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Motto měsíce:
Na svatého Václava každá pláňka dozrává…
		
lidové rčení

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní léto bylo bohaté na události, jak je uvedeno dále
v listech. Chci připomenout 59. výročí od pádu letadla v Poličné, které jsme tradičně uctili vzpomínkovou akcí.

Dokončili jsme kanalizaci na Úlehle, připravujeme prodloužení kanalizace na Kotlině. Je škoda, že někteří občané nedali
souhlas se vstupem na pozemek a tak zůstane lokalita pod
Kapličkou bez kanalizace. Projekt je připravován tak, že v případě souhlasu můžeme pokračovat a prodloužit kanalizaci
do této části.
V současné době probíhá příprava projektů protipovodňového opatření na toku Loučka pro stavební povolení.
Ve středu 6. 9. začne konečná úprava komunikace v nové
zástavbě.
Dále chci upozornit, že 2. 10. budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad. V této souvislosti žádám
všechny občany, aby bioodpad vozili do sběrného dvora TS,
popř. kontaktovali pracovníky obce. Odstrašující příklad „odkládání“ bioodpadu je pod areálem Agrotechu na stráni nad
Zápotočím.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva obce
V měsíci červenci se dne 20. 7. uskutečnilo zasedání Zastupitelstva na kterém byly projednány a schváleny následující zásadní body:
Zastupitelstvo obce:
• bezúplatné převzetí areálu TJ Poličná
Zastupitelstvo obce Poličná ukládá vedení obce Poličná zajistit:
- zpracování smlouvy o bezúplatném převodu uvedeného majetku z TJ Poličná spolek na Obec Poličná
- zpracování smlouvy s TJ na užívání sportovního areálu
- dokumentaci pro zápis všech nemovitostí do katastru nemovitostí
• nevyužití zákonného předkupního práva, jež má ke stavbě
zahrádkářské chatky na pozemku ve vlastnictví obce, p. č. st.
943 k. ú. Poličná.
• zařazení návrhů změn územního plánu týkající se pozemků
p. č. 1125/1, p. č. 1679/5, p. č. 1691/5, p. č. 1692/10, p. č.
1692/11, p. č. 1693/3, p. č. 1694/2, p. č. 395/2 – vše v k. ú.
Poličná, do souboru změn ÚP obce Poličná.
• Rozpočtové opatření č. 3/2017.
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení - „Stavební úpravy sportovní plochy areálu ZŠ Poličná“ a následné uzavření
smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení společností JM
DEMICARR s.r.o., IČ: 63489163, se sídlem Bučovická 180,
684 01 Slavkov u Brna.
• žádost a vyjádřilo souhlas s užíváním znaku obce jako součást
znaku Sboru Dobrovolných Hasičů Poličná, IČ: 63701588, se
sídlem Poličná 545, 757 01 Poličná.
• odvolává Mgr. Jiřího Papeže z Výboru pro kulturu, školství
a sport a voli do tohoto výboru ředitelku ZŠ Mgr. Pavlu Žilinskou.

Soutěž „Vesnice roku“
Jak jsme vás již informovali v minulém
čísle zpravodaje, nezískala naše obec titul Vesnice roku Zlínského kraje, ale obdrželi jsme Cenu naděje pro živý venkov – dřívější Duhová stuha, s postupem do celostátního kola.
Toto ocenění převzal z rukou hejtmana ZK pana
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Jiřího Čunka v neděli 13. 8. při slavnostním vyhlašování výsledků soutěže ve Slavkově u Uherského Brodu starosta obce pan Vladimír Místecký, který se této akce zúčastnil spolu se zastupitelkami obce paní Hanou Milotovou
a paní Pavlou Horákovou.
Teď už nám zbývá jen držet palce či pěsti pro štěstí a doufat, že třeba uspějeme i na celostátní úrovni.
To by, kromě zviditelnění naší obce, mohlo znamenat,
že získáme i případný zajímavý finanční bonus, který je
s tímto oceněním v soutěži spojený.

