejbližší zasedání ZO předložím návrh na odstranění
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Programy podpor z rozpočtu Zlínského kraje
Dovolujeme si vás upozornit na Programy Zlínského kraje, ve
kterých je možno získat dotace na různé aktivity a projekty:
PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZK:
Cílem Programu je podpora začínajících i stávajících včelařů ve
Zlínském kraji.
Důvodem poskytnutí dotace je potřeba zkvalitnit chov včelstev,
udržet a zlepšit opylovací službu ve Zlínském kraji a podpořit
obměnu včelího díla.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: obměna a navýšení počtu úlů a včelstev, obnova
včelího díla a tím snížení výskytu moru včelího plodu.
PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ:
Cílem Programu je rozvoj kulturních aktivit a akcí, tj. realizace
mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního
významu.
Důvodem poskytnutí dotace je zachování a rozvoj kulturního
života na území Zlínského kraje.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:
• přínos realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití kulturních památek Zlínského kraje,
• jedinečnost a aktuálnost předkládaného projektu,
• obohacení kulturního života Zlínského kraje (všech skupin
obyvatel, včetně zdravotně postižených),
• návaznost projektu na regionální, krajská a celorepubliková
kola soutěží a přehlídek,
• realizace projektu jako integračního prvku vytvářejícího kulturní společenství regionů kraje.
ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.
Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké
nabídky sportovních aktivit.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: zlepšení rozvoje a kvality sportovní činnosti týkající
se organizací pracující s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji.

Setkání se seniory
Neděle 8. prosince patřila v Poličné seniorům. Do sálu hospody U Slunce dorazila opět po roce na přátelské setkání stovka
seniorů. Program začínal v 11 hodin dopoledne, ale první účastníci dorazili mnohem dříve a využili tak čas před oficiálním setkáním ke konverzaci jak se svými vrstevníky, tak se zástupci obce.
Na řadu dotazů tak odpovídal starosta obce Vladimír Místecký
i místostarosta Vojtěch Bača.

V 11 hodin sál i restaurace praskala ve švech, pan starosta přivítal všechny přítomné a představil čestného hosta – Michaelu
Blahovou, radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskového sektoru a rodinné politiky – která k návštěvníkům také
promluvila. Poté byl pro všechny připraven zajímavý program.
První část připravili žáci MŠ a ZŠ Poličná. Na pódiu se vystřídali
tančící a zpívající mušketýři, princezny, kominíčci či maličtí Valaši v tradičních krojích. Všem se představení povedlo, nadšeni
nebyli jenom senioři, ale také rodiče, kteří se na své ratolesti
přišli podívat.

Upozornění na likvidaci jedlých olejů
S účinností od 1. 1. 2020 se obcím stanovuje povinnost zajistit
celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků.
Důvodem je, že v současné době pouze cca 10% obcí zajišťuje třídění těchto odpadů
a oleje a tuky často
končí v kanalizaci.
• Od 1. 1. 2020
budou na území
obce rozmístěny 4
sběrné nádoby.
• Princip sběru spočívá v tom, že jedlé oleje a tuky se
stáčí do PET lahví
a láhve se ukládají
do těchto sběrných nádob.
• V žádném případě, prosím, nevylévejte ani nevyhazujte použité
oleje ani tuky přímo do nádob.

Po vystoupení dětí se dostalo na program poněkud závažnější
téma – přednáška BESIPu o bezpečnosti na silnicích. Během dne
byli také všichni přítomní opět informováni o seniorské obálce,
která má pomoci záchranným složkám při případné pomoci.
Setkání seniorů trvalo do 15. hodiny, mimo hudby a povídaní si
senioři užili výborného oběda a pití. Při odchodu dostali od zástupců obce kalendář, seniorskou obálku, reflexní pásek, termo
hrnek a přání na rok 2020.               
Petra Mrovcová
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Divadlo Ventyl – Nový začátek
V pátek 29. listopadu jsme ukončili letošní divadelní sezónu
v Poličné. Za kulturou tentokrát dorazilo méně lidí než obvykle.
Ti, kteří zůstali doma, rozhodně prohloupili. Hranická divadelní
společnost Ventyl si pro poličenské diváky připravila skvělou komedii Nový začátek.

Informace k platbám poplatků na rok 2020
Dne 30. 6. 2019 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
Tu napsal francouzský dramatik Antoine Rault a česká premiéra hry
se neodehrála ještě ani před měsícem. Přesto byli všichni 3 herci
skvěle sehraní a diváci se od začátku do konce výborně bavili.
Hlavní hrdinka příběhu Catherine je soběstačná, sebevědomá
a úspěšná žena, která má šestnáctiletou pubertální dceru Sáru.
Ta ji neustále vyčítá nejen rozvod, ale také to, že je bezcitná,
tvrdá, přísná na sebe i své okolí...
Na Štědrý den dojde Catherine trpělivost a pozve na večeři
bezdomovce Michela, kterého objevila před dveřmi bytu. Život
obou žen se obrátí naruby a začíná ta pravá jízda.  Všichni tři hrdinové si přes krušný začátek spolu velice rozumí, neplánovaný
štědrovečerní host dostane příležitost změnit život… a nezmění
se život a vztahy jen jemu, ale i Catherine a Sáře.

Vážení spoluobčané.
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.

