Poličenské listy
červen 2017 / Ročník V. číslo 6
Motto měsíce:
Když na Medarda prší, voda břehy vrší…
		
lidová pranostika

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v centru obce jsme vysadili květiny, které určitě zlepšily
vzhled této lokality. Bohužel někteří obyvatelé si vykládají pojem „obecní“ trochu jinak a výsadbu se snaží přemístit
(v tom lepším případě) na své zahrádky. Prosím o ohleduplnost
k vybudovaným záhonkům.

V měsíci květnu se dne 12. 5. uskutečnilo zasedání Rady obce
Poličná, která projednala a schválila následující zásadní body:
• vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření
obce Poličná za rok 2016, kterou ve dnech 9. – 11. 5. provedli
pracovníci Zlínského kraje. Při této kontrole nebyly shledány
žádné nedostatky či chyby,
• doporučila Zastupitelstvu obce Poličná schválit Závěrečný účet
obce Poličná za rok 2016 a vyjádřila souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad,
• doporučila Zastupitelstvu obce Poličná schválit Účetní závěrku
obce Poličná za rok 2016 dle předloženého návrhu,
• smlouvu o právu provést stavbu, kdy právo stavby spočívá
v umístění kanalizační přípojky na pozemku p. č. 2040/1 v k.
ú. a obci Poličná,

Současně vás žádám, abyste posečenou trávu nenechávali
ležet kolem cest nebo chodníků. Odvezte ji přímo do sběrného dvora TS, popřípadě si objednejte přistavení kontejneru na
obecním úřadě.
V měsíci červnu začneme s vysprávkami místních komunikací. Pokud budete mít nějaké podněty, zavolejte na obec, abychom mohli vaše připomínky zařadit do oprav.
Vladimír Místecký

• Dodatek č. 1 k Trojdohodě o úhradě prokazatelné ztráty na
provoz linky MHD 946001 trasa: Krhová – stanoviště MHD
u náměstí – Poličná (bezplatná MHD),
• neschválila poskytnutí dotace na Linku bezpečí,
• přenesení kompetencí schválení pronájmu prostor hasičské
zbrojnice na starostu obce,
• bere na vědomí Zprávu o BOZP Základní školy a mateřské školy
Poličná 276, p. o. za rok 2016,
• bere na vědomí Plán ozdravných opatření předložený Základní
školou a mateřskou školou Poličná 276, p. o. a ukládá řediteli
školy aktualizovat plán Investičních priorit pro rok 2018 a další
léta s určením zdrojů financování.

Rychlý přehled akcí, které v obci běží…
4dokončili jsme rozšíření výjezdu u STK na hlavní komunikaci
II/150,
R
PA

TN

ER

Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony

4výstavba komunikací a chodníků v nové lokalitě Chřástalov je
v plném proudu,
4kanalizace na Úlehle startuje,
4instalovali jsme zábrany za brankami na fotbalovém hřišti u základní školy – sítě u arboreta už visí.
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Velikonoční jarmark
Vracíme se několika snímky k  3. ročníku Velikonočního jarmarku, který se uskutečnil v sobotu 8. 4. a který se nedostal do posledního čísla zpravodaje.
Opět se jednalo o velice zdařilou akci, kterou „Pod hruškou“
uspořádala paní Irena Hrabovská.

Starosta obce pan Vladimír Místecký uvítal 6 našich nejmenších nově narozených občánků s přáním, aby se jim v jejich rodišti líbilo, prožili zde krásné dětství a celý další život a aby jim
rodná obec přirostla k srdci.
Každé nově narozené dítě tradičně obdrželo od obce spořící
certifikát ve výši 2 tis. Kč a drobný dárek

Výstava „POVODNĚ“

K vidění a ke koupi zde byla řada výrobků charakterizujících velikonoční tradici a spousta velikonočních dobrot. Každý návštěvník si mohl přijít na své.
     Děkujeme

