Poličenské listy
Duben 2020 / Ročník VIII. číslo 4
Motto měsíce:
"Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou."
Francois M. Voltaire

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nacházíme se v období, kdy je nutné zachovávat opatření, které nařídila vláda. Jejich dodržování je jeden z předpokladů, že
pandemii koronaviru zvládneme a zabráníme v rozšíření do naší
obce. 16. března zasedal krizový štáb obce, který byl informován o přijatých opatřeních souvisejících s vyhlášeným nouzovým
stavem. Snažili jsme se zajistit provoz mateřské školky, ale pro
nezájem ze strany rodičů byla uzavřena. Naší obci se podařilo
zajistit 300 litrů dezinfekčního prostředku, který jsme rozdávali a stále rozdáváme našim občanům. Postupně začaly místní
spoluobčanky šít roušky, které donesly na obecní úřad, kde jsou
v omezeném množství k dispozici všem spoluobčanům. Tímto
bychom jim všem chtěli poděkovat.
Našim seniorům obec nabízí zajištění nákupu základních potravin a drogerie, vyzvednutí léků v lékárně a další nezbytnou pomoc. Telefony na nás jsou dostupné a všechny připomínky a požadavky se budeme snažit vyřešit. Jsem přesvědčen, že společně
tuto krizovou situaci překonáme ve zdraví. Všichni očekáváme
ukončení krizových opatření, které vyhlásila vláda, a proto jsme
prozatím nezrušili soutěž o nejlepší kotlíkový guláš a makovou
buchtu. Přihlášky zasílejte elektronicky. Vyhrazujeme si možnost
týden dopředu akci zrušit, popř. přesunout na 9. května 2020.
Ve středu 25. 3. 2020 jsme převzali nové hasičské auto, které nahradí dosluhující Magirus. Celková částka na pořízení
auta činí cca 7.000.000,- Kč a obec na ni získá finanční dotaci
ve výši 2.500.000,- Kč od Ministerstva vnitra České republiky
a 500.000,- Kč z dotace poskytnuté Zlínským krajem.
Dále připomínáme přistavení velkoobjemových kontejnerů na
objemný odpad. Budou přistaveny ve středu 1. 4. 2020 na obvyklých místech.
Z důvodu krizových opatření Technických služeb, které souvisí
s vyhlášením stavu nouze, nebude přistaven kontejner na nebezpečný odpad.
Blíží se nám svátky jara Velikonoce. Přeji vám, ať je s láskou
a pohodou oslavíte v kruhu svých nejbližších.
Na závěr bych Vás chtěl poprosit o respektování nařízení, které
vyhlásí Vláda České republiky.
Přeji Vám hlavně zdraví a trpělivosti v tomto období.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva obce Poličná
V pondělí 27. února 2020 se uskutečnilo 10. zasedání Zastupitelstva obce, které projednalo a schválilo jediný zásadní bod:
• Investiční záměr jako povinnou přílohu žádosti o podporu na
akci „Stavební úpravy a nadstavba RD Poličná č. p. 157".
Usnesení rady i zastupitelstva naleznete na webových stránkách
obce www.policna.cz.

Dotace ze Zlínského kraje – poděkování
Obdrželi jsme neinvestiční dotaci ve
výši 48.000,- Kč z Fondu Zlínského
kraje, kterou obec Poličná využívá
k realizaci projektu „Nákup osobních ochranných prostředků“.
Tato dotace je poskytována v rámci programu RP12-20 – Dotace
obcím pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje poskytnutí dotace pro JSDH na nákup ochranných osobních pomůcek.

Pomáhejme seniorům
V souvislosti se vzniklou krizovou situací žádá Obec Poličná své
spoluobčany, aby v rámci lidskosti a solidarity nabídli svou pomoc s nákupem základních potravin a potřeb seniorům, které
mají ve svém okolí a kteří si nemohou zajistit tyto nákupy sami.
		
Děkujeme.