Prosba
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že nám stále nosíte vážní lístky z odevzdaného papíru
nebo železa a věříme, že v této činnosti budete pokračovat i nadále.
Do hodnocení při přiznávání bonusu za separaci odpadu se započítává jak tříděný odpad z hromadného svozu odpadků z celé
obce, tak také individuálně odevzdaný tříděný odpad vámi občany. Vaše vážní lístky zahrneme do souhrnného výkazu a zcela nepochybně to bude mít pozitivní dopad do rozpočtu obce.   
Děkujeme.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jednou větou – výborná komedie, která neklouže jen po povrchu!
Věřím, že divadlo Ventyl nebylo v Poličné naposled.         
Autor, foto: Petra Mrovcová

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940
Šestou část vzpomínek pana Ivana Málka přineseme v únorovém
čísle zpravodaje.
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Adventní čas v mateřské škole
Na příchod Mikuláše a čertů jsme se v naší mateřské škole začali částečně připravovat už koncem listopadu a první týden
v prosinci to vypuklo docela. Vstup MŠ a třídy zdobí vánoční
stromečky, okna zdobí vánoční či zimní motivy. Nejdůležitější
výzdobou jsou však výrobky a obrázky dětí. Šatnu dětí ze třídy
Krtečků zdobí papírové postavičky – Mikulášů, čertíků a andílků. Děti si daly záležet na jejich podobě – ochotně stříhaly,
barvily a nalepovaly či slepovaly jednotlivé části postaviček.
Nechyběly ani písničky a říkadla o čertech.

Velmi odvážně zazpívaly písničku nebo přednesly básničky
o čertech a za to dostaly od Mikuláše čokoládový adventní kalendář.

Každý rok se snažíme vytvořit v naší mateřské škole pro děti
příjemnou předvánoční atmosféru. Letos k tomu přispěla návštěva „Magicrevue – Lubor Kellner“ 4. 12. dopoledne. Děti
zhlédly vystoupení plné kouzel a magie. Často jsme všichni
nevěřícně kroutili hlavou nad tím, co nám účinkující předvádějí. Děti se po celou dobu báječně bavily a velký úspěch mělo
přímé zapojení některých dětí do kouzlení. Tyto děti si odnesly
za svůj výkon malou pozornost. Celé představení končilo bouřlivým a dlouhotrvajícím potleskem.

Tradicí se v naší mateřské škole stává zdobení vánočního stromečku před školkou ozdobami, které vyrobí děti doma s maminkou. Letos nás mile překvapil zájem maminek a dětí, které
přinášely ozdoby ihned po zveřejnění výzvy či prosby o spolupráci.
Již od 2. prosince se stromeček zaplňoval různými ozdobami, které byly ve větší míře tvořeny z přírodnin a korálků. Za
opravdu pěkné a nápadité ozdoby všem zúčastněným dětem
a rodičům děkujeme.

Ve čtvrtek 5. 12. jsme v Mateřské škole uspořádali „Den čertíků“. Děti se na tento netradiční den neuvěřitelně těšily a stále
o něm mluvily. A k našemu potěšení přišli ve stanovený den do
třídy nádherní a rozverní malí čertíci. A ne jen ti. Objevili se tu
také spanilí andílci.

Děti si hrály, zpívaly a tancovaly až do chvíle, kdy mezi ně do
třídy zavítal Mikuláš s anděly a čerty, kteří byli opravdu hodně
strašidelní a škaredí. Ale v naší třídě máme samé hodné děti,
a proto se čertů vůbec nikdo nemusel bát.

Ve středu 11. prosince jsme uspořádali ve třídě Krtečků od
15.00 hod. „Vánoční posezení“.  Celá akce se odehrála opravdu
v komorním prostředí, protože dost dětí bylo nemocných. Pro
rodiče a děti jsme připravili vánoční čaj a na občerstvení přinesli rodiče různorodé a velmi dobré vánoční cukroví. V úvodu
děti předvedly krátký program z písniček a básniček, které se
naučily od září. A protože jsou to ještě opravdu malé děti, některé z nich sledovaly své kamarády z klína rodičů.
Po vystoupení děti dostaly vánoční přáníčko a svícínek.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Návštěva žáků ze SŠ veterinární

Následovala volná zábava a ochutnávka cukroví, nikdo nepospíchal domů.
Velké a upřímné poděkování patří všem rodičům, kteří nás
na naší akci podpořili a opravdu velmi ochotně přinesli na
ochutnání spoustu zajímavého a chutného cukroví.
Svým přístupem a dobrou náladou vnesli do třídy velmi příjemnou atmosféru.      

Dne 29. 11. 2019 přišla bývalá žačka ZŠ Poličné, Jana Capilová,
představit letošním deváťákům svoji střední školu s názvem
Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž.
O škole jsme se dozvěděli téměř všechno – poznali jsme (alespoň
zprostředkovaně) učitele, vyučovací předměty i náročnost povinné praxe. Také nám sdělila, co všechno můžeme po ukončení této
školy dělat. Po vyslechnutí všech těchto informací jsme si prohlíželi fotky a vyslechli si příběhy, co se jim ve škole staly.
Přednáška se nám moc líbila, bylo skvělé vidět a slyšet, co
všechno se na veterinární škole dá zažít.
Klára Lažová – 9. třída

O poklad strýca Juráša

Ve čtvrtek 19. 12. dopoledne zavítali do mateřské školy zástupci obce, pan starosta Místecký a místostarosta pan Bača.
I letos nadělovali dětem pod stromeček nové hračky. Finanční příspěvek z OÚ na nové hračky pod stromeček se už také
stává tradicí. Je to velmi pěkná akce, která zpříjemní dětem
předvánoční období v mateřské škole. Samozřejmě jim za to
patří vřelé poděkování.
A nutno dodat, že neděkujeme jen za nové hračky a jednu
báječnou akci, ale chceme poděkovat OÚ za dobrou spolupráci během celého uplynulého roku. Doufáme, že dobrá
spolupráce bude pokračovat i v novém roce, ve kterém všem
zaměstnancům OÚ a spoluobčanům Poličné přejeme hodně
štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
     Ludmila Chriašteľová

