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Motto měsíce:
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu…		
		
lidové rčení

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Přichází podzimní čas, kdy se uklízejí zahrady a seče poslední tráva. Objevují se případy, kdy se posečená tráva nachází
kolem komunikací popř. v kontejnerech na odpad. Připomínám tímto, že máme na obecním úřadě kontejnery, které po
dohodě přistavíme na dohodnuté místo. Další možnost je trávu složit na hromadu nebo do pytlů , které naši pracovníci odvezou. Jen je nutno pracovníky kontaktovat. V současné době
probíhá připomínkové řízení k dopravnímu značení obchvatu
Valašského Meziříčí. Pokud budete mít zájem, je možné po
domluvě si plány prohlídnout. Protipovodňové opatření na
toku Loučka – probíhá projektová příprava na stavební povolení, které se v současnosti zaseklo na projektu nového
mostu na Štěpnici. V lokalitě Nad Ulicí byly dokončeny komunikace a chodníky, tím pádem je hotovo. V systému MHD
byl přidán spoj z města v 17.20 hod., tento spoj bude posunut
na 17.30 hod., aby byl zajištěn přípoj od Krhové. Na stránkách
obce najdete Jízdní řády na příští rok k připomínkování. Připomínky zasílejte na Obecní úřad do 5. 10. Zima je nedaleko
a tak jsme jednali o zajištění zimní údržby. Letos se bude starat
o údržbu komunikací pan Ondrejka s panem Capilem v součinností s našimi pracovníky. Přeji Vám příjemné prožití babího léta.
Vladimír Místecký
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Valašské Meziříčí,
Kraiczova 983/3

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

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva a Rady obce
V měsíci září se dne 14. a 21. 9. uskutečnilo jednání Rady
a 21. 9. také zasedání Zastupitelstva obce Poličná. Na těchto
zasedáních byly projednány a schváleny následující zásadní
body:
Rada obce:
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností JM DEMICARR,
s.r.o. na položení umělého povrchu v areálu ZŠ.
• Jednotná cena za pronájem multifunkčních hřišť s umělým
povrchem v areálu Základní školy na 200,- Kč/hodinu.
• Rozpočtové opatření č. 5 a 6.
• Veřejnoprávní smlouva o přijetí dotace ze Zlínského kraje na  
Tarahunský pohár.
• Smlouva o dílo – ing. Hromádka
• Výsledek výběrového řízení v rámci projektu – „Stavba chodníku podél MK v obci Poličná“
Zastupitelstvo obce:
• převzetí dluhu a uzavření smlouvy o převzetí dluhu ve výši
584.502,90 Kč s DPH od Tělovýchovné jednoty Poličná, spolek, se sídlem Poličná 330, 757 01 Poličná. Dluh tvoří nesplacená část rekonstrukce sportovního areálu, který obec
bezúplatně nabyla dle usnesení č. Z/25/2017/05 ze dne
20. 7. 2017.
• zrušení předkupního práva vedeného ve prospěch Obce Poličná na pozemku p. č. 382/54 k. ú. Poličná.
• revokaci usnesení Z/24/2017/09 ze dne 8. 6. 2017 v plném
rozsahu a jeho nahrazení tímto zněním:
a) Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje, ve  smyslu § 6, odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořízení Změny č. 1 Územního plánu Poličná.
b) Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje žádost obce o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Poličná ve smyslu § 6 odst.
6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizování Změny č. 1 Územního plánu Poličná bude
pro obec Poličnou zajišťovat ve smyslu § 6, odst. 1 písm. c)
stavebního zákona úřad územního plánování Městského úřadu Valašské Meziříčí.
c) Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje starostu pana Vladimíra
Místeckého určeným zastupitelem ve věcech pořízení Změny
č. 1 Územního plánu Poličná.
• Zařazení návrhu změny územního plánu týkající se pozemku
p. č. 1516/4 o výměře 1.159 m2 v k. ú. Poličná, do souboru
změn Územního plánu obce Poličná.
• Zařazení návrhu změny územního plánu týkající se pozemků
p. č. 1684/2 o výměře 5.309 m2, p. č. 1685 o výměře 2.550
m2, p. č. 1686 o výměře 2.140 m2, to vše v k. ú. a obci Poličná,
do souboru změn Územního plánu obce Poličná.
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• Zařazení návrhu změny územního plánu týkající se pozemků p.
č. 1087/1 o výměře 587 m2, p. č. 1088/1 o výměře 432 m2 to
vše v k. ú. a obci Poličná, do souboru změn Územního plánu
obce Poličná.
• Přistoupení obce Poličná do Sdružení místních samospráv
ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov
Sdružení místních samospráv České republiky.
• Výsledek výběrového řízení - „Stavba chodníku podél místní
komunikace v obci Poličná“ (od STK ke Kotlině). Zastupitelstvo obce Poličná bere na vědomí následné uzavření smlouvy
o dílo s vítězem výběrového řízení společností Martin Urban
– zemní práce, IČ:73257958, se sídlem Lhota u Vsetína č. 10,
755 01 Vsetín.
• Žádost pana Ivana Místeckého o vzdání se funkce přísedícího
u Okresního soudu ve Vsetíně.
• Žádost Základní školy a Mateřské školy Poličná 276, p. o. o investiční příspěvek od zřizovatele na elektrický kotel ve školní
jídelně – závazný ukazatel ve výši 200 tis. Kč.
• Vyhradilo si právo na projednání a schválení smlouvy o nájmu sportovního areálu Obce Poličná (bývalé TJ Poličná).

