Poličenské listy
září 2016 / Ročník IV. číslo 9
Motto měsíce:
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být horší a není horší,
jak když je zle.
lidová pranostika

Obecní úřad informuje
Informace z jednání ZO

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po prázdninové odmlce opět přicházíme s novými informacemi.
Podařilo se opravit cestu v Chaloupkách (Lhota – Juřinka),
na točně je předáno staveniště chodníku realizační firmě
a v nejbližších dnech dojde k zahájení jeho výstavby. Opravujeme chodník u ZŠ a děláme další drobné akce. V neposlední
řadě připravujeme opravu sálu „U Slunce“. Tyto prostory snad
pokryjí na určitou dobu potřeby občanů, než se podaří situaci
vyřešit natrvalo.
Vážení občané, před námi je nové dotační období. Musíme
aktualizovat strategický plán rozvoje obce, vytýčit nové cíle
a začít s přípravou projektú na investice, opravy a další možnosti, které jednotlivé dotační fondy umožní. A tak vás prosím
o aktivní přístup a zapojení se do příprav strategického plánu
pro další období. Každý váš názor, váš nápad, je důležitý.
Dále připravujeme novou OZV o hluku, kde musí být uvedeny všechny akce, které budou hudební produkcí překračovat
22 hodinu. Pokud chystáte nějakou větší akci, informujte nás,
abychom ji zahrnuli do vyhlášky.
Přeji vám hezký konec léta a školákům dobré vykročení do
nového školního roku.
		
Vladimír Místecký

Ve čtvrtek 28. 7. Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání
projednalo mimo jiné následující záležitosti:
• vydalo nový Územní plán obce Poličná,
• pověřilo vedení obce vypracováním nové OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
• pověřilo vedení obce vypracováním nové OZV upravující podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních, kulturních a hudebních akcí konaných ve venkovních prostorách a to v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Výzva k zaplacení poplatků

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
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz

Hotovostní platba:
Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách.

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony
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Soutěž VESNICE ROKU 2016
Jak jsme vás již informovali v minulých číslech zpravodaje, nezískala naše obec žádnou z prestižních stuh v soutěži Vesnice roku, ke
kterým se váže také zajímavá finanční odměna pro obec. Nicméně
jsme rádi, že i přesto se můžeme s vámi podělit o radost z mimořádného ocenění, kterého se nám v této soutěži dostalo.
Ocenění převzal starosta obce Vladimír Místecký 7. 8. 2016
u příležitosti předávání ceny vítězi krajského kola soutěže – obci
Kašava.

do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. akumulátorové
baterie, ledničky, vytvrzené barvy, staré televizory apod.), ani
železný šrot a bioodpad. Tyto složky odpadu mohou občané
s trvalým bydlištěm v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře Technických služeb Valašské Meziříčí s. r. o., ul. M. Alše 833,
Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty, vždy od 7 do 17
hod. U starších občanů bez možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora je nutná individuální dohoda se zhotovitelem, který ho
zajistí centrálně.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů:
dne 4. a 5. 10. 2016
		

Poličná:
		
		
		
		
		
		

- točna
- Hasičská zbrojnice
- bytovky v nové čtvrti
- Pod Kotlinou
- Štěpnice
- Pod hájenkou
- naproti bytovkám

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner takto:
Poličná – Hasičská zbrojnice ve dne 5. 10. 2016 v době od
09.00 do 16.00 hod.

Výsledky soutěže „O nejhezčí květinovou výzdobu“
Pondělí 22. 8. bylo posledním dnem, ve kterém se mohli občané přihlásit do soutěže „O nejhezčí květinovou výzdobu oken a balkonů“.
Výbor pro školství, kulturu a sport vyhodnotil předložené přihlášky
a určil následující pořadí:
1. Holbovi, Poličná 275
2. Urbanovští, Poličná 130
3. Kunetkovi, Poličná 535
Vyhodnoceným soutěžícím byly na Rozloučení s létem dne
27. 8. předány poukázky na nákup zahradnických potřeb ve výši
600, 400 a 200 Kč.