Jan Ámos Komenský: "Čím víc budeš vědět, tím větší bude
tvůj svět." Toto téma si organizátoři již tradiční literární soutěže pro děti vsetínského okresu vybrali.
Žáci mohli psát prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku
osobního deníku apod.), poezii, drama nebo komiks. Příspěvky
měly mít rozsah maximálně 3 strany A4 (próza), popř. 4 strany
A4 (komiks); poezie měla obsahovat maximálně 3 básně.
Z naší školy jsme poslali 2 práce: „Vysněná učitelka“ (žákyně
6. třídy) a „Kdybych byla učitelka“ (žákyně 7. třídy). Oběma
držíme palce, aby se jejich díla líbila.
Uzávěrka soutěže byla 30. 11. 2019, o případném úspěchu našich děvčat budeme informovat.
   Mgr. Marcela Oravová

Přednáška v 1. třídě
Naši prvňáčci se 1. prosince zúčastnili přednášky „Aby pes
nekousl“. Hravou formou se seznámili, jak se správně chovat
při střetu se psem a jak snížit rizika možného zdravotního poškození na minimum. Děti si vyzkoušely formou hry jednotlivé
situace, které by mohly nastat při setkání s cizím psem.
Přednáška byla pro děti přínosná a moc se jim líbila.
                                         Mgr. Ivana Kantorová

První pomoc
V pondělí 2. 12. 2019 se celá naše 3. třída zúčastnila zajímavé přednášky o základech první pomoci.
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Povídali jsme si o tom, jak správně přivolat první pomoc
a zopakovali si důležitá telefonní čísla.
Potom jsme zkoušeli ošetřit různá drobná poranění. Bylo to
velmi zábavné, protože jsme při ošetřování použili umělou
krev. Také jsme vyzkoušeli dát ruku do šátku a poskytnout
první pomoc při bezvědomí.
Přednáška byla velmi poučná. Jsme rádi, že jsme vše hezky
zvládli ošetřit, protože se nám tyto znalosti mohou v životě
hodit.

viděli prototyp bomby, která dělala strašný rámus, ale i odporný zápach.

Budeme se těšit na další zajímavou přednášku.
                                                               Pavla Papežová

Olympiáda v českém jazyce – 46. ročník
Naše škola každoročně pořádá školní kolo olympiády v českém jazyce, která je určena pro talentované žáky osmých
a devátých tříd. Stejně tak tomu bylo i v letošním školním
roce, kdy nelehké zadání vytvořené Národním institutem pro
další vzdělávání MŠMT plnilo deset soutěžících.  
A jaké úkoly k přemýšlení si pro ně letos organizátoři připravili? Žáci si tentokrát v mluvnické části pohráli s frázemi, s interpunkcí,  se způsoby obohacování slovní zásoby, s obtížným
pravopisem, ale i s funkčními styly. Další hodina byla vyhrazena k napsání slohové práce na téma „Tomu říkám překvapení“.
Po sečtení bodů obsadili stupně vítězů tito žáci: Eliška Vašíčková (1. místo), Vlastimil Koňařík (2. místo) a Aneta Klanicová
(3. místo). Všem účastníkům patří pochvala za zapojení do
soutěže a Elišce, která nás bude reprezentovat v měsíci v lednu v okresním kole na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, přejeme hodně úspěchů.
      Mgr. Božena Fajtová

Moc děkujeme za pozvání na tuto akci, zase jsme se něco zajímavého dozvěděli a naučili.
Vlastimil Koňařík – 9. třída

Vánoční akademie a jarmark
Opět se rok s rokem sešel a přiblížila se doba adventu, což je
na naší škole znamením, abychom se začali připravovat na tradiční vánoční akademii. Ve všech třídách bylo možno sledovat
děti, jak s nadšením nacvičují svá vystoupení a jak s pomocí
učitelů tvoří krásné vánoční dekorace a výrobky určené k prodeji na vánočním jarmarku.
Ve středu 4. prosince v 15 hodin přivítala v jídelně naší školy moderátorská dvojice Aneta Klanicová a Patrik Pernický
všechny lidičky, kteří si přišli užít pohodové odpoledne.

Vědecký festival
Dne 4. 12. 2019 se 9. třída ZŠ Poličná zúčastnila Vědeckého
festivalu, který každoročně pořádá Integrovaná střední škola
– centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky (ISŠ-COP Valašské Meziříčí). Cílem festivalu
je nejen představit žákům školu s jejími studijními obory, ale
také zábavnou formou děti zasvětit do oblasti vědy, techniky,
chemie a fyziky.
Kluci ze Světa techniky z Ostravy nám ukázali něco jedlého,
ale ne moc dobrého, dále výtečnou uhlíkovou zmrzlinu, tekutý dusík, který se závratnou rychlostí vypařoval, bezbolestné zapálení končetiny a dokázali rozpínavost oxidu uhličitého
pomocí nádoby naplněnou oxidem uhličitým. Na závěr jsme

Besídku zahájili naši nejmenší. Ježečci z mateřské školy nám
zazpívali písničku o vločce a prozradili nám svá tajná vánoční
přání. Pohádkovými písněmi z dílny J. Uhlíře a Zdeňka Svěráka
nás potěšily děti ze třetí třídy, druháčci nám svým hudebně
pohybovým vystoupením předvedli, kolik práce před Váno-
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ci mají kominíci. Naši páťáci nám s písní Protože to nevzdám
připomněli, že bychom neměli zapomínat ani na naše čtyřnohé
přátele a prvňáčci nám svým pohádkovým tanečkem ukázali, že
mít na světě někoho blízkého je ten největší dar.