Umělý povrch hřišť v areálu ZŠ

místostarosta obce, Pavla Žilinská, ředitelka školy, Milan Kristian
a Michal Trčka, dvojnásobný mistr světa v hokejbalu. Tomuto
slavnostnímu okamžiku byl přítomen i poslanec Parlamentu ČR
Mgr. Petr Kořenek.

Přestože počasí nebylo ideální, nenechali si tuto akci ujít ani
místní občané, ani žáci naší školy, současní i bývalí. Ti si nové sportoviště také hned vyzkoušeli a utkali se s místními volejbalisty.

V minulém čísle zpravodaje jsem vás pozval na slavnostní otevření nového sportovního areálu v naší Základní škole.  
Celý týden pršelo, ale i tak byla sobota 16. září zcela jistě
dnem, na který se v Poličné dlouho těšili nejen žáci školy a příznivci kolektivních sportů, ale všichni obyvatelé naší obce. Po
týdnech usilovné práce byla v areálu školy otevřena dvě krásná
nová víceúčelová hřiště s tolik žádaným umělým povrchem.
To menší s umělým povrchem Stilmat, na kterém lze hrát mj.
i florbal nebo hokejbal:

Kromě zmiňovaného volejbalového hřiště se na sportovišti nachází i hřiště pro nohejbal, házenou, minikopanou, dále tenisový kurt a čtyři koše na street basketbal.

A druhé s umělou trávou a vsypem křemičitého písku, na
kterém se mohou vyžívat zejména volejbalisté, nohejbalisté
a vyznavači bílého sportu:

Slavnostní přestřižení pásky a tím i otevření hřiště bylo naplánováno na 10 hodinu. Podle plánu se tohoto milého úkolu ujali: Vladimír Místecký, starosta obce, Stanislav Pernický,
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K pohodové atmosféře sobotního dopoledne přispívala příjemná hudební kulisa a také bohaté
občerstvení, které bylo pro tento
slavnostní den pro všechny zdarma.
Těšíme se, že nové sportoviště
bude dobře sloužit nejen žákům
naší školy, ale i místním spolkům
a široké veřejnosti.
Televizní reportáž ze slavnostního otevření hřiště si můžete prohlédnout na:
https://youtu.be/Rs6ZukD3QV8

