Poličenské listy
říjen 2016 / Ročník IV. číslo 10
Motto měsíce:
V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
lidová pranostika

Informace z jednání ZO

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v současné době probíhá na zahrádkách podzimní úklid. Prosím o ohleduplnost vůči vašim sousedům – jedná se hlavně
o pálení listí a klestí. Znovu připomínáme možnost objednat si
na obci štěpkovač, popřípadě kontejner na odvoz biologického
odpadu.
V této souvislosti si vás dovoluji znovu požádat o dodržování
pořádku a čistoty v obci. Pokud uvidíte, že kontejnery jsou naplněny, neskládejte odpadky na volné prostranství před nebo
kolem nich. Technické služby nám to sice odvezou, ale účtují
to jako úklid černé skládky a stojí nás to spoustu peněz. Je
k pláči situace, kdy nám TS ve středu dopoledne vyvezou odpad a tentýž den večer přijede neznámý pachatel s vozíkem
a před kontejnery u Jednoty vyhodí staré koberce, kartony,
bedny a další odpad jen tak na hromadu.
Na stránkách obce byly vyvěšeny jízdní řády MHD k připomínkování. Protože nám nepřišla žádná připomínka, předpokládám, že autobusy budou jezdit v uvedeném rozsahu.
V současné době dokončujeme opravy chodníků a v nejbližších dnech započneme s výstavbou garáže na svozovou techniku obce.
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás také pozvat na volby do zastupitelstva kraje, které proběhnou ve dnech 7. – 8. 10. na OÚ
		
Vladimír Místecký
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Obecní úřad informuje
Ve čtvrtek 22. 9. Zastupitelstvo obce na svém 19. zasedání projednalo, mimo jiné, následující záležitosti:
• schválilo nájemní smlouvu na sál za hostincem U Slunce spojenou s technickým zhodnocením pronajatého majetku na období 10 let,
• schválilo záměr na získání úvěru k financování rozvojových aktivit obce,
• odvolalo z Rady obce pana Josefa Dorčáka,
• schválilo nového člena Rady obce pana Radka Pivka,

Poličná má Územní plán
Jak jsme vás již informovali
v minulém čísle zpravodaje, zastupitelstvo obce na svém zasedání v červenci vydalo nový Územní plán obce, který pro nás
zpracovala firma STEMIO, a. s. Praha, provozovna Zlín-Malenovice.
Poděkování však patří nejen zpracovateli, ale také a především
Zlínskému kraji, který na realizaci tohoto projektu schválil poskytnutí dotace ve výši 70 tis. Kč.

Prázdninové akce v obci
Mnozí z vás si určitě všimli, že ani o prázdninách jsme nezaháleli a snažili se dále zvelebovat obec a její okolí. Pro ty, kteří to
nezaznamenali, připomínáme fotografiemi pár akcí.
1. Oprava místní komunikace Chaloupky

Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony
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2. Chodník u základní školy

3. Chodník u venkovní posilovny a před jídelnou

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

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

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

4. Chodník od točny na horním konci

VÝZVA!!!
Vyzýváme vlastníky nemovitostí situovaných podél cyklo-chodníku a chodníku kolem silnice II/150 aby odstranili porosty zasahující
do chodníkového tělesa. Prorůstání živých plotů, keřů a pnoucích
rostlin znečišťuje chodníky, zhoršuje jejich údržbu a komplikuje
pohyb uživatelům.
Nestačí zastříhnout keře a porosty jen do úrovně výšky plotu,
protože pod větvemi nad chodníkem se nedá procházet.
                                    Děkujeme.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

dne 4. a 5. 10. 2016
5. Rozšíření komunikace u „drážního domku“

		

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.

2

Oprava sálu za hostincem U Slunce
Jsme rádi, že občané sledují dění v obci a mají zájem o vše, co
se v obci „šustne“. Některé informace se k vám však dostávají
zkreslené a proto mi dovolte, abych uvedl na pravou míru skutečnosti týkající se oprav sálu za hostincem U Slunce.
Jistě mi dáte za pravdu, že obci chybí „kulturní stánek“, kde by
se mohlo sejít větší množství občanů při různých akcích – plesy,
zábavy, svatby, narozeniny, výstavy, akademie, smuteční hostiny
apod.). Protože se nám tento problém dosud nepodařilo vyřešit
tak, že bychom postavili nové sportovně-kulturní zařízení, rozhodli jsme se na přechodnou dobu vyřešit tuto zapeklitou situaci
pronájmem zmíněného sálu.
Obec si ho pronajímá v takovém stavu v jakém je za
100,- Kč/m2 ročně na dobu 10 let. Na vlastní náklady (v co
nejúspornějším režimu) provede obec technické zhodnocení
těchto pronajatých prostor tak, aby mohly být využity jak
pro pořádání obecních akcí, tak i pro kulturní a společenské
akce jednotlivých spolků, či rodinné a jiné aktivity občanů.
Předpokládané náklady tohoto technického zhodnocení nijak
významně nezasáhnou obecní rozpočet. A v obci tak konečně
budeme mít prostory, kde se můžeme setkávat s občany, pořádat setkání seniorů, přivítat hodnotící komisi soutěže Vesnice
roku, případně promítat filmy, umožnit stolním tenistům pořádat Vánoční turnaj a další.
    