Druhá část akademie se pak nesla v duchu vánočních písní. Poslechnout jsme si mohli žáky 6. třídy s písní Půlnoční od
V. Neckáře, sedmáci zazpívali, s doprovodem hudebních nástrojů, koledu Pásli ovce Valaši a dívky z 8. třídy koledu Jingle bells.
Vystoupení tříd střídala čísla jednotlivců. Anežka Dopiráková
a Vašek Stavinoha ze 4. třídy potěšili recitací básní se zimní tématikou a Kamila Zdráhalová z 5. třídy roztleskala obecenstvo
strhujícím tanečním vystoupením.
Velkou tečku za letošní akademií udělali komediálním ztvárněním pohádky Popoluška naši deváťáci, kteří srdečně rozesmáli
většinu publika.

Mikulášská nadílka 2019
Ve čtvrtek 5. 12. také do naší školy zavítal Mikuláš s anděly
a čerty.

Nejprve se zašli podívat do mateřské školy, kde jim děti krásně
zazpívaly. Žáci na základní škole také zpívali krásně, jen se někteří museli k podání pěveckého výkonu déle přemlouvat. Hodné
děti Mikuláš odměnil milým dárečkem v podobě adventního
kalendáře. Ty zlobivější Mikuláši slíbily, že se do příštího roku
polepší.

Anděl a čertíci však nebyli jen ve škole.  Nadílka proběhla i ve
školní jídelně.
Jsme moc rádi, že k nám Mikuláš přišel a doufáme, že děti navštíví i v příštím roce.
Klanicová Aneta – 9. třída

Preventivní přednáška v 6. třídě

Po ukončení akademie se všichni rozeběhli po prostorách školy,
aby si stihli zakoupit ty nejhezčí výrobky našich žáků na jarmarku a občerstvit se kávou, čokoládou či jiným chutným občerstvením. Také letos se žáci rozhodli podpořit různé charitativní
projekty a přispět na dobrou věc.
Doufáme, že všichni byli spokojeni a odnášeli si kromě velkých
nákupů i hodně krásné předvánoční nálady.
Mgr. Jana Skotnicová, Mgr. Jana Farbáková
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Dne 6. 12. 2019 přišel do školy pan lektor Radomír Palacký,
aby nám povídal o závislosti na počítačových hrách a o nástrahách, které na nás mohou číhat na sociálních sítích.
Dozvěděli jsme se nejen o věkové hranici vhodné pro používání
sociálních sítí, ale i o hraní počítačových her od těch nejjednodušších až po ty „drsné.“ Dále jsme společně řešili, jaký vliv mají
tyto hry na naše chování.
Do programu přednášky bylo také zařazeno několik her. Na jedné z nich jsme si názorně vyzkoušeli, jak si můžeme bez mobilu
předávat „smajlíky“ – trénovali jsme oční kontakt a uvědomili
jsme si každý svou jedinečnost.

Snažíme se pomáhat
Jako vystoupení na vánoční besídce ZŠ a MŠ Poličná si žáci
páté třídy vybrali píseň Olgy Lounové Protože to nevzdám.
Tato píseň nese poselství o psí lásce a obětavosti, která nám
lidem tolik ukazuje. V souvislosti s tím se žáci třetí a páté třídy
rozhodli, že část výtěžku, který utržili za výrobky prodané na
školním jarmarku, věnují na azylový ranč VALKÝRA. Jedná se
o soukromý neziskový azyl v obci Velká Lhota u Valašského
Meziříčí pro nechtěná či týraná domácí i hospodářská zvířata.
Společně jsme tedy nakoupili spoustu nejrůznějších pamlsků,
které jsme pak předali těm nejpotřebnějším.
            Mgr. Jana Skotnicová, Mgr. Jana Farbáková

Filmové představení

Viděli jsme také 2 videa. Na prvním byl kluk, který chtěl žít bez
sociálních sítí. Jenomže všichni ostatní byli na sociálních sítích
závislí. Chodili okolo něj bez povšimnutí, neustále v předklonu
s pohledem visícím na mobilu. Druhé video jsme si měli pustit
doma, zabývalo se negativním vlivem počítačových her.
Tato přednáška se mi moc líbila. Byla pro nás velice aktuální.
Mohli jsme se zamyslet nad tím, jestli netrávíme příliš času ve
virtuální realitě a ten skutečný svět nám zatím neuniká.
Monika Dufková – 6. třída

Typ temperamentu aneb Co jsi zač?
Ve středu 11. 12. jsme měli v 8. třídě přednášku o temperamentu. Přijela za námi opět Mgr. Vaneta Zvoníčková z klubu
Most.
Beseda byla rozdělena na dvě části. V první jsme dostali test,
který nám měl objasnit, jaký typ temperamentu je ukryt v nás
samotných. Ve druhé části jsme si jednotlivé typy temperamentu blíže charakterizovali. Shlédli jsme také video, díky kterému jsme lépe pochopili slabé i silné stránky melancholika,
cholerika, sangvinika i flegmatika.