100. výročí narození Václava Kašlíka
Ve čtvrtek 28. září jsme zaznamenali 100.
výročí od narození slavného poličenského
rodáka, známého českého dirigenta, hudebního a operního skladatele a režiséra opery,
pana Václava Kašlíka (*28. září 1917 Poličná –
†4. června 1989 Praha).
Václav Kašlík maturoval v roce 1936 na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí, v letech 1930 – 1940 studoval na pražské konzervatoři. Dirigování studoval u M. Doležila a P.
Dědečka, skladbu u R. Karla a Aloise Háby. Na mistrovské škole
konzervatoře byl v letech 1939 – 1942 žákem Václava Talicha.
Operní režii studoval u Ferdinanda Pujmana. Současně s konzervatoří studoval na Universitě Karlově v Praze v letech 1936
– 1939 hudební vědu a estetiku.
V letech 1940 – 1941 byl dirigentem v Divadle E. F. Buriana,
v letech 1941 – 1943 byl asistentem režie v Národním divadle
a v sezóně 1943/1944 byl dirigentem a režisérem opery ve Státním divadle v Brně. V roce 1945 spoluzakládal s Antonínem Kuršem a Aloisem Hábou Divadlo 5. května a v letech 1945 – 1948
zde vedl operu jako šéf, režisér a dirigent. Po sloučení této scény
s Národním divadlem v roce 1948 se stal režisérem a dirigentem
Národního divadla. V sezóně 1951/1952 byl členem tříčlenného vedení opery, v letech 1958 – 1960 byl zástupcem šéfa opery pro Smetanovo divadlo. V letech 1962 – 1965 byl současně
i režisérem Laterny magiky.
V Národním divadle působil v letech 1948 – 1989. Po dobu
svého působení úzce spolupracoval s výtvarníky Františkem
Tröstrem a Josefem Svobodou. Ve svých inscenacích používal
úspěšně filmové prostředky a projekce.
Pohostinsky režíroval v La Scale v Miláně, v Royal Opera House v Londýně, v Teatro La Fenice v Benátkách, ve Staatsoper
a Volksoper ve Vídni, v Deutsche Opera v Berlíně a rovněž na
operních scénách v Mnichově, Drážďanech, Curychu, Kodani
a dalších městech.
Byl autorem několika baletů, instrumentálních skladeb, dvou
oper a dvou zpěvoher. V 60. a 70. letech 20. století natočil mnoho
operních a baletních inscenací pro televizi a film. V roce 1987 vyšla
jeho kniha pamětí „Jak jsem dělal operu“ (vydal Panton Praha).
Je pohřben v Příbrami na Městském hřbitově na "Panské louce".
Také Česká televize si v rámci 54. Mezinárodního televizního
festivalu Zlatá Praha připomněla nedožité 100. výročí narození
našeho slavného rodáka:
Skladatel, dirigent a režisér Václav Kašlík (1917 – 1989) byl
jedním z nejvýznamnějších českých operních tvůrců 2. poloviny
20. století. V roce 1945 spoluzakládal Divadlo 5. května, od roku
1948 byl kmenovým režisérem Národního divadla a výrazně
spoluurčoval podobu českého operního divadla po následujících čtyřicet let, pravidelně režíroval také na významných zahraničních scénách.
Národní divadlo oslavilo Kašlíkovy nedožité sté narozeniny
již na konci minulé sezony uvedením jeho (původně televizní)
opery Krakatit a v září otevřelo ve spolupráci s Národním muzeem fotografickou výstavu věnovanou Kašlíkově režijní tvorbě
doma i v zahraničí. Vernisáž se uskutečnila v pátek 29. září 2017
v návaznosti na vzpomínkový pořad, který připomněl Kašlíkovu
televizní a filmovou práci (Rusalka, Juliette, Zápisník zmizelého,
Prodaná nevěsta ad.). Na základě materiálů z archivu České televize ho připravil a uvedl režisér Tomáš Šimerda, který Kašlíka
osobně zažil jak v divadle, tak v televizi. Akce je součástí doprovodného programu 13. ročníku Festivalu hudebního divadla
Opera 2017, který pořádá ve dnech 13. září – 5. listopadu 2017
Jednota hudebního divadla ve spolupráci s Národním divadlem
a všemi zúčastněnými českými i slovenskými soubory.
Slavného rodáka pana Václava Kašlíka si připomeneme v měsíci listopadu zajímavou besedou s panem Jaroslavem Kneislem.
Přesný termín bude včas zveřejněn.