Program rozvoje obce Poličná na r. 2017 – 2022
Program rozvoje obce je důležitý strategický dokument, který
by měla mít zpracovaný a měla by se jím řídit každá obec. V Poličné jsme ho zpracovali na přelomu let 2013/2014 na roky 2014
– 2020. Situace je dnes však taková, že jsme více než 90 % úkolů
v něm stanovených splnili. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo
o zpracování nového strategického plánu, který by obci vytýčil
vize, nové cíle a úkoly na období let 2017 – 2022.
Přáli bychom si, aby rozvoj obce zachytil zejména představy,
tužby a přání vás občanů. Proto rádi přivítáme všechny vaše náměty, připomínky, nápady a doporučení, kterými se budeme jak
v jednotlivých výborech, tak i v zastupitelstvu seriózně zabývat.
Posílejte je proto co nejdříve na mail: místostarosta@policna.cz

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Na základě vyhlášky OZV č. 5/2013 obce Poličná, přistaví společnost TS Valašské Meziříčí s. r. o. velkoobjemové kontejnery
k provedení podzimního úklidu.
Kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který
nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby
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„Letní kino“ v Poličné uvedlo film DĚDA
V předvečer „Rozloučení s létem“ jsme se v Poličné připojili
k řadě obcí, které na plátnech svých kin uvedli nový valašský film
– DĚDA.
Jedná se o dílo autorky, scénáristky a spolurežisérky Marty
Santovjákové-Gerlíkové a režiséra Mejly Basela zasazené do lůna
krásného Valašska. A tak diváci mohli vidět záběry z Halenkova,
Vsetína, Jarcové, Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm
a dalších krásných míst Beskyd a Vsetínských vrchů. Kromě známých herců (Bolek Polívka, Petr Čtvrtníček, David Suchařípa) zde
vystupovali především neherci. Titulní roli pak s velkou bravurou

ztvárnil František Segrado z Jablůnky. Poličnou v tomto snímku
zastupoval Vojta Stavinoha.

Všichni víte, jak je to u nás s kulturním stánkem či místem, kde
by se takové akce daly organizovat. Proto jsme „pracovní filmovou produkci“ spojenou s besedou se členy štábu a herci uspořádali v areálu hřiště Tělovýchovné jednoty. Přestože zde není
klasické hlediště a posezení není úplně ideální, sešlo se v pátek
večer na této zdařilé akci téměř 750 lidí.
Ti všichni mohli vidět, jak jaro, dožínky, vánoce, svatojánské
ohně a další prožívali naši předkové na Valašsku? A jak se žije na
Valašsku teď?
V celovečerní rodinné komedii jsme mohli sledovat a prožívat
velké prázdninové dobrodružství sourozenců Frantíka a Aničky
z Prahy, kteří přijíždějí za dědečkem na Valašsko. O tom, že
vnoučci přijíždějí na prázdniny, ví celá dědina. Některé věci ale
před nimi musí lidé z vesnice držet pod pokličkou. On totiž ten
jejich děda není jen tak obyčejný chlap z Valach... Příběh nám
ukázal historii, zvyklosti, řemesla, nářečí, lidi, přírodu a události
současného i dobového Valašska. Vše s humorem dědovi vlastním, za účasti svérázných domorodců, s napětím dramatických
momentů i překvapivých rozuzlení.
A filmová vnoučata zprvu sice nelibě nesla, ale nakonec ani nelitovala, že odložila mobily a tablety, opustila klávesnice počítačů
a další vymoženosti techniky, což by možná mohli a měli udělat i
někteří z nás či našich dětí…
Páteční večer nám však také naznačil, že by možná nebylo od věci
otevřít provoz letního kina na hřišti v letních měsících trvale…

Celkem jsme letos napočítali necelou stovku dětí, které se zapojily do soutěží. Možná to souviselo s vedrem, které v sobotu
odpoledne panovalo nebo se skutečností, že některé děti si ještě
užívaly konec prázdnin mimo své bydliště nebo že v okolí probíhaly další podobné akce – nevíme.
Budeme se muset nad tím znovu zamyslet a připravit takové
atrakce, které by oslovily i děti ve věku 11 – 15 let a dobře zvážit
čas pořádání této akce. Ten je určitě velmi důležitý, protože když
vyjde počasí, tak ve 14 hodin je největší horko.
Po ukončení programu pro děti mohli účastníci rozloučení přivítat hudební skupinu Ďolbík a jeho šelmy z Kunovic. Podle ohlasu účastníku se jejich hudba líbila, ale opět zde svoji roli hrála
doba… Od 17 do 20 hodin je to spíše k poslechu než k tanci,
takže i to musíme znovu promyslet.