Dožínky a Rozloučení s létem
Letošní rozloučení s létem jsme v sobotu 2. září připravili trochu jinak než v uplynulých letech. Po dohodě se zemědělským
podnikem  Agrotech jsme ho spojili s dožínkami v duchu dávných valašských tradic. Tyto tradice všem přiblížil valašský soubor písní a tanců Bača z Valašského Meziříčí, ve kterém tančí
řada našich občanů.

Nejprve před obecním úřadem proběhlo svěcení věnce a poté
se celý průvod odebral do areálu fotbalového hřiště, kde celý
program pokračoval.

A teprve tady se spustilo pravé valašské veselí, jak tomu bylo
po skončení žňových prací na Valašsku v dávných časech.
„Bačovci“ si připravili velice pěkné dvouhodinové pásmo říkánek, písní a tanců, které ogaři a dcerky začali předáním věnce
hospodáři. Při něm se chlubili, jak dobře pracovali a že by to
určitě chtělo nějakou odměnu v podobě známých valašských
dobrot – slivovice a frgálů.
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I přesto, že nám počasí moc nepřálo, bylo to moc milé sobotní
odpoledne, ve kterém, vedle zmíněného programu, probíhaly
tradiční soutěže pro děti, jízda na koních, ukázka hasičů a nově
také přehlídka zemědělské techniky. Vedle točeného Bernarda
si všichni mohli pochutnat na grilovaném selátku, šunkových
klobásách, pstruzích či dančím guláši nebo vaflích.
Vy, kteří jste zůstali doma za pecí, můžete jen litovat.

Projekt „Preventivní opatření – lesy Poličná“

V rámci tohoto projektu, který je ze 100% kryt dotací ze Státního zemědělského a intervenčního fondu bylo provedeno
zpevnění břehových partií potůčku Úlehla nad Zákračím na
pozemku obce p. č. 836/1. Současně byly provedeny sanace
půdních erozí a sesuvů v těchto místech tak, aby nedocházelo
k dalšímu ohrožení rodinných domků a hospodářských stavení
občanů, kteří zde žijí. Realizací projektu byla pověřena firma
Stavební mechanizace – servis, s.r.o., Valašské Meziříčí, která ve
výběrovém řízení ze tří zájemců nabídla nejnižší cenu. Celková
hodnota díla představuje částku 4,655 mil. Kč bez DPH.

R
PA

TN

ER

Setkání u památníku Františka Josefa I.
V neděli 3. září jsme se všichni mohli zúčastnit slavnostního
odhalení informační tabule u pamětního kamene rakouského
císaře, českého a uherského krále Františka Josefa I.
Celou akci v rámci meziobecní spolupráce připravily obce
Branky, Oznice, Jarcová a Poličná, když hlavním pořadatelem
byly Branky, na jejichž katastru se tento pamětní kámen nachází
v místě, odkud císař řídil manévry na „branecku“.

