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Motto měsíce:
Kateřina na ledě, vánoce na blátě.

lidová pranostika

Obecní úřad informuje
Dopis z Loukova – Vánoční charitativní koncert

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží zima, proto jsme zavčasu rozvezli po obci nádoby na posypový materiál a v dalších krizových místech jsme
připravili hromádky štěrku k pohotovostnímu použití. Jelikož
nám vypověděl zimní údržbu pan Ondrejka, museli jsme jednat z jinými firmami o zajištění letošní zimy. Tuto službu bude
letos vykonávat firma Městské lesy a zeleň Valašské Meziříčí. Proto vás žádám, abyste případné požadavky na zajištění
sjízdnosti komunikací a upozornění na kolizní místa hlásili na
obecní úřad, který bude komunikovat s pracovníky údržby.
Do příštího roku 2017 připravujeme zahájení budování kanalizace Na Úlehle, kde je již vydáno stavební povolení. Úsek
kanalizace „Kotlina“ se v současné době projektuje. Na obě
akce budeme žádat o dotaci z Ministerstva životního prostředí
případně Zlínského kraje.
Dále připravujeme projekt na pokračování chodníků Na
Půšť, kolem STK po podjezd a část chodníku k líhni.
Pokud počasí dovolí, tak bychom chtěli co nejdříve, ještě
v tomto roce, instalovat svodidla kolem komunikace do Boří
a v úseku komunikace nad líhní směrem na Úlehlu.
Vladimír Místecký

Vážení a milí,
rok se s rokem sešel a díky Vám všem, kteří jste tak vstřícně
a ochotně podpořili moji snahu udělat něco pro nemocné děti.
Na závěr loňského koncertu jsem přislíbila, že bych byla ráda,
aby se z této akce stala tradice. Proto svůj slib plním a pod záštitou obce Loukov opět připravuji charitativní sbírku a v pořadí již
2. Vánoční charitativní koncert pro dětskou onkologii Brno.
V letošním roce sbírka začne probíhat od 10. listopadu 2016
a ukončena bude koncertem, který se koná 10. prosince 2016 od
15.00 hod. v KD Loukov a na který jste opět všichni srdečně zváni.
V průběhu koncertu vystoupí vynikající kytarista pan Miloš Pernica, děti z MŠ a ZŠ Loukov a spousta dalších úžasných i začínajících
muzikantů, kteří se na Vás už moc těší.
Pokladničky budou umístěny na stejných místech jako v loňském roce (v Poličné na obecním úřadě).
Ještě jednou Vám moc děkuji a těším se, že si na koncertě zazpíváme a společně si užijeme předvánoční období.
Přeji Vám krásné a slunečné podzimní dny.
S úctou a láskou Pavlína Blahová
jednatel za obec Loukov

Dotace ze Zlínského kraje
V rámci doplnění vybavení Jednotky SDH
pořídila obec 5 kusů dýchacích přístrojů. Ve
výběrovém řízení uspěla nabídka s nejnižší cenou 150.850,70 Kč.
Jak jsme vás již informovali v červnovém čísle zpravodaje, získala
obec 70% dotaci z prostředků Programu 2016 na nákup uvedených dýchacích přístrojů ze Zlínského kraje.
Děkujeme

Oprava sálu za hostincem U Slunce
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V říjnovém vydání Poličenských listů jsme vás seznámili s naším záměrem rekonstrukce sálu za hostincem U Slunce. Práce
řemeslníků probíhaly během října v plném proudu a doufáme, že
v nejbližší době budeme mít opravený kulturní stánek k dispozici
hlavně pro vás, občany, spolky a další zájemce.

Vítání občánků

Jsme rádi, že si tuto náročnou akci vzaly k srdci především naše,
tedy poličenské, firmy a řemeslníci, kteří k realizaci přistoupili
s maximální zodpovědností a fortelem.
Již teď jim za to patří naše obrovské uznání a velký dík.