Ing. Stanislav Pernický

ZŠ a MŠ Poličná informuje

Děti si v mateřské škole určitě rychle zvyknou, protože je každý
den vítá milé a klidné prostředí. A také otevřená náruč, pohlazení a vlídné slovo od paní učitelek.

Proto také dětem hned první den tolik chutnalo.

Praxe v mateřské škole
Od pondělí 12. 9. do pátku 23. 9. byla v naší mateřské škole
na praxi studentka Hanka Kristiánová. Hned od začátku si ji děti
oblíbily, protože si s nimi začala hrát a povídat, i když první dny
měla absolvovat jen ve formě náslechů. Poté pracovala s dětmi
sama. Připravovala si a organizovala činnosti podle stanoveného
tématu, po předchozí domluvě s učitelkou.

První den v mateřské škole
Začal nový školní rok. Jaký bude? Nevíme. Doufáme, že pro děti
v naší mateřské škole ten nejlepší. Čeká je spousta nových zážitků, zajímavostí a her. Hned od 2. září začíná  předplavecký výcvik
pro děti ze třídy Ježečků.
Během roku určitě nebudou chybět např. divadelní představení, cesty za poznáním okolní přírody (podle ročního období)
a třeba i za pokladem a mnoho dalších.

Kromě jiného si děti například zahrály pohádku O veliké řepě.

1. září přišly do mateřské školy téměř všechny děti. Některé jen
přešly ze třídy Krtečků do třídy Ježečků, ale některé děti přišly do
mateřské školy poprvé. Přes velké obavy maminek, jak to jejich „
ratolesti“ zvládnou, probíhal první den vcelku klidně. Ukáplo jen
několik slziček.
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Nutno dodat, že dramatizace jakékoliv pohádky bývá u dětí velmi oblíbená, proto i tady se děti velmi ochotně zapojovaly do
hraní. A snad s ještě větší chutí se pokusily o kresbu této pohádky (viz foto).
Během týdne si děti ještě hrály s pohádkou „O Budulínkovi“
(počítaly a lepily hrášek), s básničkou „Princeznička na bále“,
tancovaly „Šla Nanynka do zelí“ a další.
Doufáme, že se Hance u nás líbilo, a že se alespoň částečně
seznámila s prací s dětmi v mateřské škole.

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
Prázdninový čas utekl jako voda a je tu nový školní rok.
1. září 2016 začal i na naší škole, byl zahájen slavnostním projevem ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.
Mimořádný a očekávaný den to byl především pro našich sedmnáct prvňáčků, které do školních lavic doprovodily pohádkové postavy pejsek a kočička. Mnoho úspěchů přišel dětem popřát také ředitel školy pan Mgr. Jiří Papež a starosta naší obce
pan Vladimír Místecký. Všichni žáčci s úsměvem a odvahou složili
školácký slib, a tak jim držíme palce a těšíme se na jeho naplnění!
Prvňáčkům i všem žákům naší školy přejeme hodně jedniček
a radostných chvil při cestě za poznáním.
  
  
Alena Hurychová

Naše svěřence jsme nejprve představili. Pan ředitel každého
z nich přivítal a popřál všem hodně štěstí při plnění úkolů. Poté
nám prvňáčci zazpívali a pohybově ztvárnili písničku od Jarka Nohavici. Museli jsme
uznat, že i když školu navštěvují teprve
několik dnů, jsou
opravdu
šikovní.
Společně jsme si pak
vychutnali úžasná
taneční čísla skupiny
Aneri, která je na našich školních akcích
tradičním hostem.
Plnění 8 různorodých úkolů zvládli
prvňáčci s přehledem. Čekalo na ně
např. skládání obrázků, přenášení míčku
na lžičce, shazování
kuželek, zpívání písničky nebo poznávání věcí pomocí
hmatu.
Za zvuků písničky
jsme opět nastoupili
před pana ředitele, který každého prvňáčka pasoval mečem na
žáka naší školy.
Nechyběly ani dárečky – symbolický perníkový klíč od školy,
kšiltovka, certifikát a drobné školní pomůcky.
Slavnost se vydařila k všeobecné spokojenosti a děti si po náročném odpoledni mohly dopřát sladkou tečku v podobě palačinek.
Kamila Šimíčková a Kateřina Konvičná – 9. Třída

Poděkování
Vedení ZŠ a MŠ Poličná chce tímto poděkovat vedení obce Poličná
za terénní úpravy v okolí poličenské školy.