Pojďme si tohoto panovníka trochu přiblížit:
František Josef I. (18. 8. 1830 až
21. 11. 1916), rakouský císař, český
a uherský král z dynastie habsbursko-lotrinské, vládl rekordních 68
let. Na trůn nastoupil v době, kdy
ještě žili pamětníci časů jeho prababičky Marie Terezie, a skončil ve
dnech, které pamatují ještě prababičky naše. Byl nejen nejdéle vládnoucím Habsburkem, ale – s výjimkou lichtenštejnského knížete Johanna II., který vládl celkem 71
let (1858-1929) – také nejdéle vládnoucím panovníkem vůbec.
Pro generaci našich prarodičů byl panovníkem státu, ve kterém
žili, a pokud tedy existuje něco jako historická kontinuita, je
v jistém smyslu i bývalým panovníkem pro generaci naši.
Císař František Josef I. vládl opravdu dlouho. Možná až příliš
dlouho. V průběhu jeho vlády došlo v Rakousku (od roku 1867
Rakousku-Uhersku) k převratným společenským přeměnám:
k zániku feudalismu a nastolení kapitalistické společnosti, k dovršení průmyslové revoluce a nové vědecko-technické revoluce,
k nástupu a rozmachu národního a dělnického hnutí. Změnilo
se nejen Rakousko, ale i celá Evropa a vůbec celý svět. Na jeden
lidský život bylo těch změn dost. František Josef se s jejich náporem vyrovnával po svém – snažil se je ignorovat. Rakousku
tím příliš nepomohl. Když se jako osmnáctiletý mladík ujímal
vlády, byly jeho představy o budoucnosti monarchie velmi smělé: Rakousko jako prvořadá evropská velmoc stojící v čele německých států. Vojenské porážky u Solferina (1859) a Hradce
Králové (1866) tyto plány pohřbily a Rakousko-Uhersko se stalo
jen slabším spojencem německého císařství. Společně s ním pak
roku 1914 rozpoutalo první světovou válku a společně s ním ji
o čtyři roky později prohrálo. To už ale šestaosmdesátiletý „stařičký mocnář“ František Josef I. odpočíval v rodinné hrobce
u vídeňských kapucínů…

Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

Tel.: 604 700 021
www.ezaluzie.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony
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Počasí v neděli bylo ještě horší než při sobotních dožínkách.
Nicméně i přesto se této akce zúčastnilo cca 130 občanů ze
všech zmíněných obcí, kteří se k památnému kameni vypravili
po svých, případně pomocí kyvadlové dopravy. Odměnou jim
mimo jiné bylo drobné občerstvení, které jsme pro ně připravili.

Obvod hřiště bude opatřen síťovými zábranami.
Celý areál bude sloužit především žákům naší základní a mateřské školy, ale také spolkům a široké veřejnosti. Slavnostní
otevření nového sportovního areálu plánujeme na sobotu
16. září 2017 od 10 hod.

Umělý povrch v areálu ZŠ
Jak někteří z vás zcela jistě zaregistrovali, pustili jsme se do
dalšího zvelebování obce – tentokráte do úprav sportovišť
v areálu základní školy.

Nová zástavba na Chřástalově
Na Chřástalově je v plném proudu výstavba komunikací a chodníků. K dnešnímu dni zde již stojí 9 nových rodinných domků.
Na asfaltovou plochu multifunkčního hřiště ohraničeného
mantinely bude v konečné fázi položen umělý povrch zn. Stilmat, na kterém bude možno bez problémů hrát florbal a in-line
hokej. Samozřejmě zde budou lajny také na volejbal, nohejbal,
tenis, basketbal…

Na hlavní, velké ploše, bude položena umělá tráva se vsypaným křemičitým pískem (podobné řešení jako v Jarcové). Jak
je patrné ze snímku níže, budou zde dvě hřiště na nohejbal
a volejbal, jeden tenisový kurt s regulérními rozměry, 4 koše na
street basketbal a lajny na hřiště pro házenou, resp. mini fotbal.
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Garáž pro obecní techniku je dokončena
V uplynulém měsíci jsme úspěšně zkolaudovali novou garáž
pro obecní techniku u drážního domku. Snad se líbí i vám?

Informace k platbám poplatků na rok 2017
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

MŠ zase září
Během prázdnin naše mateřská škola opět „zkrásněla“.
Děti budou mít určitě radost z nové podlahy:

Nového nábytku:

HOTOVOSTNÍ PLATBA:
Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách.

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.
A nové interaktivní tabule:

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Zahájení školního roku 2017 - 2018
Skončily prázdniny a dětem začal nový školní rok. Přejeme jim,
aby byl pro ně úspěšný a radostný a přinesl jim jen samé jedničky.