OZNÁMENÍ – ZMĚNA SÍDLA ORDINACE LÉKAŘE
MUDr. Maliňák Štěpán, praktický lékař pro dospělé, oznamuje,
že od 1. listopadu 2016 změnil sídlo ordinace. Nově ordinaci naleznete na adrese Zašovská 71, Valašské Meziříčí (bývalá ordinace
MUDr. Jiřího Podzemného – Sklárny). Telefonní číslo 571 615 822
a ordinační hodiny zůstávají beze změny.

Čísla popisná - UPOZORNĚNÍ
Stále se setkáváme s tím, že některé rodinné domky v naší obci
nejsou označeny číslem popisným a ztěžují orientaci pracovníkům
pošty, doručovacím firmám (DHL, PPL) a dalším, kteří nemohou
najít příslušné adresáty.
V této souvislosti vás upozorňujeme, že podle § 31 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, musí být každá budova, (nestanoví-li zákon jinak), označena číslem popisným, popřípadě evidenčním. Dle
§ 32 téhož zákona, je poté vlastník nemovitosti povinen na svůj
náklad označit příslušným číslem svou nemovitost a udržovat toto
označení v řádném stavu.
Vedle toho připomínáme § 47b písm. c) zákona 200/1990 Sb.,
o přestupcích, který hovoří o tom, že přestupku se dopustí ten, kdo
neoznačí budovu číslem popisným. Za tento přestupek lze uložit
pokutu až do výše 10.000,- Kč.
Vyzýváme proto ty z vás, kterých se to týká o sjednání nápravy.

Pokračujeme v odstraňování nebezpečných míst
Pokračujeme v odstraňování dopravně nebezpečných míst v naší
obci a v říjnu jsme dokončili další část chodníku nad přejezdem
u bývalého drážního domku. Snad se vám líbí.
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Setkání se seniory

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. V opačném případě se vystavujete riziku platebního výměru a následného exekučního
vymáhání.

Nastal podzimní čas a třída krtečků se 7. 10. 2016 vydala na
svůj první výlet. Teple jsme se oblékli, objednali si autobus
a hurá do rožnovských Pohádkových lázní.
V lázních na nás čekala spousta klouzaček, prolézaček a jiných
báječných atrakcí. Po dvouhodinovém skotačení jsme si ještě
prohlédli lázně. Plní dojmů jsme se opět vrátili zpátky do mateřské školy na oběd.

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

Rozpočet na rok 2017
V současné době intenzivně pracujeme na přípravě rozpočtu
na rok 2017. Protože jsme dokončili financování všech dotačních projektů, chceme rozpočet na příští rok schválit na jednání Zastupitelstva obce 15. prosince. Na straně příjmů počítáme
s daňovými výnosy v úrovni roku 2016. Na druhé straně již dnes
víme, že hlavní výdajovou položkou bude profinancování výstavby komunikace a chodníku v nové lokalitě na Chřástalově a chodníků k podjezdu Na Kotlině, k líhni a od drážního domku k Revíru.
Tyto investiční akce budou financovány z úvěru, který má obec
předjednaný s naším peněžním ústavem za velmi výhodných
podmínek ve výši 10 mil. Kč na 8 let. Volné zdroje (z přebytků
letošního rozpočtu i rozpočtů minulých let), jejichž výši očekáváme v úrovni cca 10 mil. Kč, použijeme k profinancování projektů,
se kterými uvažujeme v roce 2017 a 2018.

Poličenský terč
Stejně jako v minulých letech i letos jsme v říjnu pořádali pro
obce Mikroregionu valašskomeziříčsko-kelečsko soutěž ve střelbě z pistole a vzduchovky „Poličenský terč“. Soutěž se těší velkému zájmu a letos se jí zúčastnilo 22 tříčlenných týmů z okolních
16 obcí. Naši obec zastupoval 1. tým ve složení Štěpán Chmelař,
Radek Pivko a Marek Místecký, ve druhém týmu pak nastoupili
Michal Nekola, Radek Chumchal a Jiří Janovský. Loňské 1. místo
v týmech jsme sice neobhájili, ale Jirka Janovský v jednotlivcích
zvítězil. Týmovou soutěž vyhráli střelci z Jarcové.