Vítání občánků
V sobotu 27. května proběhlo 1. letošní vítání nových občánků.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dvacet let uplyne v letošním červenci od velkých povodní, které kromě ostatních částí republiky zasáhly
i velkou část dnešního Zlínského kraje. Připomenout si toto výročí hodlá Zlínský kraj prostřednictvím výstavy fotografií zachycujících tehdejší dramatické události. Vyzývá proto veřejnost, aby se
podělila o své snímky z této doby a pomohla tak vzniknout výstavě, jež přiblíží nejen ničivou sílu přírodního živlu, ale na druhou
stranu také projevy lidské solidarity a pomoci, které tyto těžké
chvíle na území kraje doprovázely.
Výstava je naplánovaná na letošní červenec. Fotografie je možno posílat buď poštou (s uvedením zpáteční adresy, na kterou
budou fotografie následně vráceny), a to na adresu: Zlínský kraj,
tiskové oddělení, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; nebo v elektronické podobě (v minimálním rozlišení 3500 x 2500 pixelů) na
povodne@kr-zlinsky.cz.
Více informací k výstavě na povodne@kr-zlinsky.cz nebo na telefonním čísle 577 043 193.
Zlínský kraj předem děkuje všem, kdo se se svými fotografiemi
do realizace výstavy zapojí.
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Informace k platbám poplatků na rok 2017
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM

Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
Splatnost poplatku – do 30. 6. 2017
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.
-

Akce začala jako vždy v 10 hodin, protože přesně v 10:00 byla
Poličná osvobozena sovětskými jednotkami od německé armády. U památníku žáci položili věnec a místostarosta obce pan
Stanislav Pernický pronesl krátký projev. Následně se celý průvod přesunul k dalšímu pomníku, a to k lípám, u kterých jsme
si připomněli památku popravených vlastenců: Stanislava Mikoláška, Miroslava Ondrašíka a Jana Mazala. Zde byl opět položen
věnec a všichni přítomní uctili památku těchto statečných mužů
minutou ticha. Poté žáci 9. ročníku promluvili o konci 2. sv. války
a vyzdvihli utrpení občanů Poličné v tehdejší době.
Pietní akt proběhl za vysoké účasti, a to nejen občanů, ale
i žáků, což je velmi důležité. Mladší generace by měla vědět, co
se v minulosti dělo a jak se žilo. Měla by si vzít z historie ponaučení.
Jakub Smieško – 9. třída

• POPLATEK ZA PSA

- Řídí se OZV vyhláškou obce Poličná č. 1/2013 o místních
poplatcích ze psů
- Při přihlášení – poplatník vyplní formulář (je k dispozici na
OÚ nebo na www.policna.cz v sekci Obecní úřad/Formuláře ke
stažení) odevzdá na úřadě a obdrží evidenční známku psa
- Splatnost poplatku do 30. 6. 2017
V PŘÍPADĚ, ŽE O SVÉHO PSA PŘIJDETE, NEZAPOMEŇTE TUTO
SKUTEČNOST OZNÁMIT OÚ.

Připomínka osvobození Poličné
Dne 5. května se sešli žáci ZŠ a občané u pomníku obětí 2. světové války, aby vzdali hold padlým za svobodu nás všech.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Netradiční den matek v MŠ
Netradiční Den matek jsme uspořádali v úterý 23. května 2017
odpoledne ve třídě Ježečků.
Nejdříve maminky seděly se svými dětmi na koberci u pracovních podložek. Po písničce Muzikantská rodina předváděly děti
svým maminkám, jak umí pracovat podle našich pokynů, jak se
umí orientovat v řadě první – poslední a v prostoru uprostřed,
nad, pod, vedle. Děti postupně pokládaly obrázky z písničky
(tátu, maminku, holčičku Moniku atd.) do okýnek v domečku.
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V druhé části děti zazpívaly miminku, které si potom vystřihly
a slepily z připraveného pracovního listu.

ZŠ – Mladý zdravotník
Ve čtvrtek 11. května 2017 se družstvo děvčat z 8. a 9. třídy
ve složení Kateřina Konvičná, Kamila Šimíčková, Kristýna Zdráhalová a Gabriela Benčová zúčastnilo ve Vsetíně soutěže „Mladý
zdravotník“, jehož organizátorem byl Český červený kříž společně se vsetínskou zdravotnickou školou.
Ještě před začátkem soutěže si pro nás strážníci z Městské
policie Vsetín připravili velice zajímavou a poučnou přednášku.
Předvedli nám své vybavení, které jsme si mohli vyzkoušet. Poté
začala vlastní soutěž, kterou hodnotili rozhodčí z Českého červeného kříže.
Každé družstvo mělo vyřešit tři případy a poté nás čekalo stanoviště s obvazovou technikou a na závěr polohování a transport.