V mateřské škole máme ještě stále volná místa. Informace získáte u paní učitelky Ludmily Chriašteľové na telefonu 727 931 322

Složky informují …
Zahájení nového školního roku se zúčastnil starosta obce Vladimír Místecký a nových 16 prvňáčků přivítala ředitelka školy
Mgr. Pavla Žilinská.

Tarahúnský pohár 2017
Jako každoročně i letos byla první srpnová sobota zasvěcena
velkému poličenskému svátku – fotbalovému Tarahúnskému
poháru, který se uskutečnil na fotbalovém hřišti 5. 8. a jako tradičně se ho zúčastnilo 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, který
provedl starosta obce Vladimír Místecký.
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ku, což se ještě nikdy v historii Tarahůnu nikomu nepodařilo.
A jako noví mistři Poličné se určitě budou chtít příští rok „vycajchnovat“.
A jak to všechno dopadlo?
1.
Bubble Mat Boy´s
2.
Horní Karolína
3.
Tarahún
4.
Los Angeles
5.
Klondike
Všichni návštěvníci si pochvalovali nejen dobrý fotbal, ale také
dostatek piva, jídla a hlavně příjemný stínek pod velkým stanem.
Takže příští rok znovu na shledanou.

ČSŽ – Cvičení s Olgou
Již několik let poháru přeje počasí, ale letos to bylo pro
všechny aktéry nesmírně náročné, protože teplota na slunci
se vyšplhala ke čtyřicítce.

Výbor Českého svazu žen Poličná zve všechny zájemkyně,
které si chtějí zlepšit svou fyzickou kondici, na třetí ročník
„Cvičení s Olgou“.
Začínáme již v úterý 3. října v 19.30 hodin v tělocvičně základní školy. Můžete si to třeba jen přijít otestovat a pak se
rozhodnete, jestli se vám bude mezi námi líbit. Těšíme se na
vaši účast                                                               Pavla Horáková

TJ ODDÍL KOPANÉ – OKÉNKO TRENÉRA – 9/2017

Průvod alegorických vozů byl zdařilý a opět ho po celé trase
sledovalo daleko více lidí než vloni a i na hřiště jich přišlo dost.
Stejně jako vloni zvítězili Tarahůni se svým tankem, který však
nedostal technickou prohlídku a proto ho museli táhnou za
traktorem…