Pasování prvňáčků
Dne 20. 9. 2016 proběhlo na naší škole tradiční Pasování prvňáčků. Jako každý rok jsme my deváťáci přivedli naše nejmenší spolužáky před pana ředitele, aby je mohl povýšit do cechu školáckého.

Není tomu tak dávno (květen 2016), co ředitel školy na Obecním
úřadu v Poličné požadoval spolu s občany bydlícími v okolí školy určité
terénní úpravy. Tyto úpravy by měly v období dešťů zabránit znečišťování přístupových cest v okolí školy a parkování na zelených plochách,
což způsobovalo znečištění chodníku a chodeb ZŠ a MŠ Poličná.
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Rozšířené parkoviště před školní jídelnou, které je ohraničeno obrubníky, má zabránit parkování na travnatých plochách. Obdobně je
vyřešen i přístupový chodník a cesta ke škole od autobusové zastávky.

Pak už následovala zábava ve formě soutěží a kvízů spolu s výborným pohoštěním a bohatou tombolou.  Zkrátka jsme nic nezůstaly dlužny názvu této akce a dobře jsme se bavily.

Poděkování Obecnímu úřadu v Poličné patří od vedení školy, dětí,
rodičů, ale i od občanů obce Poličná.
vedení školy

Plavecký výcvik
Nový školní rok 2016/2017 přinesl opět do ZŠ Poličné výuku plavání
jako součást tělesné výchovy. Zúčastňují se jí žáci 2. a 3. třídy spolu
s dětmi ze staršího oddělení mateřské školy. Společně všichni odjíždějí každý čtvrtek ráno dvěma autobusy, které je přepraví na krytý
bazén ve Valašském Meziříčí, a po skončení zase zpět ke škole. Žáci na
bazéně absolvují dvouhodinový celek, děti ze školky jednohodinový.
Všichni jsou rozděleni do několika družstev podle plaveckých zkušeností. K výuce využívají všech bazénů. Děti ze školky získávají první
zkušenosti s plaváním v dětském bazénu a žáci školy trénují jak v relaxačním tak i v plaveckém bazénu. Výuka se dětem moc líbí, těší se
na ni a užívají si ji. Tímto bychom jim všem chtěli popřát, ať se jim daří
a mají z plavání jen a jen radost!
    
K. Bilíková

Složky informují …
ČSŽ – Další ročník akce „Ženy se baví“
V pátek 23. 9. odpoledne se uskutečnil již druhý ročník akce
„Ženy se baví“. Pomyslnou štafetu po Základní organizaci Českého svazu žen Poličná převzala ZO Jablůnka.
Stejně jako vloni byla tato akce spojená s Okresní konferencí
ČSŽ. O příjemné zahájení se postarali žáci místní ZŠ svým tanečním a pěveckým a vystoupením.

Letošním pořadatelům děkujeme za příjemně strávené odpoledne a příští rok na viděnou v Rožnově pod Radhoštěm.
            Pavla Horáková

Český svaz žen – Cvičení s Olgou
Upozorňujeme zájemkyně o „Cvičení s Olgou“, že první hodina začíná v úterý 4. 10. v 19.30 hod. Další pak budou následovat každé úterý
ve stejný čas v tělocvičně ZŠ Poličná.
Toto cvičení je určeno všem ženám, které mají zájem protáhnout si
svá těla a udělat tak něco pro své zdraví.
           
Pavla Horáková

Drakiáda 2016

Poté následovaly zdravice starosty obce, ředitele ZŠ a předsedkyně Krajské rady žen. Všichni se ve svých projevech shodli na
tom, že činnost ZO ČSŽ v našem okrese je přínosem nejen pro
organizace samotné, ale i pro obce a města, ve kterých působí.
Potom nás předsedkyně ZO Jablůnka ve stručnosti seznámila
a aktivitami a akcemi svých členek a předsedkyně Okresní rady
shrnula činnost ČSŽ v okrese Vsetín.
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Poličná je světová…
Ranní mlhy a chladno, zubaté sluníčko, šedivé mraky a občasný
déšť jsou známky přicházejícího podzimu.
Můžeme se těšit, že možná ještě bude nějaké "babí léto", když
na to skutečné, plné dovolených už jen vzpomínáme.
Třeba u následujícího obrázku, který je důkazem, že břehy
moře Jižní Dalmácie jsou oblíbenou dovolenkovou destinací
i pro občany Poličné.
Poličná je světová!