ZŠ a MŠ Poličná informuje

Hrajeme si v mateřské škole
Hlavní vzdělávací náplní v mateřské škole je hra. Tak je to
i v naší mateřské škole.
Pro období přelomu září a října jsme si zvolili pro naše hry
a činnosti téma: „ Ježeček Bodlinka a ovoce“. Děti se učily ovoce
pojmenovávat a poznávat podle vzhledu, chuti, tvaru a barvy.
Ovoce jsme dále využili k počítání, k malování, k procvičení prostorové orientace, ke grafomotorice, k dramatizaci, atd. Nechyběly písničky a básničky. Samozřejmě se zdůraznil význam ovoce
pro zdraví člověka.
Během celého tohoto období provázela děti pohádka „O posledním jablíčku“, kterou jsme také využili k upevňování kamarádských vztahů ve třídě, umět se vzájemně domluvit a rozdělit.
V pátek 7. 10. si děti na závěr tématu během ranních her vyrobily pohádkovou knížku – vybarvily dějové obrázky, rozstříhaly
a seřadily ve správném pořadí pohádku O ježkovi a jablíčku.
Následovalo tvoření z různých stavebnic, kdy se děti pokusily
postavit strom – jabloň. Některým dětem to dalo docela velkou
práci, sestavit kostky do určitého tvaru.
A některé to zase zaujalo natolik, že postavily hned několik
stromů s využitím vlastní fantazie. Na každý stromek jsme připevnili barevné jablíčko z papíru. Vznikl nádherný, velký jabloňový sad, se kterým se děti ochotně vyfotily. Pro srovnání vytvořily
starší holčičky několik stromů jehličnatých (se šiškou).

Krtečci v rožnovských lázních
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Než jsme se s dětmi vypravili na pravidelnou vycházku, zkoušeli
jsme ještě poznávat ovoce podle chuti. Děti rozpoznávaly jablko,
hrušku a banán. Všechny byly úspěšné.
A pak už hurá ven.
učitelky ze třídy Ježečků

kách. I zde se nám představila ISŠ, tentokrát se ovšem zaměřila hlavně
na kuchařské, řeznické a číšnické obory.

Pitný režim v naší školní družině
Od října funguje při odpoledním provozu školní družiny nově
zavedený pitný režim. Za 15,- Kč na měsíc si děti mohou načepovat z vířiče do svých lahví čerstvý nápoj se sirupem.

Astronomie dětem
Naše školní družina se zapojila do programu pořádaného Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí. Jedenkrát do měsíce nás navštíví
odborníci, aby dětem zábavnou formou (přednáškou s obrázkovou prezentací) přiblížili témata jako Slunce, Měsíc, hvězdy apod.

První setkání se uskutečnilo ve středu 19. října 2016. Děti se zúčastnily v hojném počtu. Dozvěděly se spoustu zajímavých věcí.
Své nové poznatky si ověřily v závěrečném testíku, kterým prošly
na jedničky.
Těšíme se na další setkání, které se uskuteční 16. listopadu.

Technický jarmark
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje společně s městem
Valašské Meziříčí a místními firmami pořádala 14. 10. tzv. „Technický
jarmark“, kterého jsme se zúčastnili i my – žáci 8. a 9. ročníku.
V rámci inspirace pro výběr našeho budoucího povolání jsme navštívili chemický podnik Deza a Masný průmysl Krásno. Během návštěvy těchto podniků došlo také na představení Integrované střední
školy ve Valašském Meziříčí.
Na naší první zastávce jsme navštívili budovu DEZY, kde nám vysvětlili, jaké suroviny zde zpracovávají a co z nich vyrábějí. Dále se nám
představila ISŠ a seznámila nás s nabídkou studijních oborů. Poté
následovala exkurze autobusem po areálu Dezy s ještě detailnějším
výkladem o jejím provozu.
Na další zastávce jsme přijeli do muzea řeznictví, kde na nás čekal
výklad o historii Krásna a krátký film s Františkem Segradem o zabijač-
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Do školy jsme se vrátili plni zážitků a s představou, co vše se vyučuje
na ISŠ a jaké je pak následné uplatnění v daném oboru.
Tato exkurze byla přínosná nejen pro mě, ale určitě i pro mé spolužáky.		
Jakub Smieško

Podzimní výlet za zvířátky
V sobotu 22. října 2016 jsme se, jako každý rok, zajeli podívat do ZOO
Lešná, jestli se už naše oblíbená zvířátka chystají na zimu.