Žádnou inovaci vozového parku opět neudělala ani Horní
Karolína, ani Bubliny a zrovna ty budou mít pro příští ročník
co dohánět.
Ptáte se proč??? No proto, že letos suverénně vyhrály, když
zvítězily ve všech čtyřech zápasech a neobdržely žádnou bran-
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Vítejte, vítejte, drazí čtenáři mé již pravidelné rubriky. Vy
staří, i vy noví. Vítejte v novém školním roce, v nové fotbalové
sezoně i v nové, již třetí, fázi roku 2017. Věřím, že jste si užili
léto, dopřáli si dostatek času se svými ratolestmi a radovánkami a nyní „se těšíte“ na ten pravidelný stereotyp všedních
dní. I nám, fotbalistům, už to začalo. Nejen sezona samotná, ale ještě před ní krátká letní příprava, kterou se pokusím
v rychlosti shrnout.
Trénovat jsme začali až ve druhé polovině července. Slova
jako tabata, sprinty, dýchání a kondice budou borcům z týmu
znít v uších ještě hodně dlouho nejspíš. Ale nejde to jinak.
Tedy ne pode mnou jako trenérem. Chci, aby základem našeho herního projevu, kromě kvalitní kombinace, byla mj.
fyzická připravenost. Letní období je vždy spojené ve všech
týmech také se změnami v kádrech. Nejinak tomu bylo u nás.
Již v průběhu jarní části sezony byly avizovány odchody bratrů Kapustů. Starší Radek šel zpět do Kelče, mladší Jakub do
čerstvě znovu divizního Vsetína. Dále nás opustil především
z pracovních důvodů obrovský srdcař Zbyňa Žilinský, který si
chtěl zahrát více i bez tréninku a šel do rezervy Choryně. Mezi
příchody měla být největší novinka v podobě bratrů Kundrátů
a Jana Švajdy, ale vše zablokoval jejich oddíl TJ Valašské Meziříčí týden před startem soutěže. Naštěstí se povedlo přivést
do našeho kádru Ondru Drápelu z Valmezu a Tomáše Vaňka
z Juřinky. Navíc se k fotbalu vrátil Aleš Žniva, Adrián Babala
a také Martin Klvaňa. Takže početně jsme ve výsledku nijak
„tratní“ nebyli.
Z důvodu různých festivalů, Tarahunů a dovolených to původně vypadalo, že před sezonou nezvládneme odehrát ani
jeden přípravný zápas. Nakonec tomu tak nebylo a nám se
povedlo zahrát si ještě před startem přípravy v silně kombinované sestavě proti Kelči a poté 10 dní před sezonou v Ratiboři.
Obě utkání přinesla své a byli jsme rádi, že jsme je sehráli,
jelikož stará moudrost mluví jasně: vždy je lepší zápas než trénink…  A věřte, že hráči to cítí přesně tak.
V sobotu 12. 8. už to vypuklo naostro. Prvním naším soupeřem byl nováček soutěže rezerva Zubří. Pro nás velká neznámá, jelikož je nikdo neviděl hrát a ani proti nim nehrál.
Nakonec z toho bylo naše vítězství 1:0, když po průniku Petra

Bártka v 73. minutě rozhodl Adrián Babala. Více než polovinu
utkání jsme odehráli v oslabení, když sice přísnou, ale hlavně
zbytečnou červenou kartu dostal Matěj Šedý. Soupeř se prezentoval silovou hrou na útočné polovině, ale dominantnější
jsme v zápase i v 10 byli my. Celkově zlaté 3 body.
O týden později jsme vyhověli soupeři z Byniny a přeložili
pořadatelství utkání od nich k nám, jelikož se v Bynině dělá
nový systém zavlažování. V neděli 20. 8. jsme se tedy utkali
proti rivalovi, který skončil jen o 2 body v minulé sezoně za
námi. Bynina šla již v 8. minutě do vedení, ale my jsme se nesložili a ihned v 11. jsme díky Aleši Žnivovi srovnali. Poté se
hrál poměrně kvalitní fotbal, kdy jsme až na pár minut měli
více ze hry my a také šancí, ale neproměnili jsme. Až v 76. minutě pronikl středem hřiště Tomáš Marek, byl faulován, sudí
ponechal výhodu a volný balon uklidil z šestnáctky za záda
gólmana Radek Capil. Takto nakonec utkání skončilo a my si
připsali další 3 body.
V posledním srpnovém zápase jsme přivítali druhého z nováčků v soutěži a to Hošťálkovou. V zápase jsme sice byli favoritem, ale na hřišti až takový rozdíl vidět nebyl. Nicméně jsme
se dostali poměrně rychle do vedení 2:0, když nejprve vstřelil
branku Adrian Babala a chvíli na to nám soupeř pomohl vlastním gólem. Místo toho, abychom poté nervózního soupeře
tzv. dorazili třetí brankou, dovolili jsme mu naopak svou laxností snížit a z utkání udělali zbytečně trochu drama. Nicméně
zkušeným výkonem jsme si průběh pohlídali, ve 2. poločase
přidali po centru Ondry Drápely a hlavičce Aleše Žnivy branku
na 3:1 a v utkání zvítězili.
Takže po třech zápasech máme 9 bodů, což je příjemné.
Víme, že naše výkony nebyly ideální a že los nám byl poměrně
nakloněn, ale úvod sezony je vždy nejdůležitější nějak ubojovat. Týmy se sehrávají, v našem případě probíhá ještě docela
výrazně kondiční příprava, je spousta absencí kvůli probíhajícím dovoleným a někdy to zkrátka jde a jindy ne.
V měsíci září nás čekají i nějaké mimofotbalové povinnosti.
Žení se náš gólman Radek Včelný (na snímku v akci). Takže
i tímto mu gratulujeme a snad to vše proběhne v sobotu 9. 9.
2017 od 14:00 v kapli u zámku Žerotínů tak, jak si přeje. Mějte
se krásně i vy, čtenáři.
        Marek Vala