Aby čekání na Vánoce lépe ubíhalo, vyrazili naši žáci do kina
na filmové představení. Třídy 1. – 6. shlédly animovaný rodinný příběh Willy a kouzelná planeta a třídy 7. – 9. životopisný
hudební film Rocketman.
Willyho kouzelná planeta
Malý Willy cestoval s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné
lodi se bez rodičů dostal v záchranném modulu na neznámou,
divokou planetu. Naštěstí na ní nebyl sám - k přežití mu pomáhal robot Buck a zvířecí kamarád Flash. Planeta byla plná
úžasných i nebezpečných zvířat, které Willy fotil pro rodiče.
Bohužel se robot Back časem vybil a už Willyho nemohl ochraňovat, proto se Willy rozhodl najít baterii, kterou ztratil při
útěku před tvory, kteří vypadali jako kameny. Nakonec Back
dostal potřebnou baterii a mohl zas vysílat signál sondám,
které je našly a dostaly zpět k rodině.
Film se nám velice líbil a doufáme, že brzy zase kino ve Valašském Meziříčí se školou navštívíme.
Nikol Foltová – 6. třída
Rocketman
Hlavní herci: Taron Egerton, Janie Bell, Richard Medden
Tento film popisuje život Eltona Johna, anglického zpěváka, hudebního skladatele a klavíristy, od jeho pěti let až po
90. léta minulého století.
Jeho původní jméno bylo Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který špatně vycházel s rodiči a rozuměl si pouze
s klavírem. Stal se slavným tak nečekaně a rychle, že to nezvládl a propadl závislosti na drogách i alkoholu.
Některým z nás se film líbil a některým ne. Téměř všechny
zaujala výborně znějící muzika a byly tam také moc hezké rekvizity i kostýmy. (Elton nosil velmi odvážné a módní obleky).
Film nás poučil, že se nemají brát drogy, protože kvůli závislosti přišel o většinu svých přátel i o životního partnera.
Barbora Nováková, Klea Kunetková – 7. třída

Prvňáčci nocovali ve škole

Paní lektorka velice dobře vše vysvětlovala a my všechno okolo temperamentu teď už známe mnohem lépe.
Michaela Halaštová, Zuzana Vágnerová - 8. třída

Během podzimu jsme měli v první třídě soutěž v tom, že kdo
nasbírá alespoň deset razítek s dýní, bude moci strávit jednu
noc ve škole. A 17. prosince ta noc přišla! Naši prvňáčci měli
kouzelné nocování ve škole. Moc se na něho těšili.
Odpoledne přišli převlečeni v různých nápaditých kostýmech
a nesli s sebou veliké množství různých dobrot. Po velké společné večeři si zasoutěžili, zatančili, udělali náramek na památku a pak, aniž by věděli, co je čeká, vyšli každý sám na
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stezku odvahy. Zvládli ji statečně a na výbornou. Potom, už
ze spacáku koukli na pohádku a unaveni po celém dni usnuli. Dobrot měli tolik, že ještě druhý den hostili své kamarády
z ostatních tříd. Nocování se jim líbilo, nikoho neodneslo žádné strašidlo a moc si ho užili.
Tak zase někdy možná, za odměnu.
Mgr. Ivana Kantorová

Literární soutěž Miroslava Kabely
a úspěch Patrika Pernického
Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s Městskou knihovou
a výborem kultury vyhlásilo v letošním roce již 21. ročník Literární soutěže Miroslava Kabely. Soutěžilo se jako obvykle ve 2
kategoriích. Do kategorie b) se mohli zapojit účastníci ve věku
13 – 15 let, kategorie a) byla určena soutěžícím ve věku 16 – 20 let.
Mladé spisovatelské naděje si vybíraly ze čtyř témat: Vánoční
příběh, Co mi babička vyprávěla (dědeček vyprávěl), Dopis starostovi našeho města a Co dělat, aby byl svět krásnější.
Vyhlášení výsledků proběhlo v úterý 17. 12. 2019 v čítárně
Městské knihovny Valašské Meziříčí. Velkou radost naší škole udělal Patrik Pernický, který se svou prací na téma „Co mi
babička vyprávěla“ získal úžasné 3. místo. Jeho úspěch je o to
cennější, že odborná porota hodnotila v této kategorii 19 prací.
Kromě věcné ceny a diplomu obdržel Patrik měšec s finanční
částkou 555 Kč.
Patrikovi srdečně blahopřejeme a jsme rádi, že se s jeho prací
můžeme seznámit nejen ve Sborníku vítězných prací literární
soutěže Miroslava Kabely 2019, ale i v Poličenských listech.
Mgr. Božena Fajtová

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY
PRO ROK 2019
Co mi babička vyprávěla
Náš příběh začíná, když se maminka seznámila s tatínkem, který žil na „Čupě“ (malá usedlost poblíž Vsetína). Po dvou měsících známosti se vzali. Tak začal společný život na Čupě v červnu
roku 1937. Život tam nebyl jednoduchý. Babička ji nepřijala do
rodiny, protože byla chudá. Maminka byla čistotná a pracovitá,
ale babička s ní stejně nechtěla žít, a tak se v roce 1938 prarodiče s tatínkovými sourozenci odstěhovali na statek do sousedství. A tehdy jsem se narodila.