Ceník pronájmu hřišť v areálu ZŠ
Rada obce schválila cenu a pravidla pronájmu hřišť v areálu
Základní školy. Pronájem hřišť je plně v kompetenci ředitelky ZŠ.
V časovém úseku 8 – 15 hod. (ve školním roce) budou hřiště
přednostně využita pro potřeby školy.
1. Antukové hřiště – zdarma (povinností bude zametení, případně postříkání hřiště).
2. Hřiště s umělým povrchem – 200,- Kč za hodinu.
3. Rezervace hřišť pro zájemce je možná na tel. čísle
604 298 556 (po 16. hodině osobní domluva se správcem
hřiště přímo v areálu).
4. Rezervaci hřišť zajišťuje správce areálu.
V případě zájmu o dlouhodobý pronájem doporučujeme zájemcům uzavření smlouvy s vedením ZŠ.

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

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
Z dění v MŠ
Jak jsme vás informovali v posledním čísle Poličenských listů
má naše mateřská škola po prázdninách zase něco nového, co
dětem jistě zpříjemní pobyt ve škole….

Třída Ježečků – starší děti
Během prázdnin se ve třídě Ježečků udály dvě zásadní změny.
Byla pořízena nová podlaha. Původní studené a ne příliš bezpečné kachličky byly vyměněny za teplejší a bezpečnější lino. Celá
třída tak dostala úplně jiný, ale mnohem příjemnější nádech.
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A dále byla ve třídě nainstalována interaktivní tabule.

Třída Krtečků – mladší děti
Ve třídě Krtečků přivítali na začátku školního roku hned několik
nových mladších dětí. Přestože to bylo jejich první setkání s mateřskou školou, docela rychle si na pobyt v mateřské škole přivykly a dokázaly se odloučit od rodičů na nezbytně dlouhou dobu.

Po prázdninách si děti na novou třídu rychle zvykly a prostoru
plně využívaly k soustředěným hrám, kreslení a dalším činnostem. Bez problémů se sžily s kolektivem i tři nově příchozí děti.
Ve třídě je 14 dětí s povinným předškolním vzděláváním.
V mateřské škole je uvítala pohádka „O budce“. A nejen do ní se
děti s chutí zapojily. Velice je bavila třeba také hra s plastelínou.

Během září si děti stačily zahrát ještě s pohádkou „O veliké
řepě“. Při ní se děti seznámily s některými druhy zeleniny a s tím,
jak se zelenina využívá či zpracovává. A tak děti např. „zavařovaly
okurky“.
Interaktivní tabuli jsme využili při hře s pohádkou „O poslední
vlaštovce“, kterou si děti přiblížily jeden ze znaků podzimu – odlet vlaštovek do teplých krajů. Pro děti byla práce s interaktivní tabulí velice zajímavá a zábavná. Díky tomu se děti s novou
pohádkou nejenom seznámily, ale snadno si ji zapamatovaly
a následně ji dokázaly i reprodukovat.

V mateřské škole máme ještě stále volná místa.
Informace získáte u paní učitelky
Ludmily Chriašteľové
na telefonu 727 931 322
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
První den ve školním roce 2017 – 2018
Pondělí 4. září je tady a s ním i naše ZŠ Poličná přivítala ve svých
lavicích kromě ostatních žáků také 16 nových prvňáčků.  Všichni
přišli v hojném doprovodu svých rodičů. U šaten na ně čekal pohádkový Ferda Mravenec.