Po příjezdu do zoologické zahrady jsme zastihli zvířátka při snídani.
Sledovali jsme, jak je jejich ošetřovatelé pouštějí do výběhů, kde rychle hledala vhodná místečka, aby se vyhřívala na sluníčku.
Největší radost měl král zvířat – úchvatný lev, který se protahoval, pózoval a jeho volání se rozléhalo po celé zahradě.
Nejatraktivnější jsou asi pořád rejnoci, které jsme hladili, dokonce
jsme je krmili. Ale o nich jsme psali již po loňské návštěvě této zoologické zahrady.
A které zvířátko jsme ještě neznali?
Asi je to…KAPYBARA.

Kdo by neznal jeden z nejznámějších milostných příběhů. Příběh plný
nebezpečných a smrtících pouličních bitek, ale také citových vyznání,
příběh se slavnou balkonovou scénou, s nezapomenutelným Mercuziovým monologem o královně snů Mab, s mileneckou hádkou po
noci lásky, zda ranní pěvec, který je budí, je slavík, či skřivan i s předstíranou sebevraždou, která se vymkne v tragický závěr hry.

Byl to fantastický zážitek. Jako bonus měli naši žáci příležitost osobně
se setkat s hrdiny tohoto představení – s Julií v podání Terezy Rumlové, Adrianem Jastrabanem, který ztvárnil kněze Lorenza, chůvou
Ilonou Svobodovou, otcem Kapuletem v podání Jana Potměšila a Petrem Lněničkou – představitelem Mercuzia.
Hvězdou večera byl Matěj Ruml, známý spíše jako Lexa z Comebacku,
ale jako Romeo byl skutečně na „roztrhání“.
Tento hlodavec, který nám velmi připomínal přerostlé morče, žije ve
vodním prostředí všude tam, kde ještě nebyl vyhuben. Dospělá zvířata dosahují hmotnosti až 80 kg, délky těla 1,3 m a výšky v kohoutku
55 cm. Základní zbarvení je hnědé až rezavé, srst je překryta dlouhými a hrubými pesíky, podsada je hustá a měkká. Srst ve střední části
hřbetu je delší a tmavší než na bocích těla. Hlava má tvar pravoúhlého hranolu, což podtrhuje nápadně ploché čelo. Nozdry leží vysoko
na hlavě, což umožňuje kapybarám dýchat, aniž by vysunovaly oči
a ušní boltce nad vodní hladinu. Relativně malé ušní boltce zřetelně
vystupují ze srsti. Oči jsou malé a tmavé, nažloutlé nebo načervenalé
a umístěné hodně vysoko. Velkou část hlavy zabírají čelisti s mohutnými obloukovitými řezáky, hluboko zasazenými až do oblasti stoliček.
Řezáky s neukončeným růstem jsou zabrušovány stálým hlodáním
tvrdé rostlinné potravy.
To je novinek, že? Už teď se těšíme, co se dozvíme příště.
děvčata z 5. třídy

Složky informují …
Drakiáda – 3. ročník

Romeo a Julie
I letošní podzim jsme si zpestřili další návštěvou divadelního představení.
Tentokrát jsme zvolili divadelní hru Romeo a Julie, kterou napsal Wiliam Shakespeare, v podání pražského divadelního spolku Kašpar.
V sobotu 8. října uspořádala místní organizace Českého svazu žen ve
spolupráci s OÚ obce Poličná a MěÚ Valašské Meziříčí již třetí ročník
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„Drakiády“. Tentokrát nám vál příznivý vítr a občas vykouklo i sluníčko.
Rtuť na teploměru se sice moc vysoko nevyšplhala, ale díky aktivnímu
pohybu a hlavně horkému čaji a výbornému občerstvení, o které se postarali pracovníci letiště, to na náladě účastníků této akce nebylo znát.
Zklamáním pro organizátory byla poměrně malá účast a také minimální zájem o kategorii ručně vyráběných draků. Hlavním cílem pořadatelů bylo totiž zapojit děti i rodiče (zejména tatínky) do této činnosti, aby tak alespoň na chvíli popustili uzdu své fantazii a společně
si pak otestovali výsledky svého snažení.