Rozloučení s létem
Konec prázdnin je již tradičně spojen s akcí „Rozloučení s létem“, která je určena především dětem, kterým končí čas bezstarostných her, „nicnedělání“, táborů, výletů a jiných aktivit, které
k prázdninám odjakživa patří.
Stejně jako v jiných letech také letos se organizace této akce
ujal školský a kulturní výbor obce ve spolupráci s Českým svazem žen, Sborem dobrovolných hasičů, Tělovýchovnou jednotou
a Mysliveckým sdružením Branky-Poličná.
Přestože nám počasí přálo, nechyběly soutěže, atrakce v podobě
skákacího hradu a nově pořízené překážkové dráhy, projížďky na koních a další, účast byla tentokrát výrazně nižší než v jiných letech.
Lidi nenalákal ani dobrý guláš či grilované špekáčky od fy VÁHALA.
A tak největšímu zájmu děti se opět těšila tradiční „pěnová
koupel“, kterou pro ně připravili hasiči.

Při této příležitosti byly vedením obce v průběhu odpoledne
předány ceny za „Nejkrásnější parapet“. Ještě jednou gratulujeme vítězům (Holbovi, Urbanovští a Kunetkovi).
Přejeme všem hezký zbytek léta, krásný podzim a dětem šťastné vykročení do nového školního roku.
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Informace ZŠ pro rodiče žáků

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276
Začátek školního roku 2016/2017

Slavnostní zahájení školního roku
1. září 2016 v 8.00 hodin.
Organizace školního roku 2016/2017

Vyučování bude v I. pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 13. 2. - 19. 2. 2017
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
Úspěšný školní rok 2016/2017 přeje vedení a zaměstnanci ZŠ a MŠ Poličná.
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ZŠ a MŠ Poličná informuje
První Valašská olympiáda
Jednou informací se ještě vracíme na konec školního roku, který zaznamenal velké dvoudenní sportovní klání – první Valašskou
olympiádu.

A tak se v období hlavních prázdnin ve škole bouralo a následně
zase stavělo, obkládalo, malovalo a uklízelo, aby 1. září vše bylo hotové a připravené na příchod žáků. Nová dlažba byla hrazena z rozpočtu
školy.
      
     vedení školy

Připravujeme se na nový školní rok
V jednotlivých kategoriích se utkali nejen žáci valašskomeziříčských základních škol, ale i škol z okolních regionů – mezi nimi
i naše škola.

V mateřské škole v průběhu srpna probíhaly přípravy na nový
školní rok. Již delší dobu zde byla v plánu výměna starého nábytku ve třídě Ježečků.  A letos se tento plán podařilo uskutečnit.

V pondělí 27. 6. 2016 se soutěžilo v plaveckých disciplínách
v krytém bazénu ve Valašském Meziříčí.
Následující den patřil atletickým disciplínám na stadionu ve
Valašském Meziříčí. Mezi profesionálními registrovanými atlety
se dařilo i amatérské sportovkyni, žákyni ZŠ Poličná, Sáře Šotkové z 5. třídy. Získala velmi pěkné třetí místo v disciplíně – hod
míčkem. Jako nejlepší neregistrovaní sportovci se rovněž umístili
žáci naší školy – Adam Vrtal a Daniel Onderka.

Prázdninové opravy ve škole
Stejně jako ve všech předcházejících letech, ani o letošních prázdninách se  v naší škole nezahálelo.
Šedesát šest let stará dlažba v hlavní budově dosloužila. Staré, hygienickým normám nevyhovující parkety a odlupující se dlaždičky
byly nahrazeny novou dlažbou. Rekonstrukci prováděl vítěz výběrového řízení – firma Plesník. Harmonogram prací se podařilo dodržet.