Vizovice a jejich zajímavosti
Český svaz žen ve spolupráci s obecním úřadem pořádá pro občany 22. 10. 2016 zájezd do Vizovic.
Program:
• odjezd v 7.30 hod od hasičské zbrojnice
• exkurze do firmy Rudolf Jelínek a.s.,
   prohlídka + degustace
• volný čas pro oběd
• návštěva vizovického zámku,
   procházka parkem
Účastnický poplatek (bude použit na vstupné):
• dospělí  
200,-Kč
• děti do 15 ti let           150,-Kč
Návrat v podvečer.   
Přihlašovat se můžete na telefonních číslech:
Liba Dopiráková    
603 201 264
Pavla Horáková       
732 621 246
nebo osobně v prodejně LIDO – krby nejpozději do 17. 10. 2016

TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 9/2016
Ach ta střelecká potence. V Choryni to minulý měsíc začalo
a od té doby to trvá. Čtyři zápasy, 4 vstřelené branky, 5 získaných
bodů spousta nevyužitých příležitostí. Ale pojďme postupně.
Sobota 3. 9. 2016 domácí zápas se Stříteží. Po výprasku od
Choryně šlo o to, jak se především v našich hlavách posbíráme.
Hosté ze Stříteže se na nás zdravě nahecovali a předvedli kvalitní
výkon. Náš tým byl sice lepším mančaftem a měl více šancí, ale
dokázal z nich vytěžit pouze jednu branku, kterou vstřelil Matěj
Šedý, když vyrovnával na 1:1 a utkání musely rozhodnout penalty, ve kterých excelovali oba gólmani. Nakonec jich více chytil
Štěpán Šedý a kluci vybojovali bod navíc.
K dalšímu utkání jsme zajížděli na půdu Lhotky nad Bečvou,

která má nově složený kádr a věděli jsme, že to nebude lehký
zápas. Prvně děkuji všem, kteří jste zamířili na tento zápas. Bylo
vás požehnaně a byl to krásný pohled. Bohužel se musím omluvit za předvedený výkon. Dovedu pochopit, když se nedaří, ale
bojuje se, ale ve Lhotce náš mančaft předvedl odvar týmového
obětavého výkonu a věřím, že to bylo pro vás, naši fanoušci, velké utrpení. Snad jste na nás kvůli tomu nezanevřeli. Utkání jsme
projeli 1:3, když jsme dohrávali proti 10, dokázali jsme srovnat
na 1:1 (Aleš Žniva proměnil penaltu) a místo urvání zápasu
pro sebe jsme naopak inkasovali a závěr utkání vůbec nezvládli. Sami jsme si k tomu řekli něco hned na tréninku v pondělí
a věřili, že vše odčiníme v domácím utkání s Huslenkami.