Pro všechny zúčastněné děti byly připravené drobné upomínkové
předměty a cukrovinky, pro vítěze pak pěkné ceny.
Poděkování patří nejen pořadatelům a pracovníkům letiště, ale i všem
těm, které neodradilo chladné počasí, a přišli si zasoutěžit….
Horáková Pavla

Cvičení hasičů
V sobotu 1. 10. proběhla v naší obci společná odborná příprava
hasičů z Poličné, Lhoty u Choryně, Juřinky, Podlesí a Hrachovce.

Společným cílem bylo procvičit dálkovou dopravu vody pomocí
hadicového vedení. Jako vodní zdroj byla použita jedna ze sádek
rybářské líhně a cíl byla mazací stanice zemědělského družstva
Agrotech, spol. s r.o. Celé hadicové vedení mělo délku přes 600
metrů s převýšením 50 metrů. Celkově se zúčastnilo 26 hasičů,
kteří si procvičili postupy dané námětem výcviku.
Naše díky patří MO ČRS Valašské Meziříčí za poskytnutí vodního zdroje a panu Jindřichu Šnejdrlovi za umožnění provedení
výcviku v prostorách zemědělského družstva.
SDH Poličná
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Poličenský krpál
V sobotu 8. 10. se již po páté uskutečnil běh do vrchu s názvem
Poličenský krpál pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Poličná.
Jako již tradičně byl start ve středu obce před hostincem U Slunce a cíl byl u pomníku T. G. Masaryka na Píškové. Letošní ročník byl výjimečný i mezinárodní účastí, kdy se na start, jak pěší,
tak běžecké skupiny postavili i holandští hasiči. Pro ně bylo vyjít
poličenský kopec téměř životním zážitkem, vždyť převýšení na
trati závodu (280 m) se téměř rovná nadmořské výšce holandské
nejvyšší "hory". Na start letošního ročníku se celkem postavilo
30 startujících.

Nejlepším výkonem dne se blýskl Radek Chumchal, který po
neuvěřitelném trháku v půli kopce doběhl k pomníku T. G. Masaryka v čase 15:33 minut a stanovil tak nový traťový rekord závodu. Jako druhý doběhl Jarda Krutílek, třetí místo obsadil Pepa
Dorčák těsně pronásledovaný čtvrtým Tomášem Bártkem.
Z žen vyběhla kopec nejrychleji Ester Místecká s časem 21:07.
Poděkování patří všem zúčastněným.
Sbor dobrovolných hasičů Poličná

Zájezd ČSŽ za zajímavostmi města Vizovice
V sobotu 22. 10. jsme se vydali, letos již podruhé, na výlet. Tentokrát bylo téma z větší části gurmánské. Navštívili jsme firmu
Rudolf Jelínek s.r.o. Hned před hlavní budovou jsme narazili na
dřevěného Bolka Polívku v nadživotní velikosti. Na začátku jsme
v menším kinosále shlédli krátký dokumentární film, který nás
seznámil s historií rodiny Jelínků a vznikem firmy.

Pak jsme, posíleni prvním degustačním mini kalíškem, pokračovali v prohlídce muzea, odkud jsme pak přešli do dalších částí
provozu. Moc se nám líbilo v hale, kde byla umístěna expozice
whisky, obří sudy, ve kterých probíhala egalizace a taky prostor
upravený jako stará dřevěná loď. Tam byly umístěny schránky
s lahvemi členů spolku přátel RJ. Prohlídku jsme zakončili v podnikové prodejně, kde nás čekaly další dva vzorky na ochutnání.
Někteří koštovali na lačno a podle toho pak vypadala i útrata. Po
prohlídce jsme se vrátili autobusem do centra Vizovic.
Dalším lákadlem a místem naší návštěvy byla Zámecká čokoládovna Chocolaterie Chapeau, která je umístěna v prostorách
předzámčí Státního zámku Vizovice, kam jsme ostatně také měli
namířeno. Byly jsme většinou ženy, ale těch několik málo mužů
se k nám radostně připojilo a všichni jsme se pustili do mlsání
čokolády v pevném i tekutém stavu, nakupování čokoládových
výrobků a pití nezbytné kávy, ke které nám bylo v čokoládovém
kalíšku servírováno mléko.