Hasičský sport – tentokrát trochu jinak…
Že máme v obci dobré hasiče, to určitě všichni víte. Ale málokdo s vás bude vědět, že máme také dobré mladé hasičky.
Je logické, že to nevíte, protože u nás, bohužel, hasičský potěr
nemáme a tak Emička i Klárka Kociánovy musí závodit za Jarcovou a Oznici, kde se hasičskému mládi zdejší spolky věnují
podstatně lépe než u nás.

Nicméně všichni vědí, že obě sestry jsou z Poličné a my jsme
rádi, že nás v hasičském světě skvěle reprezentují.

Ema se pravidelně účastní hasičských závodů v kategorii Minipřípravka. Na závodě v Oznici skončila na výborném 3. místě
z celkového počtu 6 závodnic.
Závody její kategorie letos již skončily a ona se umístila
v celkovém hodnocení Poháru okresu Vsetín na vynikajícím
2. místě.
Ema je nejmladší závodnicí ve své kategorie a startuje za
Jarcovou pod vedením právě své starší sestry Klárky.
Rovněž Klárka sklízí v hasičském sportu samé úspěchy, když
v kategorii Starší dívky skončila taktéž na druhém místě. Klárka, která závodí za Oznici, se letos probojovala ve své kategorii
i na Mistrovství České republiky. Oběma děvčatům patří obrovská gratulace a poděkování za reprezentaci naší obce.

Rozpis utkání na září:
2. 9. – sobota 15:00 – VKK B : Poličná (hřiště Karolínka)
9. 9. – sobota 10:00 – Poličná : Lhotka nad Bečvou
17. 9. – neděle 15:30 – Jarcová : Poličná
24. 9. – neděle 15:30 – Horní Bečva : Poličná
30. 9. – sobota 15:00 – Poličná : Střítež

7

KLUB SENIORŮ VM

KNIHOVNA INFORMUJE
O prázdninách nám přibyly v knihovním fondu nové knihy,
přijďte si vybrat!
BELETRIE:
Boček, E.:
Aristokratka na koni
Andrásová, R.: Řvoucí čtyřicítky
Třeštíková, R.:
Osm
Wenzelová, K.: Abája
Davouze, M.:
Loď v Bretani, Vypadni z mýho života!
Ferrante, E.:
Geniální přítelkyně II. Příběh nového jména
Hrachovcová, A.: Do žížal se nekouše!
Landsman, D. + Hubeňáková, Z.: Deníček moderního páru
Jaaskelainen, P. I.: Magický průvodce městem
Payne, C. D.:
Dědictví
Riggs, R.:
Povídky podivných
Zeman, R.:
Pravda mezi nebem a zemí
DETEKTIVKY:
Hawkins, P.:
Do vody
Nesbo, Jo:
Žízeň
Lapena, S.:
Manželé odvedle
Theilsová, L.:
Dívky z trajektu
NAUČNÁ
Wohlleben, P.: Tajný život stromů
Sharma, R. S.:
Mnich, který prodal své ferrari
PRO DĚTI
Ciprová, O.:
Ema a jednorožec. Kouzelný roh
Nortonová, S.: Oliver – kocour, který zachránil Vánoce
Půjčovní doba po prázdninách se vrací zpět na pondělí
a čtvrtek 13.30 – 17.30 hod.