Oslava dne žen
V letošním roce připadla oslava Dne žen na sobotu 7. března.
Sál U Slunce přivítal po druhé hodině odpolední více jak 70
manželek, maminek, babiček, zkrátka našich milých žen. Úvodního slova se ujal náš místostarosta Vojta Bača a zahájil i oficiální program připravený speciálně pro tento den.
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Všechny přítomné potěšilo vystoupení žáků Základní školy Poličná, kteří si spolu se svými pedagogy připravili milé pásmo písniček a básní. Upřímný dětský projev dojal mnoho přítomných.
Děti pak ještě všem ženám předaly vlastnoručně vyrobené přání, což všechny přítomné potěšilo.
Opravdu dobrou volbou byla pak módní přehlídka z kolekce
paní Ludmily Závěšické a prezentace její módní značky La Rosa
fashion. Společenské šaty pro všechny věkové kategorie předváděly modelky s noblesou a bylo co obdivovat. Třešničkou na
dortu pak byla přehlídka šatů svatebních. Bouřlivý aplaus na
závěr přehlídky byl jasným signálem, že tady jsme se trefili do
ženského vkusu. Posledním, ale neméně atraktivním, bodem
oficiálního programu bylo vystoupení Umělecké agentury Aleny
Bastlové s pořadem „V rodině velí a vládne muž!“ Přední sólisté
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Peter Svetlík
a Eva Zbrožková s hudebním doprovodem předvedli známé
operetní árie. Program byl doprovázen vtipným slovním výkladem a hereckým projevem.

Informace kulturního výboru ZO
Jistě všichni s napětím a velkými obavami sledujeme vývoj
situace s pandemií koronaviru COVID 19, která zasáhla nejen naši zemi, ale celý svět. V souvislosti s tímto nebezpečným virovým onemocněním přistoupila vláda ČR k vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR, který vyhlásila dne
12. 3. 2020. Tímto zásadním opatřením výrazně omezila kulturní, sportovní, společenské a jiné akce.
Nejinak tomu je i u nás. Proto v souvislosti s tímto opatřením se
v obci Poličná zrušily veškeré kulturní a společenské akce.
Omlouváme se proto za neuskutečnění besedy s paní Machalovou, která měla být 20. 3. a současně jsme nuceni také zrušit
oblíbený Velikonoční jarmark.
Hana Milotová, předsedkyně kulturního výboru

Nová CAS pro jednotku SDH Poličná
Jak jsem vás již informoval ve svém úvodním slovu, získala
obec pro svoji jednotku SDH novou cisternu, která nahradí stařičký Magirus.
Po sedmi letech snažení jsme se konečně dočkali a já pevně věřím, že naší jednotce bude dobře sloužit – i když bych si za sebe
a věřím, že i za vás přál, aby měla co nejméně výjezdů k požárům, povodním, či jiným nepředvídatelným událostem. Následující fotografie vám tuto krásku přiblíží.
Vladimír Místecký

Doufáme, že si všechny přítomné ženy pochutnaly na připraveném občerstvení a mohly si popovídat se svými kamarádkami a sousedkami. Na závěr jako poděkování všem ženám byla
připravena kytička z rukou jediného přítomného muže, pana
místostarosty. A pokud jste, milé dámy, nemohly být na místě,
dodatečně upřímně přejeme všechno nejlepší!
Radka Hrubcová

		