Ve třídě děti přivítala nová paní ředitelka s paní zástupkyní. Popřály jim hodně pěkných chvil strávených ve škole. Starosta obce
pan Vladimír Místecký rovněž školáčkům popřál hodně štěstí
a úspěchů v učení. Domů si děti odnesly nejen kornouty plné
školních potřeb, ale také svůj první domácí úkol.
Tak hodně jedniček ve školním roce 2017/2018 nejen těm nejmladším, ale všem žákům naší školy!
                                                 Mgr. Ivana Kantorová

Den s Policií ČR
Dne 14. září 2017 se na letním stadionu ve Valašském Meziříčí
uskutečnila akce pro děti z mateřských a základních škol – Den
s Policií ČR.
Program byl naplánován od 9 do 13 hodin.
Děti si mohly prohlédnout vystavenou techniku – zásahové
vozy, služební auta, motorky i čtyřkolky.

Také se blíže seznámily s prací pyrotechniků a potápěčů, mohly si samy vyzkoušet techniku snímání otisků prstů a změřit své
schopnosti s laserovou zbraní.

Vztahy ve třídě
V úterý 12. 9. a ve středu 13. 9. 2017 navštívila naši školu lektorka z klubu Most ve Valašském Meziříčí, paní Mgr. Vaneta Zvoníčková a připravila si  pro nás, žáky a žákyně osmého a devátého
ročníku, přednášku týkající se vztahů v našich třídách.
První část besedy byla věnována vzájemnému seznamování
pomocí různých aktivit, do nichž byla zapojena celá třída. Poté
nám vysvětlila pojem empatie, v závěru přednášky nám pustila
prezentaci, která se týkala toho, jak bychom měli vytvářet dobré
vztahy mezi spolužáky.
Tato beseda se nám velice líbila, byla poučná a přispěla k lepším vztahům mezi námi.
Co napsat na závěr?
Budeme se snažit jednat podle tohoto citátu: "Chovej se
k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě."
   M. Halaštová – 9. třída, H. Smiešková – 8. třída

Policie měla pro návštěvníky připraveny ukázky – např. práce
služebních koní, zadržení nebezpečného pachatele nebo výcvik
služebních psů.

Trestní odpovědnost
Dne 14. 9. 2017 se pro 8. ročník konala přednáška na téma
Trestní odpovědnost, kterou pro naši třídu připravil pan
Mgr. Málek z odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Valašském Meziříčí.
Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací, pan lektor nám
vysvětlil např. jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem,
jaká máme práva, ale i povinnosti.
Poté nám pan magistr velmi ochotně odpovídal na naše otázky týkající se trestní odpovědnosti.
Děkujeme panu Málkovi za poučnou a zajímavou přednášku.
                           H. Smiešková, N. Capilová – 8. třída

Každý návštěvník dostal dárek – reflexní prvek.
Akce byla zajímavá, poučná a všem se moc líbila.
                                                Mgr. Jaroslava Křížová
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Složky informují …
ČSŽ – Pozvánka na drakiádu

ČSŽ – Pozvánka na zájezd
Český svaz žen vás srdečně zve na zájezd

Zajímavosti za našimi humny
který se uskuteční

28. 10. 2017
Naposledy v letošním roce se vydáme za poznáním
a krásami naší Moravy.
Den se s podzimem krátí a tomu bude odpovídat
i program zájezdu.
• Odjezd 7.30 hod od hasičské zbrojnice •
• Návštěva: Velehradu •
Archeoskanzen Modrá
Areál živá voda Modrá
Kovo zoo Uherské Hradiště
• Cena zájezdu: 250,- Kč / osoba •
• Předpokládaný návrat v podvečerních hodinách. •
Přihlášky jako obvykle u p. Dopirákové,
tel: 603 201 264
  Informace budou zveřejněny i v průběhu měsíce
ve vývěsních skřínkách!!!