KOLO
2
3
3
4
4
5
5

DATUM
12.08.
20.08.
20.08.
26.08.
26.08.
03.09.
02.09.
09.09.
09.09.
09.09.

DEN
SO
NE
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO

Program KLUBU SENIORŮ - na září 2017
Pátek 1. září 			
17.00 hod.
Odjezd z aut. nádraží do divadla v Ostravě na rokovou operu
Jesus Christ Superstar.
Pondělí 4. září				
14.00 hod.
Platba na zájezd do Milotic a do sklípku 400,- Kč.
Platba na operu Tajemství 360,- Kč.
Čtvrtek 7. září				
15.00 hod.
Každoroční táborák v Sokolovně. Občerstvení zajištěno.
Čtvrtek 14. září 				
14.30 hod.
Vše o životě včel. Přednáška od p. Jiřího Rosy.
Úterý 19. září 				
7.00 hod.
Odjezd z aut. nádraží na zámek v Miloticích a do sklípku.
Pátek 22. září
			
15.00 hod.
K tanci zahraje Westernová skupina z Hranic.
Najdete nás na www.kzvalmez.cz nebo můžete jít na stránky
VM, otevřít KZ a dále Klub seniorů.
Naleznete zde vše, co potřebujete o činnosti klubu a kontakty
na jednotlivé členy výboru.
V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy,
v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém
souboru Pohoda a na měsíčních burzách sběratelů první neděli
v měsíci, kromě prázdnin.
Příjemné prožitky a spokojenost s programy
přeje výbor KLUBU SENIORŮ

FOTBALOVÁ SEZONA 2017 / 2018
PODZIM 2017

MUŽSTVO
HRAJE
M
POLIČNÁ - Zubří "B"
PříSt
Podlesí - POLIČNÁ
M
Bynina - POLIČNÁ
PříSt
POLIČNÁ - Rajnochovice
M
POLIČNÁ - Hošťálková
PříSt
Police - POLIČNÁ
M
V. Karlovice-Karolinka "B" - POLIČNÁ
PříMl
Turnaj POLIČNÁ
6
StPří
POLIČNÁ - Hošťálková
6
M
POLIČNÁ - Lhotka nad B.
7
PříSt
VOLNO
7
17.09.
NE
M
Jarcová - POLIČNÁ
8
23.09.
SO
PříSt
POLIČNÁ - Jarcová
8
24.09.
NE
M
Horní Bečva - POLIČNÁ
30.09.
SO
PříMl
Turnaj POLIČNÁ
9
30.09.
SO
M
POLIČNÁ - Střítež
9
02.10.
PO
PříSt
Kateřinice - POLIČNÁ
10
07.10.
SO
PříSt
Juřinka - POLIČNÁ
10
08.10.
NE
M
Choryně - POLIČNÁ
11
14.10.
SO
PříSt
POLIČNÁ - Jablůnka
11
14.10.
SO
M
POLIČNÁ - Valašská Bystřice
1
22.10.
NE
PříSt
Val.Meziříčí 2008 - POLIČNÁ
12
22.10.
NE
M
Dolní Bečva - POLIČNÁ
2
28.10.
SO
PříSt
POLIČNÁ - Choryně
13
28.10.
SO
M
POLIČNÁ - Huslenky
PříMl - mladší přípravka, PříSt - starší přípravka, M - muži

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!

ZAČÁTEK
17.30
10.00
17.00
10.00
16.30
10.00
15.00
10.00
14.00
16.00
15.30
10.00
15.30
10.00
15.00
17.00
12.30
15.00
10.00
15.00
10.00
14.30
10.00
14.30

ODJEZD

POZN.
hřiště Poličná

13.00

bus Bargl

auta
13.45

bus Bargl

auta

13.00

bus Bargl

Periodický tisk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu říjen do 28. 9. 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!!!
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