Během prázdnin se podařilo vyměnit starý nábytek za nový.
„Ten je modernější, pestřejší, variabilnější pro naši práci s dětmi
a hry dětí, ale především je bezpečnější.
Celkovou atmosféru třídy doplní ještě nové nástěnky.“ dodává
Ludmila Chriaštelová.
Celková částka za vybavení činí 149 448,- Kč
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Tarahúnský pohár 2016
Jako každoročně i letos byla první srpnová sobota zasvěcena
velkému poličenskému svátku – fotbalovému Tarahúnskému
poháru, který se uskutečnil na hřišti TJ Poličná 6. 8. Turnaje se
zúčastnilo tradičně 5 týmů, reprezentujících jednotlivé části naší
obce:

Horní Karolína – Horní konec
Tarahún – Za potokem
Klondike – Kotlina
Los Angeles – střed obce a
Bubble Mat Boy´s – bytovky v nové čtvrti
Turnaj začal ve 12 hodin slavnostním průvodem týmů z Horního konce.
Od 13.30 hodin pak pokračoval slavnostním výkopem na hřišti
TJ, který provedl náměstek hejtmana Zlínského kraje pan Ivan
Mařák.

Stejně jako vloni i letos poháru přálo počasí a tak se diváci, kromě sledování skvělých výkonů všech aktérů na hřišti, mohli do
sytosti občerstvit zlatavým mokem pána valašských hor Radegasta v režii paní Marty Havranové, či steaky z arizonských býčků
z grilu hasičů.
Letošní ročník pořadatelsky organizovali opět kapitáni „Tarahúnského společenstva“. Průvod alegorických vozů byl zdařilý
a opět ho po celé trase sledovalo daleko více lidí než vloni a i
na hřiště jich přišlo více. Vítězný obří kočárek „Tarahúnské líhně“
neměl chybu – jen aby ti mladí už dorostli a mohli útočit na metu
nejvyšší…
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Žádnou inovaci vozového parku naproti tomu neudělala ani
Horní Karolína, ani Bubliny. Těm navíc jakoby traktor jel jen
na jeden válec, protože opět (jako už ostatně v několika přechozích ročnících) skončily poslední – asi budu muset oprášit
gumotextilky a v příštím ročníku nastoupit… Kde jsou ty časy,
kdy jsem s Rosťou Ligasem, Béďou Markem, Pavlem Škorem,

Pavlem Palátem, Pepou Šafářem, Markem Miklem a dalšími
bojoval o 1., 2. či přinejhorším 3. místo…
Ale dosti nostalgie. Poděkováni patří nejen organizátorům,
hráčům a „občerstvovatelům“, ale také členům oddílu kopané
TJ Poličná, kteří připravili kvalitní fotbalový trávník a za pomoci
pracovníků obce celkový úklid areálu. Piva i jiných nápojů byl
dostatek, nikde nebyly fronty. Opět zde byl stánek s výbornou
kávou.
A jak to všechno dopadlo?
1. Horní Karolína
2. Los Angeles
3. Tarahún
4. Klondike
5. Bubble Mat Boy´s

Český svaz žen – Cvičení s Olgou
Základní organizace ČSŽ dává na vědomí všem zájemkyním
o pokračovací lekce „Cvičení s Olgou“, že se sejdeme v úterý
4. října v 19.30 hod. v tělocvičně Základní školy Poličná. Další
cvičení pak budou následovat vždy každé úterý ve stejnou dobu.
Samozřejmě uvítáme všechny ženy, které by se k nám chtěly
připojit…
Pavla Horáková

Přednáška o bylinkách
V úterý 23. 8. se v Poličné pod záštitou svazu žen konala přednáška bylinkáře Ing. Karla Steinbauera. Přítomnou dvacítku
účastníků zaujal svým vyprávěním o bylinkách a radami, jak je
používat. Celá přednáška se nesla v pohodovém a veselém duchu a přínosná byla i navazující diskuse o způsobech využití bylin
a bylinných přípravků.