Rodiče se osamostatnili a začali zúrodňovat pole. Později si pořídili zvířata a prodávali máslo, mléko a vajíčka. U pradědy si
pekli chleba a obilí vozili na semletí do mlýna. Tatínek pracoval
v zimě v lese a u Sousedíků ve fabrice, kde se vyráběly příbory
značky Sandrik. Maminka v létě ještě prala prádlo „paničkám“
z města. Začalo se jim dařit. A protože zuřila válka a ve městě
bylo málo jídla, scházely se u nás celé rodiny a chodily k nám
nakupovat.
Při té příležitosti se muži domluvili, že budou u nás tisknout letáky proti Hitlerovi a německé okupaci. V sobotu je tiskli u nás
na rotačce a tatínek je pomáhal roznášet po Vsetíně. To se mu
vymstilo v lednu roku 1940, když ho někdo udal a gestapo si pro
něho přišlo do fabriky. Maminka mu šla tenkrát donést oběd.
Ale v práci už nebyl. Gestapo ho odvedlo na zámek, kde mělo
sídlo. Německý důstojník ji tenkrát málem shodil ze schodů se
slovy: „Wir kümmern uns fűr ihn.“ (My se tu už o něho postaráme).
Maminka běžela za strejdou Sedláčkem, který jí pomohl převézt
rotačku k nim do stodoly, jak byli domluveni se členy odbojové skupiny. Všechny vzali nakonec k výslechu, protože je někdo
udal, včetně dědy, který měl jen stejné příjmení jako otec. Na
druhý den ho ale propustili. Gestapo se přišlo podívat i k nám
na kopec. Němci hledali všude – i v seně, ale naštěstí nic nenašli.
Maminka stihla vše spálit. Jeden z Němců na ni namířil pistoli
a vyhrožoval, že ji zastřelí, když nepromluví. Vzala mě tehdy na
ruky a ve vzdoru řekla: „ Klidně nás zastřelte obě.“
Němci nakonec odešli s nepořízenou. Ale nevzdali to a za dva
týdny přijeli najisto s jedním zadrženým k strýčkovi Sedláčkovi,
šli přímo k němu do stodoly, kde našli rotačku, a strejdu odvedli. Za týden ho propustili a celou skupinu uvěznili. Tatínek byl
v Kounicových kolejích v Brně a pak v Breslau. Tak začal těžký
život na Čupě. Maminka měla čtyřiadvacet let a musela se postarat o celé hospodářství a o mě. Naštěstí ji v sezoně chodili
vypomáhat členové křesťanského sboru. Chodil k nám taky maminčin mladší bratr Gedeon, který pomáhal s pasením dobytka.
Občas mě taky hlídal. Jednou přivázal kočárek za ocas krávy.
Ta se splašila a utíkala z kopce dolů, já jsem z kočárku vypadla.
Naštěstí se mi nic nestalo. Maminka mě proto raději zamykala
doma a šla do města nebo za svou prací na pole. Užila jsem
si tak dost samoty. Někdy mi zapomněla dát i najíst, protože
pole a dobytek, to bylo u nás na prvním místě. Po nějakém čase
maminka napsala žádost o propuštění tatínka na výpomoc, což
v té době nebylo vůbec nic neobvyklého, protože pro Němce

10. Volejbalový miniples
15.02.2020
od 1900 sál U Slunce
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bylo důležité, aby pole byla obdělaná a armáda měla potraviny.
Němci za ní poslali kontrolu, jestli opravdu obdělává pole. Jeden
z nich vzal pluh a zkoušel s ním orat. Potom mamince řekl lámanou češtinou: „Velmi namáhavá práce, do 14 dnů vám manžela
pustíme, ale jen na práci.“
A tak jednou v noci někdo zaklepal na okno. Maminka věděla,
že je to on, a samou radostí si oblékla šaty naruby. Tatínka po
více než dvou letech propustili, bylo to těsně před heydrichiádou. Musel jíst zpočátku po malých porcích, protože nebyl zvyklý na tolik jídla. Stejně na poli pomáhat nemohl, byl velmi slabý
a psychicky narušený. Bál se, že si pro něho přijde gestapo. Ale
hlavně že byl doma! Já si na něj musela zvykat, protože mně
nebyly ani dva roky, když odešel, a vrátil se, když mi byly už čtyři.
Musel se každý týden hlásit gestapu.
V červnu roku 1944 byl spáchán atentát na říšského protektora
Reinharda Tristana Eugena Heydricha a každého, kdo byl nějak
podezřelý či v nelibosti, popravili. Bylo vyhlášeno stanné právo.
Tatínek se přestal gestapu hlásit, protože se bál, že ho popraví,
i když ještě nebyl odsouzen (soud měl mít až v září). Všichni
ostatní z odbojové skupiny byli už popraveni gilotinou. Jediné
štěstí měl, že jeho kamarádi tvrdili, že o ničem nevěděl, že si u
něho jenom pronajali světničku na víkendy. Tím mu zachránili
život. Ale mohlo být i hůř? Mohlo.
Když jsme se jednou vraceli ze shromáždění, stál u chaloupky
v koženém kabátu s pistolí u pasu Jery (tak jsme mu přezdívali) a chtěl, abychom u nás ubytovali partyzány. Tatínek zprvu
nechtěl, ale nakonec musel souhlasit, protože neměl na výběr,
jinak by nás všechny postříleli. Partyzáni byli špinaví, zavšivení, neustále hladoví a pořád si na něco stěžovali. Museli jsme
se o ně postarat. Byli stále nervózní. Neměli co kouřit, tabák se
dával na lístek. Jednou zkoušeli kouřit seno a hrozně při tom
nadávali. Byli to mladíci převážně z Ruska, ale i od nás, kteří
vyjídali pasekáře a dostávali celé rodiny, ba i vesnice do potíží.
Rodiče museli chovat načerno prase, aby je vůbec uživili. To se
v té době nesmělo. Všechna zvířata měla být přihlášená. Němci
to chodili kontrolovat.
V zimě byli partyzáni daleko nervóznější. Kolem chodíval hajný, který byl konfident. Rodiče se ho moc báli, ale neřekli nic,
protože by ho partyzáni zastřelili. Nám zastřelil psa a málem
i mě, když jsme spolu pásli krávy. Partyzáni to ale zjistili a čekali
na něho. On tehdy asi něco vytušil a nepřišel, to mu zachránilo
život. Spávalo u nás vždy šest chlapů ráno a šest večer (dohromady se u nás střídalo asi čtyřiadvacet chlapů). Maminka byla
v tu dobu těhotná. Rodiče to velmi těžce nesli a já byla stále
vyděšená. Nesměla jsem nikam jít, abych neprozradila, že jsou
u nás partyzáni. Musela jsem s nimi chodit sáňkovat a oni se
převlekli za ženy, aby je nikdo nepoznal.
Jednou dali mamince do konve na mléko trhavinu a poslali ji do
města za svými kumpány, kteří byli u další rodiny. Blížil se konec
války a město bylo plné Němců, kteří kontrolovali chodce na ulici,
ale naštěstí těhotnou ženu s konví na mléko nikdo nepodezříval.
Maminka byla v 6. měsíci těhotenství a byla vystavena velkému
stresu. Pán Bůh ji opatroval, že se vrátila domů. Partyzáni použili trhavinu na vyhození „spínačky“, což byla největší záškodnická
akce v okolí. Samozřejmě to nezůstalo bez odezvy a někdo udal,
že pasekáři schovávají partyzány. Jednou v noci přiběhla skupina partyzánů a varovali nás, že se blíží Němci. Světlomety začaly
osvětlovat kopec. Tatínek odešel s partyzány, jinak by ho popravili. Maminka zůstala se mnou sama doma. Tři týdny jsme žily ve
strachu, že nás seberou a postřílí. Každý den se modlila.
Za tři týdny se tatínek vrátil. 4. května 1945 přišli vojáci a osvobodili Vsetín. Po kopcích se střílelo a kulky hvízdaly. My jsme