jjj
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Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – 8. pokr.
Podle dohody vám přinášíme osmou část vzpomínek pana Ivana Málka.
Š K O L A byla postavena roku 1880 a do roku 1950 se zde vyučovalo. V budově školy byly čtyři třídy, ale vyučovalo se zde pět postupných ročníků. Praxe byla taková, že dva ročníky žáků se současně učily v jedné třídě, jedním učitelem. Škola měla ještě jedno
upřesnění v názvu – smíšená – což tenkráte znamenalo, že kluci
a holky byli spolu v jedné třídě. V přízemí budovy byly dvě třídy
a kuchyňka směrem do dvora, pod schodištěm sklep na uhlí. Schody byly dřevěné a správně za léta fungování školy prošlapané.
V mezipatře byla malinkatá sborovna s oknem na silnici. V prvním
patře školy byly dvě třídy a z chodby vstup na půdu. Škola měla
a má stále zvonici na té straně k silnici. Zde byly v přízemí od silnice původně dveře do komůrky, ze které se zvonilo. Provaz vedl
zdí až do zvonice ke zvonu. Tahání provazu při zvonění bylo, dost
slyšet ve třídě, při vyučování. Zvonilo se ráno, v poledne a večer.
V pátek se zvonilo ještě ve tři hodiny odpoledne. Jak někdo zemřel, zvonil se „umíráček“. Vyzvánělo se, také jak šel pohřební
průvod z dědiny. Zvonění jsem dával jako argument, že se jedná
o pořádnou dědinu! Nastalo, ale období bez zvonění nebyl zvoník – zvonica! V současnosti jsem rád, jak se opět zvoní – no jo,
ale já sám už blbě slyším! U školy byl dvůr, kde o přestávce podle
počasí mohli se žáčkové proběhnout. Dvůr byl prašný, ale to nikomu nevadilo a přezouvání se do přezůvek nás ještě nepostihlo…
Na dvoře, mimo budovu, byly také záchody pro žáky a učitele.
Dřevěný domeček s nápisem DÍVKY – CHLAPCI! Byla to vlastně
veliká normální „kadibudka“ rozdělená na dvě poloviny! Stěna
z desek, která půlila vnitřek domečku, nebyla až ke stropu! Mezera u stropu sloužila klukům – darebákům – k počurání holčičí půlky hajzlíku. Někdy to schytla i holka…. Jojo mladým klukům se to
ještě daří…. Nastalo žalování, ale pochopitelně to nikdo neudělal
a dokonce, ani nikdo z kluků tam nebyl. Taková byla ta naše škola
z roku 1944. Jestli si někdo myslí, že jsem opomenul popsat školní
jídelnu s kuchyní, tělocvičnu, šatny a jiné běžná dnešní školní zařízení, to jsem nezapomněl. Nic tam takového v naší škole nebylo,
ani nám to nescházelo, byli jsme spokojení, jak jen děcka ve škole
mohou být spokojená?!? Dost jsem ve svém životě vyplňoval různé dotazníky, kde byly otázky, jaké školy jsem absolvoval. První
dotaz býval, zda jsem ukončil základní vzdělání. Zaškrtával jsem,
že ano! Nu, a to vlastně nebyla pravda! Kecal jsem! Jak náš ročník
mohl ukončit základní vzdělání, když jej ani nezačal? Požadovaných devět tříd jsme neabsolvovali. Jak je to možné? Vysvětlím
hned dále! Do první třídy v Poličné jsem nastoupil 5. září 1944!
Proč 5. září, a ještě v úterý, nevím! Bylo to více, než týden potom,
co na Slovensku v Martině postříleli misi Wehrmachtu. Začalo povstání na Slovensku…
Bombardování v Evropě vrcholilo, jeden těžký nálet, následoval za
druhým. V Poličné bylo slyšet dunění, jak Amíci bombardovali Wiener Neustat. V září a říjnu roku 1944 byl bombardován Valmez.
Nepříjemné vzpomínky napořád!
První třída byla v patře školy směrem k silnici! Ve třídě na čelní
stěně vpravo u stropu byl bíle namalován, jeden čtvereční metr,
jeden decimetr a jeden cm. V Obecné škole, nás nevítal Igor Hnízdo, ale paní učitelka Maláčová. Byl jsem dost v nevýhodě, protože paní učitelka kamarádila s mojí maminkou! Já si z prvého dne
ve škole zapamatoval nařízení učitelky, že jak vejde do třídy pan
inspektor, musíme vstát a rukou ukazovat na ten čtvereční metr
vpravo u stropu. Přeloženo do dneška – máme hajlovat! (nacistický pozdrav). Druhé nařízení bylo, že jak bude letecký nálet, mu-