Každá maminka pak za pomoc dostala od svého dítka srdíčko se
vzkazem – „Jaká je moje maminka a proč ji mám rád nebo ráda“
a velkou pusu.
Na závěr si děti mohly s maminkou vyrobit obrázek pískovou
technikou a namalovat srdíčkový přívěsek ze skla. Bylo to velmi
příjemné odpoledne.
Pro nás velkou odměnou byly reakce a hodnocení dětí druhý
den: „Paní učitelko, to bylo včera super“ nebo „Paní učitelko, to
byla včera prima“.  K tomu už nelze nic dodat.
učitelky ze třídy Ježečků

Zápis dětí do MŠ
Ve dnech 3. a 4. května proběhl zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání do naší mateřské školy. K zápisu letos přišlo se svými
rodiči 22 dětí, takže se nám podaří naplnit plnou kapacitu tříd.
Všechny děti, které přišly k zápisu, za odvahu obdržely malý dáreček – medvídka s překvapením.  Jako první přišla Natálka se
svoji maminkou.

Našemu poličenskému družstvu se na všech stanovištích velmi dařilo. K řešení každého případu jsme využily své mnohaleté
zkušenosti a vědomosti nabyté ve zdravotnickém kroužku pod
vedením paní Janouškové. Naše poctivá příprava se vyplatila
a my si ze soutěže odnesly krásné 2. místo!           
K. Šimíčková a K. Konvičná – 9. třída

Oslava svátku matek
Dne 11. 5. 2017 se na naší škole konala akademie ke Dni matek,
kterou si pro ně připravily jejich děti.
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Program začal v 15:00 hod. v jídelně školy. Úvodu se chopil náš
školní pěvecký sbor vedený paní učitelkou Janou Skotnicovou, která se zároveň ujala i těžkého úkolu zorganizování celého dne.
Prvňáčci nás vystrašili čarodějným vystoupením, druháčci dojali
tancem na píseň Karla Gotta. Folklórním vystoupením v krojích
nás příjemně překvapili třeťáčci a se čtvrťáky jsme „zmokli“ díky
tanci v dešti. Páťáci zahráli vtipnou scénku, v níž vystoupili manželé důchodového věku, kteří tráví svůj obvyklý večer u televize.
Druhý stupeň nám ukázal vesměs taneční a pěvecká vystoupení.
Celým programem nás slovně provázeli dva velice šikovní a vtipní moderátoři – Kamila Šimíčková a Jakub Smieško.
Na konci besídky, který patřil stejně jako její začátek školnímu
pěveckému sboru, ukápla nejedné mamince slza dojetí.  
Kamila Šimíčková, Jakub Smieško – 9. třída

Mladý cyklista – úspěšné okresní kolo
Ve středu 17. května jsme se vydali do Valašského Meziříčí, kde
se konalo okresní kolo soutěže „Mladý cyklista“, do kterého postoupili vítězové školních kol této dopravní soutěže.
V mladší kategorii nás reprezentovali Sára Šotková (6. tř.), Dominik Místecký, Nikolas Kubín a Natálie Denkerová (5. tř.) a za 2. stupeň to byli: Kateřina Konvičná, Kamila Šimíčková, Vojtěch Pernický
a Jakub Smieško z 9. třídy.

Den s IZS v Popovicích
Dne 16. 5. 2017 se zástupci 8. třídy ze ZŠ Poličná zúčastnili soutěže Integrovaného záchranného systému v Popovicích u Uherského Hradiště.
Žáci zde využili nejen své znalosti, ale i mrštnost a šikovnost
v disciplínách, jako jsou např. jízda zručnosti na kole, překonání
překážkové dráhy nebo střelba ze vzduchovky. Z celkového počtu
19 družstev se žáci ze školy v Poličné umístili na krásném 5. místě.
Děti si zde mohly také prohlédnout policejní auto, sanitku, tank
nebo hasičský vůz a jeho vybavení. Tento den se žákům velice líbil, a to nejen díky soutěžení, ale i díky perfektní organizaci akce
a novým informacím, které si z ní odnesli.
       Marcela Halaštová a Jana Capilová – 8. třída

Soutěžili jsme v oblasti zdravovědy, jízdy zručnosti, jízdy podle
dopravních pravidel a psali jsme vědomostní test.