TJ ODDÍL KOPANÉ – OKÉNKO TRENÉRA – 10/2017
Zdravím vás, milí čtenáři této rubriky. I v tomto čísle se
vám pokusím přinést rychlý přehled toho, co se v našem
fotbalovém týmu mužů stalo v uplynulém měsíci – tedy září
a nástin toho, co by se mělo stát v tom příštím, což bude říjen.
První poprázdninový měsíc jsme začali výjezdem na hřiště
pro nás nejvzdálenější a to do Karolínky, kde jsme se utkali
s místní rezervou oddílu Velké Karlovice + Karolinka. Hřiště,
které nám dlouhodobě nesvědčí, zůstalo i tentokráte zakleté
a i přes herní převahu a poměrně velké množství brankových
příležitostí jsme si z prvního venkovního zápasu odvezli pouze
1 bod, který je pro nás jednoznačně v tomto případě ztrátou.
Po kvalitním prvním poločase, kde jsme nedokázali proměnit
své šance, jsme se dostali do vedení po hodině hry, když se
prosadil Petr Libosvár. Poté se nám však nepodařilo dotáhnout
několik brejkových situací do zdárného konce a i když šli domácí
v 84. minutě po oprávněné červené kartě do deseti, povedlo se
jim šťastnou střelou vyrovnat minutu před koncem utkání a na
penalty následné zvítězit. Proto jsem psal o ztrátě.
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V dalším utkání jsme tak měli o důvod navíc, proč ho vyhrát.
Ještě jednou děkujeme soupeři ze Lhotky nad Bečvou, že nám
vyhověl s posunutím času, kdy budeme utkání hrát. Důvodem
změny byla svatba našeho gólman Radka Včelného, jehož obřad jsme chtěli všichni jako jeden tým stihnout, což se také
nakonec povedlo. A tak jsme odehráli utkání netradičně již od
10:00. Zároveň s námi svůj turnaj odehrála na vedlejším hřišti
přípravka, a tak z toho bylo parádní fotbalové dopoledne v Poličné, které jsme navíc okořenili 3 body po vítězství 5:2. Naše
branky vstřelili Marek Vaculín, Tomáš Marek, Petr Libosvár,
Matěj Šedý a Aleš Žniva. Soupeř korigoval nejprve na stav 2:1
a pak na 5:2 a dá se říci, že jsme utkání měli poměrně pevně
pod kontrolou a soupeře jsme do ničeho moc nepustili. Tímto zápasem skončila mnou nazvaná úvodní lehčí rozehrávací
fáze, ze které jsem věřil, že vydolujeme 15 bodů a měli jsme
na to. Proto jsem ve svém nitru cítil mírnou nespokojenost,
když těch bodů bylo pouze 13.
V dalších 5 zápasech nás totiž čekají týmy, které jsou okolo
nás naskládány od 1. do 6. místa. Mám přání z těchto zápasů
vybojovat alespoň 10 bodů, což by nás mělo udržet nadále
v boji o nejvyšší pozice. Prvním z těchto soupeřů, kteří nám stáli
v cestě, byla v neděli 17. 9. Jarcová. Mladý mančaft, který neustále roste ve svých výkonech, byl pro nás první těžší zkouškou.
Když k tomu připočítáme náročný terén, který nás z důvodu
v té době již dvoudenního deště čekal, nebylo to nic příjemného. My jsme se s tím ovšem popasovali a zvítězili 5:0. Soupeře
jsme dokázali zlomit především okolo poločasové přestávky,
když ve 45. minutě zvyšoval na 2:0 Ondřej Drápela a v 54. minutě pak na 3:0 Tomáš Marek, který byl zároveň střelcem naší
první branky. Zbylé góly přidali Aleš Žniva a Matěj Šedý. Bylo
to vítězství vůle, zkušeností a tentokráte i kvality.
Následující utkání s Horní Bečvou bylo vzhledem k týden
trvajícímu dešti odloženo prozatím na neurčito a poslední zářijové utkání se Stříteží se hraje až po uzávěrce tohoto čísla.
Proto informace k dohrávce a reportáž z utkání naleznete až
v následujícím čísle. I nadále se budeme snažit prostřednictvím facebooku (profil FANS TJ Poličná) a obecního rozhlasu
vás co nejvíce informovat o novinkách okolo týmu a termínech utkání samotných. Držte nám pěsti, jelikož teď se tak
trochu ukáže, na co letos máme a budeme potřebovat každého z Vás, aby nám pomohl. Každá pozitivní energie je vítána.