síme okamžitě utíkat domů do sklepa! V Poličné letecké nálety
ohlašovali hoši Hellerovi na trubku. Troubili za jízdy na kole. Nálety byly stále, a tak jsme se ani moc neučili. Pro nálet jsme ani ten
první den nebyli ve škole do konce vyučování!!! Jak nás posílali pro
„letecký útok“ ze školy domů, pohodově jsme si prohlédli potok
a jiné. Neměli jsme zatím žádné obavy z letadel, co nad námi létala. Nevzpomínám si na nějaké vyučování během podzimu 1944.
V zimě jsme už do školy vůbec nechodili, jelikož zde byli „Zákopníci“! Celkem asi 200 kluků z Čech, kteří zde kopali zákopy. Ve škole
byli částečně ubytovaní a také se jim zde vařilo. Mladí kluci byli
ještě rovněž ubytovaní po domech v Poličné. Já jsem koncem dubna 1945 dost vážně onemocněl. Neučilo se stejně až do osvobození, kdy ve škole byl zase „komandyr“. Vysvědčení z první třídy
mám, ale dost dobře nevím za co! Natištěné vysvědčení, kde je
škrtlé Čechy a Morava. Dopsaná strojem je Československá republika. Psát a číst jsme se začali učit až ve druhé třídě zároveň
s nastoupenými prvňáky. Vyučování se hodně změnilo. Ve zpěvu
se stále zpívalo o synkovi, co při orání zlámal kolečko u pluhu. Prý
oblíbená píseň tatíčka Masaryka. Druhá písnička byla Sulika, tou
se prý zavděčíme generalisimu soudruhu Stalinovi. Ve čtení jsme
dost četli příhody našich legionářů za 1. světové války na bojišti
a Sibiři. Hrdiny poslední války spisovatelé ještě nestačili „zpracovat“, bylo to moc čerstvé…!!! Znalosti a myšlení dětí té doby bylo
naprosto jiné, než těch současných. Kolik dnešních prvňáčků neumí správně držet tužku? Děti nyní počítají už v mateřské škole!
Rodičové se s námi doma učili minimálně. Učit přece děcka, měli
učitelé!
Dnešní prvňáčci znají mnohem více než kdysi! Nemají ale ti dnešní méně dětství!?!?!? V prosinci chodil školou Mikuláš po třídách
s čerty a andělem! Nedonesl nám nic, jen my mu museli zazpívat,
čert blekotal a ukazoval pytel pro transport neposlušných žáků do
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pekla! Před odchodem se domluvil s učitelkou, že jak někdo bude
zlobit, stačí zaklepat na kamna a on okamžitě pro nezbedu přiletí s pytlem… Za nějaký čas jsme zlobili a učitelka pohrozila, že
zaklepe na kamna…. A ve třídě okamžitě byl by slyšet spadnout
špendlík na podlahu a bobky v trenclách… Prosím, nyní sami si
to srovnejte
Naše generace nebyla ani poučována, v předškolním věku, jak se
rodí děti. My jsme tápali mezi čápem, porodní babkou a ještě se
do toho motala vrána…! Věděli jsme ale, že jak kráva má mít tele,
musí jít k býkovi co je u Segeťů. Věděli jsme, že jak mají být malí
králici, musí se dát „samica k samcovi“. Co bylo lepší, nehodnotím,
bylo to v té dané době. Dodatečně zvažovat, podle nejnovějších
vědeckých poznatků, co že je vlastně správné -- je „krávovina“!!!
Skončila válka. Ale z lidí nevyprchaly dojmy z uplynulých šesti let,
platilo to i o dětech. Kluci chtěli bouchat, střílet se vším možným.
Největší pecky se dělaly karbidem. Karbid se používal hlavně do
hornických kahanů. Světla na kolo byla na dynamo nebo také
na karbid. Klukům sehnat karbid se dařilo obtížně, ale jak byl, to
pak byla paráda. Plechovka musela mít víko, které se muselo dát
dobře zavřít, hřebíkem udělat dírku. Dovnitř dát kousek karbidu
s trochou vody. Nebo plivnou, či počůrat. Počkat až bude uvnitř
dost acetylenu, sirkou u dírky odpálit. Bum! Čím větší plechovka tím větší šlupka, tím větší klukovská radost! Dalším oblíbeným
boucháním bylo střílení z klíčů. A to jak??? Jednoduše, sehnat klíč
s dírkou a patřičně silný hřebík bez špičky. Přivázat konce provázku na hřebík a klíč. Do dírky klíče nacpat hlavičky sirek! Zasunout hřebík a udeřit, nejlépe o roh baráku, rána byla závislá
na počtu sirek v klíči. Bouchalo se všude možně, vyšetřovala se
i rána co padla ve škole na chodbě… Bylo období, kdy jakýkoliv
klíč od čehokoliv s dírkou nebyl k nalezení… Bouchání s karbidem
a klíčkem popisuji s čistým svědomím, jak vidím současné možnosti