Pobyt v přírodě
V pondělí 24. dubna jsme odjeli k přehradní nádrži Horní Bečva
do hotelu Cherry. Po ubytování jsme využili krásného počasí a vyrazili jsme k přehradě. Procházka to byla opravdu úžasná. Cestou
jsme poznávali okolí, dokonce jsme krmili na přehradě ryby. V úterý jsme se vydali navštívit Horní Bečvu. Už cestou jsme hráli různé
hry a plnili zábavné aktivity.

V tomto duchu jsme prožili celý týden. Piškvorkiáda, stolní hry,
sportovní klání, šití zvířátek z ponožek, zdobení triček, výroba dárečků pro maminky k jejich svátku, pantomima, zábavná soutěžní
hra Kufr, tetovací salon, balonková show, … Samozřejmě jsme se
i učili. Zkrátka měli jsme nabitý program.
A tak nám týden rychle utekl. Už se těšíme na další akce.
       žáci 5. třídy

Mladší žáci si odnesli za svůj výkon krásné 3. místo a porazili tak několik meziříčských škol.  Nám starším žákům tato soutěž
opravdu sedla a velmi se nám dařilo. Už druhým rokem jsme porazili všechny ostatní školy a za své úsilí jsme si vybojovali úžasné
1. místo a postup do krajského kola, které se bude konat ve Zlíně.
        K. Šimíčková a K. Konvičná – 9. třída
Vedení obce gratuluje a všem žákům děkuje za vzornou reprezentaci školy i naší obce.
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Složky informují …
ČSŽ – Z historie ZO Poličná aneb „vzpomínáme“
Tento rok se ve všech základních organizacích nese v duchu
50. výročí založení ČSŽ v naší republice.
V obci Poličná působily ženské spolky v různých podobách již od
50. let. První zmínka o základní organizaci ČSŽ v naší obci se dle
zachovalých členských karet datuje od 21. 10. 1968. Její předsedkyní se stala paní Marie Místecká, ředitelka zdejší mateřské školky.
V této funkci pracovala až do roku 1984, kdy pomyslnou štafetu
převzala její dcera Mirka Bublíková, která byla členkou od roku
1977. Za dobu jejich působení se členská základna rozrůstala
a díky naší Mirečce ustála i porevoluční období roku 1989, kdy některé organizace hromadně zanikaly. Navzdory svému tělesnému
hendikepu měla elánu a vitality na rozdávání a svým optimismem
dokázala nakazit lidi kolem sebe. To vše se pak promítalo i do činnosti naší základní organizace, takže i ostatní členky se pak aktivně
a ochotně zapojovaly do všech akcí. Mirka byla zkrátka osobnost
a hlavně kamarádka. Zarmoutila nás jen jednou a to svým náhlým
odchodem 4. 6. 2011. Jediný způsob, jak jí můžeme alespoň dodatečně poděkovat, je jen kytička a tichá vzpomínka při každém
výročí jejího nečekaného odchodu.

brankou ještě Patrik Květoň. V tomto zápase zahráli skvěle nejen hráči základní sestavy, ale také ti střídající a všichni stejnou
měrou přispěli k jednoznačnému a zaslouženému vítězství 5:0
po velmi dobrém výkonu.
Týden na to zajížděl náš tým do Huslenek. Na úzkém a menším hřišti je to vždy hodně o soubojích a také první brance. Ta se
povedla vstřelit nám, když se trefil střelou ze střední vzdálenosti Jakub Kapusta. Z neznámých důvodů jsme ale místo přidání
druhé branky začali diskutovat s rozhodčím, diváky a soupeřem,
vypadli jsme z role a přišel trest. Ze začátku druhé půle soupeř
srovnal a začalo se od znovu. Naši hráči opět vzorně tzv. zapnuli,
utekli na skóre 3:1, když se trefil Matěj Šedý a poté po faulu na
něj proměnil pokutový kop Jakub Kapusta. I poté jsme měli šance a mohli dát soupeři ještě minimálně 3 branky, ale nestalo se
a nakonec to byl boj do poslední minuty, když Huslenky snížily
v 81. minutě na 3:2. Vše jsme nakonec ale zvládli a domů jeli
s 3 body v kapse.
Následoval domácí zápas s Horní Bečvou. Soupeř přijel vinou
zranění se slabší sestavou než je u něj zvykem, ale bez ambicí
na postup hráli kvalitní kombinační fotbal s dobrým pohybem.
Nám to tentokrát doma moc nešlo a nebýt 2 proměněných
standardních situací, byl by problém. Pokaždé to byla souhra
Jakubů. Kapusta centroval, Orság zakončoval. Snížení v 89. minutě na 2:1 už jen pokazilo nulu Štěpánovi Šedému.
V neděli 28. 5. proběhl zápas, na který všichni fanoušci okresního fotbalu čekali. Souboj prvního s druhým týmem v tabulce
– tedy Halenkova a Poličné. Povedlo se nám z této horké půdy
odvézt 1 bod po prohře 3:2 na penalty, ale musím své hráče
za předvedený výkon pochválit. Hrál se skvělý fotbal, vstřelili
jsme úžasné branky (konkrétně Petr Bártek a Kuba Kapusta)
a i když jsme vedli po půl hodině hry již 2:0 a utkání nedotáhli
do vítězného konce, hodnotím jej pozitivně. Před zápasem i po
zápase jsem říkal, že každý bod je zlatý. Uvidíme, jestli jsem měl
pravdu. Díky také všem těm, kteří si udělali volno a jeli se na nás
podívat a podpořit nás. Mohu říci, že jsem se až sám divil a bylo
to neskutečné, kolik lidí z Poličné přijelo!
  