Český svaz žen – Drakiáda 2016
ZO ČSŽ v předstihu oznamuje termín třetího ročníku „Drakiády“, který byl stanoven na sobotu 8. října.
Kategorie hodnocení zůstávají stejné jako vloni. Takže rodiče
i děti, kteří budou chtít soutěžit v kategorii draků ručně vyráběných, mají dostatek času popustit uzdu své fantazii a předvést
své výrobky na letišti 8. 10. 2016 od 14.00 hodin.
Snad nám letos bude přát i počasí a kategorii „draků plíživých“
budeme moci vynechat…                                                                  
Pavla Horáková

Zdeněk Stromšík – Mistr ČR – již čtyřnásobný!!!
První den mistrovství České republiky v atletice do 22 let
v Kladně byl veleúspěšný pro  Zdeňka STROMŠÍKA.
V běhu na 100 m obhájil počtvrté v řadě(!!!) titul mistra republiky
a něco takového se ještě v historii žádnému českému sprinterovi
nepovedlo!!!

Po bezproblémovém postupu z rozběhu (10,73 s) zvítězil ve
finále i přes nepříliš dobrou startovní reakci (0,168 s). S časem
10,53 s se stal pro letošní rok králem této mistrovské disciplíny.
Blahopřejeme.
                            
Zdeněk Stromšík, starší

TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 7/2016
Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí … ne, to ještě ne, drazí čtenáři. Zatím se blíží jen podzim, ten pravý, kalendářní.
Ovšem ten náš, fotbalový, ten je již v plném proudu a pro většinu týmů je již dokonce v 1/3. Ne tak pro nás. Ptáte se proč?
Rozhodnutí okresního fotbalového svazu bylo takové, že se
1. kolo Okresního přeboru odehraje hned první víkend v srpnu
a dle rozlosování na našem hřišti. A všichni víme, co se u nás
v obci tento víkend děje. Požádali jsme tedy našeho soupeře,
kterým měla být Jarcová, o přeložení utkání na první víkend
v listopadu a vesele se mohli zúčastnit Tarahunského poháru.
Tímto ještě jednou gratuluji k vítězství Horní Karolíně. Ale zpět
k mému týmu…
Co se týče přípravy, začala nám o něco později než většině
týmů. Paradoxem letních týdnů je, že čím víc se blíží víkend,
tím méně lidí na trénink může dojít. Jelikož máme vesměs
mladé a kulturně aktivní mužstvo, které rádo jezdí na různé
dovolené a hudební festivaly, byl pro nás problém domluvit
si na kterýkoliv z víkendů přátelské utkání. A proto jsme zvolili
model přípravy se třemi tréninky týdně, ale bez zápasů. Pokud mám v krátkosti zmínit pohyby v kádru, tak tam došlo jen
ke kosmetickým úpravám. Přišli jsme o Radka Kapustu, který
i s bráchou Kubou šel na podzim do Kelče a skvělého brankáře Radka Včelného, který musí své zdravotní problémy vyřešit nejspíš chirurgickým zákrokem, ale povedlo se nám místo
nich přivést pana učitele z „hlucháku“ Martina Kloboučníka,
z hostování na Juřince se k nám vrátil Marek Vaculín a k fotbalu jako takovému se navrátil při volných chvílích Robert Kristian. Velkou posilou (alespoň pro mě) je také částečný návrat
k trénování Radka Capila, který mi pomáhá s gólmany a dává
našemu brankáři Štěpánovi Šedému poctivé dávky, které však
Štěpa zatím skvěle zvládá! Tolik k letní přípravě a nyní k ostrým
zápasům.
Takže první kolo odloženo. Ve druhém nám byl nalosován
soupeř, který je pro všechny velkou neznámou. Z  vyšší soutěže
spadnuvší Jablůnka, u které nikdo nikdy neví, v jak silném složení se sejde. Proti nám to bohužel bylo to nejsilnější možné
a byl to pro náš nerozehraný mančaft pořádný test. V zápase
jsme sice byli lepším celkem, ale soupeř neustále hrozil z rychlých protiútoků. Navíc po půl hodině hry dokázal skórovat po
sérii rohů. Nám se povedlo po půli srovnat, když branku vsítil hlavou Tomáš Marek. Bohužel pak byl vyloučen náš stoper
Marek Capil, a i když jsme v deseti byli jednoznačně lepším
týmem, nastřelili břevno a gólman soupeře nám něco chytil,
zápas dospěl k penaltovému rozstřelu. V tom se vytáhli nejen
naši střelci, kteří proměnili 4 penalty ze 4, ale také gólman Štěpán Šedý, který soupeře 2x vychytal, a tak jsme z Jablůnky jeli
se dvěma body.
Další zápas jsme doma odehráli s Valašskou Bystřicí. Již před
utkáním jsem měl plnou hlavu starostí, jelikož koleno Kuby Orsága ještě nebylo zcela v pořádku, Marek Capil měl „stopku“
za červenou kartu, Jára Bártek musel odstoupit už v Jablůnce
kvůli problémům s třísly a Marek Vaculín letěl na dovolenou.
Nějak jsme to poskládali, z „líbánek“ se vrátil Aleš Žniva (dodatečně ještě jednou gratuluji, Álo) a šlo se na věc. Poločas 2 : 0,
konec zápasu 4 : 0 – 1. gól Matěj Šedý, pak hattrick Aleše Žnivy
a nebylo co řešit. I přes nepřízeň počasí na tento zápas dorazila poměrně početná návštěva, za což patří vám všem obrovské díky a věřím, že vás kluci svým herním projevem alespoň
trochu zahřáli (pokud to tedy nedokázali dostatečně v bufetu
u Šakala).
Poslední srpnový víkend jsme se vydali na zápas pro velkou
část kádru nejvyhecovanější – do Choryně. Druhý tým minu-
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lého ročníku, který má ustálený a velmi kvalitní kádr, je jedním
z nejtěžších soupeřů v naší soutěži a největších adeptů na postup. Nám tento zápas bohužel nesedl a po slabém výkonu jsme
jej prohráli 3 : 0, když musíme sportovně uznat, že soupeř nás
prostě a jednoduše přejel. Věřím, že se z toho poučíme a v zářijových zápasech předvedeme mnohem lepší výkony.
Přeji všem krásný konec léta a začátek podzimu, žákům, studentům a učitelům příjemný start školního roku a doufám, že
se budeme během tohoto měsíce radovat společně z co nejvíce
bodů.
                                                                    Marek Vala