s boucháním, kterou mají děcka. Naše bouchání byl tak velmi „slabý čajíček“. Střílení prakem bylo rozšířené, ale pronásledované
všemi dospělými. Celkem se ani nedivím. Oblázkem trefit holuba,
tak ten to už nerozchodil… Střílet prakem po vrabcích bylo běžné
a bylo i záslužné! Tenkrát vrabců bylo no jako vrabců! Vrabci se
také chytali pod „říčice“ – síto se podepřelo kolíkem uvázaným na
provázku, syplo se zrní, vrabčáci se slétli. Potáhlo se a byli pod sítem – no říkám, bylo jich jak vrabců…. Někdy bylo prakem prostřelené okno, ale to už byl mazec. U praku bylo nejdůležitější sehnat
správnou gumu! Guma z autoduše byla dost dobrá. Zavařovací
guma z masovek byla jen v nouzi dobrá, ale nejlepší byla letecká
guma! Sehnat vidličky a kousek kůže už nebyl tak velký problém!
Střílelo se pořád, prak byl skoro v určité době nedílnou součástí
klukovského oblečení. Znal jsem kluky, co dovedli sestřelit prakem
určené jablko. Alotrií, jak bouchnout, něco trefit bylo mnoho!
Ještě jedno se dělávalo! Nejlépe do sodovkové láhve se nasypalo
nehašené vápno, které se zalilo vodou, patentním uzávěrem se
flaška zavřela a za nějakou dobu flaška buchla!!! Následoval gejzír vápenného mléka kolem. Jedna taková nálož v uličce u kapličky
buchla u čerstvě natřené stodoly černou barvou. Já jsem náhodou
šel kolem, jak se sedlák s povozem vracel domů. Cos to udělal???
To já nebyl! Všichni jste stejní a švihl bičem… červené „jelito“ naskočilo okamžitě! Na další nečekám – zdrhám, Š. to s bičem uměl
dokonale…. Nastal můj velký problém, jak to jelito, co bylo na prdeli, ale čučelo z pod trenýrek, schovat? Doma jsem nemohl nic
říci, jelikož všichni dospělí, měli vždy a všude pravdu! A já to stejně
zasloužil! Švihanec jsem utajil a s nespravedlností se nedalo nic
dělat! Předpokládám, že ve dnešní době by takové jelito na prdeli,
skončilo určitě minimálně u okresního soudu…! Láskou ke škole
jsem naprosto neoplýval. Dával jsem to také patřičně znát! Otec
se mi vrátil z války jako voják a na dotaz učitelky Maláčové, co
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bych chtěl, aby mi tatínek z války domů dovezl? Odpověděl jsem,
bezelstně, že potřebuji dovézt bombu a školu vyhodit do vzduchu!
V rodině se to dlouho tradovalo a já jsem rád, že to bylo tehdá!
V dnešní době by kluk šel k dětskému „cvokaři“, jako začínající terorista. Třetí třída školního roku 47-48, pro mne špatně začala,
ještě dřív, než začalo vyučování! Měla nás nová paní učitelka, já
jsem s jejím synem byl na skautském táboru „Sahara“. Oba jsme
kamarádi a tenkráte byli jsme ve Skautu jako Vlčata…. Tábor byl
v lese u Brumova. V okolí se vyskytli „Benderovci “načež tábor
musel končit. Při čekání na odvoz, syn učitelky šlápl do vytečeného
asfaltu ze sudu. Kluka jsme vytáhli, ale kožené polobotky tam zůstaly! Boty vydoloval, zabalil do lopuchových listů a strčil do baťohu! Horké léto a cesta do Valmezu, na náklaďáku, také s baťohem
pořádně zatřepalo. Vznikla tak asfaltová koule z kožených polobotek, trenýrek, triček, košil a všeho co bylo v báglu skautíkem
našlapáno. A já se u toho vezl na náklaďáku, a ještě jednou ve
škole…!!! Ve škole se začaly promítat žákům filmy! Zatemnila se
okna, což bylo nacvičeno ještě z války. Žáci z celé školy se natlačili
do jedné třídy a mohlo se promítat. Filmy byly tak moc poučné, že
si žádný nepamatuji, mimo jeden. Byla to ukázka projektovaného
jako když, vrtulníku, který mával křídly. Je tomu už více sedmdesáti let a já jsem si nevšiml, že by něco podobného létalo luftem.
S učitelkou jsme dost chodili společně na vycházky a na jakési –
snad exkurze. Líbilo se mi v dílně u stolaře pana Dohnala, v pálenici a také v líhni pstruhů… Jako třída jsme jednou sbírali semínka
smrků pro lesnickou školku! Stromy z našeho sběru semínek, které
vyrostly, už musí být pěkní habáni… Tam jsem také poprvé a zcela
určitě naposledy, rozkousl semínko smrku! Hnusná chuť!!! Fakt,
to byl zážitek na celý život…!!!
(pokračování příště)