byli schovaní ve sklepě, dokud nepřišli vojáci. Byl konec trápení.
V červenci se narodil bratr Svatomil. Všichni jsme měli velkou
radost, že vše dobře dopadlo. Pán Bůh vyslyšel naše prosby
a opatroval nás v těch těžkých dnech. Na Čupě pro nás začal
nový život. A já šla poprvé do školy. Bylo mi sedm let. Rodiče
začali hospodařit. Postavili novou stodolu a chystali materiál na
stavbu nového domu. Tatínek byl psychicky poznamenaný z kriminálu. Také partyzáni zanechali následky na něm i nás všech.
Nežilo se u nás klidně, ale stále v nějakém stresu. Maminka
měla ze všeho strach a já to intenzivně prožívala s ní.
V roce 1948 vyhráli volby komunisté a začal opět „povázaný“
život. Musela jsem začít s bratrem pásávat krávy. Když měl tatínek 40 let, bylo to v r. 1951, koupila mu maminka nový oblek
a malorážku. Nový režim každému odebíral zbraně a za tuto
zbraň, kterou tatínek včas neodevzdal, měl být v r. 1953 zavřený. Naštěstí mu pomohl přítel, který zbraň ještě dodatečně vzal
do evidence. Tím tatínka zachránil od Jáchymova (uranových
dolů). V říjnu se narodila sestra Rút.
Ale to už je na nový příběh nebo i celou knihu. Mám rád ty chvíle, kdy řeknu: „Babičko, vyprávěj prosím.“ A já ani nedutám
a poslouchám.
Patrik Pernický

Dobrý anděl
Pomáhat potřebným – i k tomu naše škola vede žáky. Zvláště
adventní čas je ideálním obdobím, v kterém myslíme na druhé o trochu víc. V minulých letech jsme pravidelně přispívali
na Adventní koncerty České televize a třídy se zapojovaly do
projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“. V letošním roce
tak již potřetí přispíváme na konto nadace Dobrý anděl.
Dobrý anděl podporuje rodiny s nezaopatřenými dětmi,
v nichž máma, táta nebo některé z dětí trpí onkologickým
onemocněním, nebo ve kterých dítě onemocnělo jiným závažným onemocněním.
Tentokrát naše škola odeslala nadaci Dobrý anděl částku
2.700,- Kč, a to zejména díky příspěvkům jednotlivých tříd,
které část svého výtěžku z vánočního jarmarku věnovaly na
tento účel. Všem, kteří jakoukoli částkou přispěli rodinám
v nouzi, patří srdečný dík.         
Mgr. Alena Žilinská

Složky informují ...
TJ – Výšlap na Strážku
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Závěr roku – 30. prosinec – je již tradičně ve znamení výstupu
k vysílači nad Poličnou na Strážku. Sraz byl jako obvykle před
hospodou U Valouna.
Přestože propagace byla tento rok dost mizerná, nebyl ani letáček, jen pozvánka v Poličenských listech, od Valouna vyrazilo
před třetí hodinou asi 35 lidí.
Díky nové zpevněné cestě se v pohodě šlo až téměř pod vrchol,
kde celkový dojem pokazilo mírně povolené oraniště.

zalo svoji tvář. Některým se nedařilo a zase další hrály tak,
že byly v podezření z usilovného tréninku.