  
Tak zní také závěr „hymny“ naší základní organizace: „…To Mirečce děkujem, že přežil ten náš svaz žen, s úsměvem na líci pokračujem v tradici…“              
za ZO ČSŽ Pavla Horáková

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra – 6/2017
Měsíc lásky nám skončil a my jej můžeme rekapitulovat poměrně pozitivně. Stihli jsme odehrát 5 zápasů, získat v nich 13
z 15 možných bodů a především na jeho konci čelíme zcela novému faktu. Pokud dokážeme vyhrát všechny zbylé zápasy, máme
jistotu vítězství v okresním přeboru. Ale k tomu je ještě daleko,
takže nepředbíhejme. Prvně zkusím v krátkosti popsat, jak že se
to vše seběhlo a jsme tam, kde jsme.
Na 1. máje jsme se před opravdu skvělou diváckou kulisou
utkali s Lhotkou nad Bečvou. Soupeři jsme měli z podzimu co
vracet, když nás po našem velmi slabém výkonu porazil 3:1.
S odplatou jsme začali hned ve 3. minutě, kdy Radek Kapusta po
individuální akci dostal náš tým do vedení. Po půl hodině hry přidal branku jeho bratr Jakub. Ve druhé půli se pak během 4 minut
trefili Petr Bártek a Tomáš Marek a závěr utkání okořenil svou

6

Nicméně zpět ke shrnutí. Poslední květnový víkend jsme přivítali Nový Hrozenkov. Soupeř bojující o holé přežití v okresním
přeboru asi usoudil, že od nás body neodveze a uráčil se dojet
jen v 10 lidech. Všechna čest těmhle 10 chlapíkům, kteří nic nezabalili a utkání poctivě odmakali. Nám onen fakt o počtu hráčů
soupeře především v prvním poločase vysloveně ublížil a nebýt
centru v podání Marka Capila, který jemně tečoval jeho bratr
Radek v 15. minutě, kdo ví, jak dlouho bychom se trápili. Ve
druhé půli jsme konečně zlepšili pohyb, zpřesnili kombinaci,
soupeři začali docházet pomalu síly, a tak z toho bylo vítězství
5:0, když se postupně trefili ještě Matěj Šedý po dorážce tvrdé
střely Radka Capila, hned 2x Petr Bártek a skóre uzavřel střídající Robert Kristian po dobré práci v soupeřově vápně.
Tyto naše výsledky v kombinaci s výsledky Byniny a Halenkova znamenají, že na konci května vypadá tabulka následovně:

Halenkov 49 bodů, Poličná 49 bodů, Bynina 48 bodů. Až vyjde
další Okénko trenéra, budeme již vědět, zda Poličná zvládla či
nezvládla závěr sezony. Ale ať už to bude jakkoliv, já budu na
své hráče a lidi okolo mančaftu hrdý, jelikož jsme už teď ukázali,
že sport na vesnici jde dělat bez zákeřných praktik, zámožných
sponzorů a nakoupených hráčů. My to děláme srdcem, poctivě,
s odchovanci a proto, že jsme něco jako rodina! Tak nám držte
v červnu pěsti, prosím a přijďte nám fandit.
Následující utkání:
3. 6. – sobota – 16.30 – Krhová vs. Poličná  
10. 6. – sobota – 16.30 – Poličná vs. Bynina
18. 6. – neděle – 15.00 – Velké Karlovice + Karolina B vs. Poličná
23. 6. – pátek – 17.30 – Jarcová vs. Poličná
                                            – ??? termín a čas zatím není jistý !!!