Foto týmu po utkání ve Lhotce nad Bečvou
Ležící zleva - Štěpán Šedý, Robert Kristian • Nad nimi dřepí - Radek Včelný • Prostřední řada zleva - Martin Kloboučník, David Žarlok,
Adrian Babala, Miroslav Pelc, Aleš Žniva, Marek Capil, Petr Bártek • Horní řada zleva - Marek Vala (trenér), Matěj Šedý, Petr Libosvár,
Marek Vaculín, Jaroslav Bártek, Tomáš Marek, Jakub Orság, Martin Klvaňa, Zbyněk Žilinský, Radim Bártek, Martin Skalka (vedoucí
mužstva), Zdeněk Stromšík (zdravotní podpora)
Na fotografii chybí z hráčů pouze Radek Capil a z realizačního týmu asistent trenéra Radomír Capil
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To se sice úplně nepovedlo, ale určitě byl jistý pokrok oproti minulému zápasu znát. Utkání se vyvíjelo poměrně dobře.
Povedlo se vstřelit kapitánem Petrem Bártkem ve 12. minutě
vedoucí branku a vytvářeli jsme si i další příležitosti. Ty jsme
bohužel neproměňovali a soupeř nás z jedné z mála situací
potrestal. Takže v 75. minutě 1:1. Naštěstí se povedlo střídání
a v 88. minutě dokázal hlavičkou po centru Petra Bártka zakončit Radim Bártek a urval tak 3 zlaté body pro nás.
Poslední zářijové utkání nás zaválo na Horní Bečvu, kam jsme
cestovali už i s navrátilcem Jakubem Kapustou. Domácí jsou ve
svém prostředí jedním z nejsilnějších týmů v soutěži a to také
potvrdili ziskem 3 bodů, když dokázali zvítězit 2:0. Co na plat,
že po zápase za námi domácí hráči chodili a upřímně nám říkali, že takhle je ještě nikdo nepřehrál. Věřme, že je to předzvěst
světlých zítřků a povede se nám v dalších zápasech již protrhnout střeleckou mizérii. A pevně doufám, že u toho budete i vy,
naši čtenáři, diváci.
Závěrem se omlouvám, že jsem vás v minulém čísle neinformoval o posledním zářijovém utkání, ale tehdy se ještě nejednalo o zářijové utkání. Tým z Halenkova nás požádal, že by rád,
z důvodu týmové svatby, přeložil vzájemné utkání z 1. 10. na
jiný termín. My jsme samozřejmě sportovně a lidsky vyšli soupeři vstříc, a tak došlo ke vzájemné shodě na termínu 30. 9.
a čase 16:30 hod. O tomto utkání ale až v dalším čísle.
Hezký podzim přeji.
                         Marek Vala

Rozpis utkání na říjen 2016:
Pátek    

30. 9.

16:30   Poličná - Halenkov

Neděle

9. 10.

15:00   Nový Hrozenkov - Poličná

Sobota

15. 10.

15:00   Poličná - Krhová

Neděle

23. 10.

15:00   Bynina - Poličná

Sobota

29. 10.

14:30   Poličná - VKK B

povídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena
a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od
všech připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě
a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím
otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od
hořlavých předmětů a stavebních hmot,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému
při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve
spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového
průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí.

TOPNÁ SEZONA – SDH informuje
S odchodem léta a začátkem podzimu začíná každoročně i topná sezóna, na kterou je nutno se řádně připravit. Všichni provozovatelé spalinových cest (komínů) se od začátku roku 2016 musí
řídit novou vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty.
Při užívání komínů se provádí revize, kontroly a čištění:
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že
způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení
čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových
cest.
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly od-

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj práškový. Pokud je to možné,
omezte přístup vzduchu do komína.
     
Sbor dobrovolných hasičů Poličná
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ na říjen 2016:

Pondělí 3. října
14.00 hod.  
Zápis na operu „Prodaná nevěsta“ v Ostravě – 300,- Kč.
Platba zájezdu do Vídně – 480,- Kč
Čtvrtek 6. října
14.30 hod.
Procházka rakouským údolím Wachau – přednáška – Ing. V. Tvrz
Čtvrtek 13. října
14.30 hod.
„Telč a okolí“ – promítne a vypráví p. Mareček
Čtvrtek 20. října
15.00 hod.  
Taneční odpoledne – zahraje p. Z. Holec
Středa 26. října
  5.00 hod.  
Odjezd od ČSAD za vídeňskými památkami. Jen pro přihlášené. Seznam účastníků na nástěnce v klubu.
Pátek 28. října
14.30 hod.  
Odjezd od ČSAD na operu Prodaná nevěsta v Ostravě.
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.
Příjemné prožitky a spokojenost s programy
přeje výbor KLUBU SENIORŮ

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli.

KNIHOVNA INFORMUJE
Víte, že v knihovně je nový čtenářský počítač s Windows 10,
s 22“ dotykovou obrazovkou a přístupem na internet?
Počítač je veřejnosti k dispozici během běžné otevírací doby
knihovny v pondělí a čtvrtek 13:30 - 17:30 hod.
V knihovně je možno také využít tiskárnu a skener.
Nejpůčovanější knižní tituly v r. 2016
Poslední dopis od tvé lásky / Jojo Moyesová
Čas odejít / Jodi Picoultová
Hotýlek / Alena Mornštajnová
Vstupte bez klepání / Zuzana Hubeňáková
Hledá se Nemo / Disney
Druhý život Marýny G. / Vladimíra Klimecká
Důvod dýchat / Rebecca Donovanová
Krev v jezeře / Leena Lehtolainen
Lovkyně informací / Taylor Stevensová
Nevěsta ze zámoří / Hana Marie Körnerová

Periodický tisk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu listopad do 28. 10. 2016. Vychází 1x měsíčně v počtu 650 ks, neprodejné.
Zpracování příspěvků: 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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