Informace k platbám poplatků na rok 2020
• POPLATEK ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
- Sazba poplatku činí – 490,- Kč/rok/osoba
- Splatnost poplatku – do 30. 6. 2020
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.
• POPLATEK ZA PSA
- Řídí se OZV vyhláškou obce Poličná č. 4/2019 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. 2020
• DAŇ Z NEMOVITOSTI
platbu daně z nemovitosti vyřizujte na:
Finanční úřad Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí
Poplatníkům daně z nemovitosti budou zasílány složenky jako
v předchozích letech.

UPOZORNĚNÍ

Hurá do dílen

Při kontrolách měsíčních faktur od Technických služeb zjišťujeme, že někteří z vás stále vozí elektroodpad do sběrného dvora
a to i přesto, že tento odpad v obci sbírá Sbor dobrovolných hasičů. Pro vás je uložení do sběrného dvora zdarma, ale obec to
pak musí zaplatit a je to škoda. Utrácíme tak zbytečně peníze
z rozpočtu obce, když bychom za to nemuseli nic platit.
Žádáme vás proto, abyste v případě, že potřebujete vyhodit starou televizi, ledničku, pračku či jiný elektrospotřebič, volali naše
hasiče, kteří si pro to rádi přijedou.
Kontakty:
Josef Dorčák
739 067 217
		
Josef Karlík
732 989 686

Prosba
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že nám stále nosíte vážní lístky z odevzdaného papíru
nebo železa a věříme, že v této činnosti budete pokračovat i nadále.
Do hodnocení při přiznávání bonusu za separaci odpadu se započítává jak tříděný odpad z hromadného svozu odpadků z celé
obce, tak také individuálně odevzdaný tříděný odpad vámi občany. Vaše vážní lístky zahrneme do souhrnného výkazu a zcela nepochybně to bude mít pozitivní dopad do rozpočtu obce.
Děkujeme.

V září loňského roku se naše Základní škola v Poličné přihlásila
do projektu „PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MaS05-19 pro rok 2019 “. Byla podána žádost pod názvem „ HURÁ DO DÍLEN “, na poskytnutí dotace z FONDU ZLÍNSKÉHO KRAJE, SEKCE MLÁDEŽE A SPORTU. Byl zpracován rozpis
nářadí na doplnění současného stavu vybavení školní dílny. Po
kladném vyřízení naší žádosti proběhlo v prosinci výběrové řízení na dodavatele zakázky v celkovém rozsahu 103.030,- Kč.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Jan Michalik s. r. o.,
která v současné době dodala škole požadované vybavení školních dílen. Škola tak dovybavila školní dílny o 20 ks značkových
Aku šroubováků a 20 kusů Sad nářadí s příslušenstvím. Každá
sada obsahuje 200 kusů pracovních nástrojů, od firmy Makita,
pro každé žákovské pracoviště. Na dovybavení pracovních míst
byla dále nakoupena posuvná měřítka, sady imbusových klíčů,
pokosníky, pokosnice, odlamovací nože, smirkový papír, mořidla, lepidla a další nářadí a potřeby pro práci ve školních dílnách.
Věřme, že pracovní moderní nářadí přispěje k manuální zručnosti našich dětí v budoucím životě.
Mgr. Pavla Žilinská