SDH – Příměstský tábor
Hasiči pořádali příměstský tábor – Indiánské léto
V létě Poličnou navštívily indiánské kmeny. Dokonce se kvůli
tomu v naší obci postavilo tee-pee, aby mohli malí indiáni plnit Tři Orlí pera – statečnost, mlčení, znalost přírody.

Nebylo to vůbec jednouché, neboť kromě lovu Orlích per,
je čekal boj o pradávný poklad. Tato cesta nesla spousty úskalí. Úkolem dětí bylo získat kousky mapy z jiných kmenů za
věci, které byly potřeba. Tábor nám zpříjemnili i kluci z hasičské jednotky z Poličné, kteří malým indiánům ukázali hasičské
vybavení a povídali si s nimi o bezpečnosti při mimořádných
situacích, jako jsou třeba povodně, požár a jiné. Tábor zakončila zlatá horečka. Věděli jste, že náš potok je zlatonosný? Indiáni v něm vyrýžovali zlato, které pak směnili za starodávný
poklad. Byl to krásný začátek srpna. Všem účastníkům děkujeme, moc jsme si to s Vámi užili! Příště zas. Aloha  
Autor: SDH Poličná

U hřiště či kdekoliv jinde, na viděnou, milí čtenáři.
       Marek Vala
Rozpis utkání na říjen/listopad:
7.10.   sobota

15.00  

Choryně : Poličná

15.00

Poličná : Valašská Bystřice

22.10.   neděle

14.30  

Dolní Bečva : Poličná

28.10.

14.30

Poličná : Huslenky

14.00  

Krhová : Poličná  

14.10.

sobota
neděle

4.11.   sobota

7

Bleskovky…

KNIHOVNA INFORMUJE
Od října dochází ke změně otevírací doby knihovny:
Po 13.30 - 17.30 hodin
Čt 13.30 - 16.30 hodin
V měsíci srpnu proběhla inventura knižního fondu naší knihovny spolu s vyřazením části starších a poškozených knih. Tyto
knihy je si možno prohlédnout během otvírací doby v knihovně
a případně odkoupit za symbolickou cenu 5,- Kč.
Pro doplnění knihovního fondu doporučené četby pro středoškoláky přivítáme darování knihy Františka Gellnera Radosti
života.

Připravujeme výstavbu chodníku od STK po podjezd na
Kotlině,
Připravujeme projekty na chodník k Revíru,
Připravujeme žádost o dotaci na opravu místní komunikace Pasecká (spojnice Úlehly a Revíru),
V rámci akcí Mikroregionu připravujeme 5. ročník Poličenského terče,
Připravujeme „Vítání občánků“,
Připravujeme představení divadla Kotouč Štramberk
„Truchlící pozůstalí“ (24. 11.),
Plánujeme 5. Setkání se seniory (3. 12.).

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na říjen 2017
Pondělí 2. října 				
14.00 hod.
Zápis na listopadovou operu Lazebník Sevilský 370,- Kč.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE – DOTACE Z ÚP

Čtvrtek 5. října				
15.00 hod.
Posezení při harmonice, hraje p. Křenek s dcerou.
Sobota 7. října				
17.00 hod.
Odjezd od hvězdárny a aut. nádraží na operu Tajemství.
Čtvrtek 12. října 				
14.30 hod.
Historie mostů ve Valašském Meziříčí hovořit bude místostarostka VM, paní Vojaczková.
Čtvrtek 19. října 				
Soubor Pohoda po 30 letech.

15.00 hod.

Čtvrtek 26. října
			
Toulky Itálií. Přednáší Ing. Tvrz.

14.30 hod.

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

PŘIPOMÍNÁME, ŽE OD 1. ZÁŘÍ JEZDÍ MHD ZDARMA!!!

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 listopad do 28. 10. 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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