Rozpis utkání na září:
Sobota 3. 9. 2016 v 16:00
Neděle 11. 9. 2016 v 16:00
Sobota 17. 9. 2016 v 15:30
Neděle 25. 9. 2016 v 15:30

Poličná – Střítež
Lhotka n. B. – Poličná
Poličná – Huslenky
Horní Bečva – Poličná

Bleskovky…
O uplynulém víkendu proběhlo na letišti v Poličné Mistrovství ČR historických RC modelů letadel.
Probíhá oprava chodníku v Arboretu ZŠ.
Ve druhé polovině září proběhne nezbytná úprava fotbalového hřiště u ZŠ - srovnání terénu, dosypání hlíny
a osetí zátěžovým travním semenem – hřiště tak bude až
do jara 2017 uzavřeno.
Připravujeme doplnění dětského hřiště u bytovek v Nové
čtvrti o několik nových herních prvků. Dětské hřiště je
volně přístupné všem dětem z Poličné.

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.

KNIHOVNA INFORMUJE - NOVÉ KNIHY
NOVINKY V BELETRII
Radka Třeštíková: Bábovky
– 12 ženských osudů propojených v románu
Halina Pavlovská: Cesta za láskou
– cestopis po místech, kde se dá zapomenout na smutek
Tess Stimsonová: Co je tvoje, je i moje
– příběh dvou sester plný emocí a zvratů
David Mitchie: Dalajlámova kočka
– víte, jak se žije kočce v blízkosti dalajlámy?
Daniel Glattauer: Dobrý proti severáku
– román ve formě e-mailové korespondence
Robert Fulghum: Poprask v sýrové uličce
– nová kniha dosud nepublikovaných povídek
Peter May: detektivní trilogie z ostrova Lewis

NOVINKY V DĚTSKÝCH KNIHÁCH
Deník malého poseroutky 9
Uzdravený poník a Zachráněná sovička
– další příběhy se šťastným koncem

***
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Příspěvky jednotlivých respondentů nejsou nijak upravovány!!!
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