A tady teprve začal průvan v peněženkách. Před 13. hodinou
jsme se přesunuli před hlavní vstup do zámku a připravili se na
prohlídku. V rámci čekání jsme ohodnotili šaty nevěsty a politovali ženicha s koulí na noze a chomoutem na krku.
Samotný zámek nás mnohé překvapil svým vnitřním zařízením. I když byly pokoje malé, byly bohatě vybavené nábytkem,
obrazy a dalšími předměty, které se obvykle na zámcích nacházejí. Byli jsme nadšeni reprezentačním sálem a už jsme se nedivili těm, kteří se rozhodli říci si zde své ANO. Celou prohlídku
nám zpříjemnila mladá slečna průvodkyně, která celou hodinu
sypala informace jako z rukávu. Protože se nám počasí vydařilo
jako obvykle, neodolali jsme pohledům z oken do zámeckého
parku oděného do podzimních barev.
Přestože nás bylo méně, než bývá obvykle, výlet se vydařil. Ti,
kteří váhali nebo se jim už nechtělo, mohou jen litovat. Stálo to
za to. Tak snad příště.
Liba Dopiráková

Setkání po letech…
V sobotu 8. října se uskutečnilo setkání poličenských a lhotských šedesátníků. Současně uplynulo již 45 let, co jsme opustili
zdejší základní školu.

TJ oddíl kopané - Okénko trenéra – 10/2016
To byl záskok, panečku! O čem že to mluvím? Inu, dovolil jsem
si takhle uprostřed sezony odjet na skoro 4 týdny na dovolenou
a na krátký zástup se rozhodl nám pomoct svými zkušenostmi
Radek Capil. A jeho bilance? Čtyři zápasy, 11 získaných bodů
z 12 možných. Klobouk dolů, velké poděkování a respekt za to,
že jsi to vzal, i když se týmu nedařilo. Ale pěkně postupně.
Po porážce na Horní Bečvě mančaft nečekal doma lehký soupeř. Jeden z největších favoritů na postup – Halenkov, požádal
o změnu termínu na pátek. My jsme jim vyhověli, lidem se to
zjevně taky líbilo podle návštěvy a výsledkem byla výhra 3:1,
když se těsně před půli a kousek po půli postarali o branky Kuba
Kapusta a 2x Tomáš Marek. Hosté už jen korigovali a 3 body
zůstaly doma.
Týden na to jeli kluci do Nového Hrozenkova. Bojovný soupeř
je znám tím, že doma body nerozdává, a když k tomu připočteme naši marodku, měl jsem z dálky hrozné nervy. Zbytečně
– Matěj Šedý a Kuba Kapusta se postarali o branky a bylo z toho
vítězství 2:0.
Body z venku jsou skvělá věc, ale jak se říká: k ničemu, pokud
je nepotvrdíte body z domácího zápasu. K nám přijela na malé
derby Krhová – tj. tým, který hraje rád tvrdší hru do těla, nováček soutěže, který loni suverénně ovládl III. třídu a soupeř,
který nás v letní přípravě před rokem porazil. Toho všeho si byli
kluci zjevně vědomi, jelikož do zápasu vlétli a v 16. minutě vedli
2:0, když se trefil Radek Capil a premiérově za nás také Marek
Vaculín. Pak ale tým přestal hrát a nechal Krhovou dostat se do
hry. Ta ještě do poločasu snížila a nebýt branky Kuby Kapusty
na 3:1 ke konci zápasu, mohlo to být nepovedené vystoupení.
Ale nestalo se.
Poslední zápas bez mé přítomnosti odehráli kluci v Bynině
a byl to zápas, který se jen tak nevidí. Proti neoblíbenému soupeři na nejmenším hřišti v okresním přeboru se kluci prvně vytáhli a pak to trošku zahaprovalo. V 56. minutě dal Tomáš Marek gól, který znamenal vedení 3:0, jelikož se před ním v první
půli trefili Kuba Kapusta a Matěj Šedý. Ale ani to nestačilo. 70.,
76. a 93. minuta znamenali prvně snížení a poté vyrovnání na
3:3 a šlo se na penalty. V nich opět prokázal Štěpán Šedý, že
penalty jsou letos jeho super disciplína a vybojoval bod navíc
na cestu domů.
Takže to by bylo shrnutí našich zápasů. A teď co nás čeká?
Poslední 2 domácí zápasy. Až tento díl vyjde, tak vlastně již jen
1. Souboj o Vsetínskou Bečvu proti Jarcové – v sobotu 5. 11. od
13:30. Doufám, že v té době stále budeme držet domácí neporazitelnost i po zápase s rezervou Velkých Karlovic a Karolínky
a vy přijdete podpořit naše kluky a pomoct jim, dostat se po
podzimu někam k medailovým pozicím. Marodka je u nás velká, pracovní povinnosti také, takže potřebujeme vaši pomoc.
		