Aspoň si všichni odnesli potvrzení své účasti na podrážkách bot.
Na vrcholu se postupně scházeli účastníci ze všech směrů. Necelá dvacítka ze Lhoty, ještě někteří z Poličné zvedli počet asi
na 50, dorazili také věrní stoupenci této akce z města a jako
vždy bylo hodně obyvatel Juřinky. Při podpisu nové vlajky se tak
sešlo do 150 lidí.

Protože nahoře docela foukalo, nechybělo vnitřní vytápění klasickým valašským palivem – slivovicí a také jedinečné a neodmyslitelné pletýnečky.
Po vztyčení vlajky a vzájemného poblahopřání se účastníci rozešli ke svým domovům. Většina Poličňanů šla opět spořádaně
spolu, protože je čekala ještě jedna zastávka. U Valouna proběhlo totiž tradiční vyhodnocení celé akce. Taková malá předpříprava na silvestrovské juchání.
Doufejme, že se za rok v tuto dobu zase sejdeme a společně se
půjdeme rozloučit se starým rokem. A kdyby nám to zapomněl
někdo připomenout, mysleme na to sami.
Hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pohody v roce 2020 přeje
                                         Liba Dopiráková

ČSŽ – bowling
Kdo to ví, kdo to ví, odpoví mi na otázku: Co je bowling?
Bowling je, když se ženy sejdou na konci roku a jdou si ho společně zahrát. Což už několik let  činíme.
O tom, že tato akce získává na popularitě, svědčí i letošní
účast. Třetího prosince se nás sešel zatím rekordní počet – 19
členek.
I když jsme hrály na obou drahách v Abácii, zdálo se, že nám
nebude stačit tabulka. Některé přišly zprvu jen "na čumendu", ale pak se zapojily aktivně do hry. Vrtkavé štěstí nám uká-
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Kvůli velkému počtu se prodloužily i časové mezery mezi jednotlivými hody. To ale vůbec nebylo na závadu. Alespoň jsme
si popovídaly, zhodnotily přípravy na svátky, vyměnily si recepty a to vše u dobrého občerstvení.
Proběhlo i vyhlášení vítězů.
Důležitější ale bylo, že jsme se rozcházely po příjemně stráveném večeru v pohodě a dobře naladěni na přicházející svátky
se slovy: Tak zase za rok holky."                                   
Liba Dopiráková

SDH – akce v lednu

trpělivě čekaly s básničkou či říkankou na Mikuláše. Na dětech,
které trochu doma zlobily, byl poznat ze slziček strach z čerta,
který již nějaké zlobivé dítko měl v pytli. Ovšem anděl byl hodný a spravedlivě rozdal každému sladkou odměnu. Doufáme, že
jste si odpoledne u koled, Betléma a svařáku s námi užili.

Vánoční odpoledne s hasiči
První prosincovou sobotu sbor dobrovolných hasičů připravil
pro občany Poličné již tradiční Vánoční odpoledne. Program
začal rozsvícením vánočního stromečku, který je teď vánoční dominantou Poličné. Po rozsvícení vánočního stromečku,
jsme si společně s hasiči, dětmi ze základní školy v Poličné
a vámi zazpívali známé koledy, a to jak klasické, tak ty co dnes
znáte z rádia.

Děkujeme za Vaši důvěru a přízeň. Přejeme všem občanům
Poličné vše nejlepší v novém roce 2020. Především pevné
zdraví, štěstí na každém kroku, pracovní a osobní úspěchy.
autor: Sbor dobrovolných hasičů Poličná a Petra Mrovcová

Knihovna informuje
Letošní program byl také zpestřen ohnivým vystoupením v
podání skupiny Rebelky Show.

Obecní knihovna se v novém roce 2020 otevírá v pondělí
6. 1. a výpůjční doba je standardní:
pondělí 13.30 – 17.30 hod. a
čtvrtek 13.30 – 16.30 hod.
Kompletní seznam nových knih je přístupný na:
www.policna.knihovna.cz

Poté, jako každý rok, začal příběh o Marii, Josefovi a především Ježíškovi. Nad Betlémem se rozzářila hvězda a jesličky
navštívili i tři králové s dary. V Betlémě nechyběli ani pastýři
s beránkem a koníkem. Tímto, ale odpoledne neskončilo. Za
těmi nejmenšími přišla mikulášská družina. Hodné děti již ne-
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KLUB SENIORŮ VM

Štěpánský turnaj ve stolním tenisu

Program KLUBU SENIORŮ
Leden 2020
Čtvrtek
9. ledna			
Navštívení výstavy v zámku Žerotínů.

14.00 hod.

Čtvrtek
16. ledna 		
Ples seniorů. Ráz plesu: retro.

15.00 hod.

Čtvrtek 		
23. ledna 		
Ochutnávka vín – provází paní Brouwerowá.

15.00 hod.

Stejně jako každoročně i letos se v sálu U Slunce uskutečnil
tradiční Tarahunský pohár družstev ve stolním tenisu. V zápalu boje organizátoři nestihli pořídit fotodokumentaci, takže
předkládáme jenom pořadí družstev:
1. TARAHUN
(Dufka, Lacina, Vašina)
2. BUBLE MAT BOY’S (Urban, Šafář, Segrado)
3. KLONDIKE
(Knápek, Bašo, Chára)
4. HORNÍ KAROLÍNA (Vlk, Heger, Skalka)
5. LOS ANGELES
(Dubec, Zelenka, Stromšík)

Čtvrtek 		
30. ledna 		
14.30 hod.
Čím platili naši pradědové – provází pan Jindřich Zeť .
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

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. 1. 2020  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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