SDH – Okrsková soutěž v požárním sportu
V sobotu 13. 5. se jako každoročně zúčastnilo družstvo SDH
Poličná okrskové soutěže. Letošním pořadatelem byl SDH Lhotka
nad Bečvou, ale místo konání bylo v Lešné. Soutěžilo 8 družstev
mužů, 7 družstev mužů nad 35 let a 1 družstvo žen.

Poděkování patří všem zúčastněným a také Oldovi a Lence Ševečkovým za zapůjčení dodávky.
Sbor dobrovolných hasičů

Cesty po národních parcích USA
V podvečer 26. května jsme měli příležitost shlédnout nádherné fotografie z cesty pana Ing. Libora Lenži po národních parcích
USA spolu se zajímavým povídáním o geologické historii Coloradské náhorní plošiny, z geomorfologického hlediska jednoho
z nejzajímavějších území na světě.
Barevné hory a skály, skalní útvary, klenby, přírodní mosty, hluboké kaňony s řekami a výklad o těchto přírodních krásách a jejich vzniku zúčastněné obohatil ve vnímání neživé přírody.
Děkujeme panu Lenžovi, že si ve svém nabitém programu na
nás udělal čas, a těšíme se zase někdy na zajímavé povídání.
                Jitka Vlčková

Za náš sbor nastoupilo družstvo mužů  ve složení Pepa Dorčák, Pepa Karlík, Tomáš Bártek, Adam Knápek, Šimon Janečka,
Dominik Drda, Radek Pivko, Pavel Dudáš, Daniel Valuch a Kuba
Kohoutek.

Samotná soutěž se skládala ze dvou disciplín. První disciplínou byl běh na sto metrů s překážkami, kde jsme po velmi dobrém výkonu obsadili druhé místo za družstvem z Juřinky a jen
těsně pronásledováni družstvem z Lešné. Při druhé disciplíně,
kterou byl požární útok, byl Svatý Florián asi zrovna zaneprázdněn. Po malé chybičce vybojovalo naše družstvo v této disciplíně
šesté místo.
Při celkovém součtu výsledků skončila na prvním místě Juřinka, na druhém místě Velká Lhota a jako třetí Poličná.

KNIHOVNA INFORMUJE
Půjčovní doba o prázdninách
Pondělí 13.30 - 17.30
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KLUB SENIORŮ VM

Bezplatná inzerce

Program KLUBU SENIORŮ na červen 2017:
Čtvrtek 1. června

14.30 hod.

Promítání filmu na přání Anděl Páně 2.
Pondělí 5. června

14.00 hod.

PRODÁM 2 ks zdravotní lamelové matrace SÁRA.
Rozměry 200 x 90 x 15 cm (jedna do 80, druhá do 110 kg). Cena
3000,- Kč.
Mobil: 739 332 080
PRODÁM lyžařské boty Rossignol Expert 14, velikost 29,0. Jen
10x na kopci, cena 4500,- Kč. Mobil: 739 332 080

Zápis na rokovou operu Jesus Christ Superstar. Vstupné a doprava 350,- Kč. Odjezd bude v pátek 1. září od autobusového nádraží
ČSAD v 17.00 hod.
Čtvrtek 8. června

14.30 hod.

Revitalizace náměstí – beseduje místostarostka paní Yvona Vojáczková s promítáním.
Pondělí 12. června

14.00 hod.

Zápis na tradiční „škračenici“. Cena 50,- Kč.
Úterý 13. června

7.30 hod.

Odjezd z autobusového nádraží do Litovle, Úsova atd.
Čtvrtek 15. května

14.30 hod.

***

Mariánské lázně a okolí – promítá pan Olda Mareček.
Čtvrtek 22. června

15.00 hod.

Tradiční škračenice v zahrádce v restauraci Přístav. Hudba  v podání našeho dívčího harmonikového dua Nezmar.
Čtvrtek 29. června

14.30 hod.

Film „Jak básníci čekají na zázrak“.
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.
Příjemné prožitky a spokojenost s programy
přeje výbor KLUBU SENIORŮ

***
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 červenec do 28. 6. 2017. Vychází 1x měsíčně v počtu 700 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!!!

8