S pozdravem Marek Vala

Rozpis utkání na listopad 2016:
		Sobota 5. 11. 2016 14:30

Poličná - Jarcová

Proto jsme toto setkání zahájili právě zde. Přivítali nás ředitel
školy pan Jiří Papež spolu se svou zástupkyní paní Zdeňkou Zavičákovou. Otevřeli nám nejen školu, ale i jednotlivé třídy, včetně
ředitelny, sborovny i tělocvičny. Poznali jsme i třídu, kde jsme začali svou školní docházku. Tam nás tenkrát přivítala nezapomenutelná paní učitelka Miroslava Vévodová, aby se nám, prvňáčkům, věnovala po celý školní rok 1962/1963. Naučila nás základy
pro celý život.
Děkujeme ještě jednou panu řediteli Papeži i paní Zavičákové,
že nám věnovali část soboty a ve svém volném čase se nám tak
ochotně věnovali. Protože oba jsou také bývalými žáky poličenské školy, zavzpomínali spolu s námi.
Po oživených školních vzpomínkách jsme se přesunuli ke „Slunci“, kde paní Marta Havranová měla pro nás přichystáno posezení i s občerstvením. Také jí bychom chtěli ještě jednou poděkovat
za ochotu a vstřícnost.
Celé setkání bylo naplněno nejen vzpomínkami, ale i povídáním o našem současném životě, o rodině, dětech i vnoučatech.
Rozcházeli jsme se s přáním, abychom se za pět let setkali ve
stejném obsazení, a navíc bychom rádi mezi sebou přivítali i ty,
kterým to letos nevyšlo.
Marie Fialová

BLAHOPŘEJEME
Na základě četných žádostí obnovujeme rubriku gratulací
k životním jubileím – tentokrát za měsíce září a říjen:
90		
Fialová Marie
85		
Benčíková Juliana
80		
Novosadová Miroslava
80		
Sikora Karel
80		
Budějovský František
75		
Bajzík Stanislav
75		
Merta Miroslav
75		
Hrubcová Anna
75		
Rakus Antonín
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KLUB SENIORŮ VM

KNIHOVNA INFORMUJE

Program KLUBU SENIORŮ na listopad 2016:

Čtvrtek 3. listopadu 		
14.00 hod.
Zápis na Martinské hody (grilovaná kolena) 150,- Kč.
14.30 hod.
Zábavné odpoledne – na harmoniku hraje paní Eva Vaculínová
Pondělí 7. listopadu		
17.15 hod.
Odjezd z autobusového nádraží ČSAD do divadla v Novém Jičíně na zbojnický muzikál „Malované na skle“.
Čtvrtek 10. listopadu		
14.30 hod.
Martinské hody v Mamulce. Hudba Zdeněk Holec
Čtvrtek 24. listopadu		
15.00 hod.
Zábavné odpoledne. Se svým pásmem vystoupí známý meziříčský soubor POLAJKA.
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

n

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 prosinec do 28. 11. 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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