jjj
ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
S ohledem na velmi složitou situaci s pandemií koronaviru byly
v měsíci březnu všechny akce pro děti zrušeny a následně od
středy 18. 3. byla mateřská škola uzavřena.
Ludmila Chriašteľová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení rodiče,
děkujeme Vám všem za výbornou spolupráci a trpělivost
v době uzavření školy z důvodu vládního nařízení.
Jme si vědomi toho, že i pro Vás, kteří pečujete o děti, je situace nelehká. -I nadále Vás však prosíme, v rámci možností,
o podporu Vašich dětí při domácím sebevzdělávání. Doufáme,
že náš způsob zadávání výuky, s kterým i nadále počítáme, se
osvědčil, i přesto však musíme všichni počítat s tím, že domácí
příprava nemůže zcela nahradit školní výuku.
Pevně věříme, že společnými silami po znovuotevření škol situaci zvládneme a učivo v rámci možností žákům dovysvětlíme.
V současné době je však samozřejmě prioritní péče o zdraví.
V případně jakýchkoliv dotazů, či problémů se neváhejte obrátit na vedení školy – tel. 731 510 735 (reditelka@zspolicna.cz)
nebo tel. 602 783 320.
S přáním pevného zdraví a dobrých zpráv
				
vedení školy

Promítání filmu V síti: Za školou
Ve čtvrtek 27. února zhlédli žáci 7., 8. a 9. třídy naší školy dokumentární film V síti: Za školou. Jedná se o speciální verzi filmu
V síti, která je určena pro diváky už od 12 let. Hlavním tématem je
sexuální zneužívání dětí na internetu.
Tři herečky z filmu, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním
na internetu samy prošly, komentují situace, které zažily a radí
dětem, jak se v online světě správně chovat a na koho se obrátit,
pokud by se do podobných problémů dostaly. Zdůrazňují pravidla
bezpečného chování na internetu.
Je důležité, aby se děti těmito pravidly řídily a uvědomily si, jaká
rizika je mohou na sociálních sítích potkat.		
Mgr. Jana Urdová

Ohlédnutí za karnevalem
V pátek 28. 2. 2020 se u nás konal maškarní karneval dětí ze
základní a mateřské školy. Školní jídelna a chodby ožily rozličnými maskami. Mohli jsme se zde potkat s princeznami, čaroději, vílami i indiány, sportovci a jinými zajímavými osůbkami.
Všechny masky byly úchvatné a po zásluze byly ohodnoceny.
Maškarním rejem děti provázela již tradičně výborná dvojice
Klaunů na volné noze. Ti si pro děti připravili různé zábavné
soutěže a tanečky.
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Hrajeme si na školu
V úterý 10. března zavítali do 1. ročníku naši předškoláčci.
Přišli se podívat, jak to v naší škole vypadá, a hlavně si mohli
vyzkoušet, co je bude v příštím školním roce čekat. Děti hravě a s úsměvem zdolaly všechny úkoly, které pro ně připravili
kamarádi Kvak a Žbluňk.

Pro rodiče zatím bylo přichystáno bohaté pohoštění ve školní
družině, kde si ke kávě či čaji mohli smlsnout na výborných
domácích zákuscích či chlebíčcích.

Součástí karnevalu byla opět bohatá tombola s mnoha
a mnoha krásnými cenami.
Poděkování patří všem, kteří tuto akci připravili a podpořili,
ale také za sponzorské a věcné dary.
Poznávaly pohádky, geometrické tvary, počítaly, skládaly obrázky, vytleskávaly, procvičily si paměť a prostorovou orientaci. Čekalo je také tvoření z papíru, stříhaly, lepily, kreslily.
A protože platí, že v zdravém těle zdravý duch, nezapomněli
jim žabáci připravit taky pár veselých písniček a básniček
spojených s pohybem.

Na závěr stačí jen říct, že i letos se karneval, stejně jako
v minulých letech, vydařil a děti z něj odcházely spokojené.
Mgr. Pavla Žilinská
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Děti byly moc šikovné, prý už se do školy moc těší a my na
ně také!
Mgr. Alena Hurychová

Výtah z doporuēení WHO k ochranným pomƽckám
SvĢtová zdravotnická organizace (WHO) vydala nĢkolik materiálƽ, ve kterých podrobnĢ
informuje o používání ochranných prostƎedkƽ a opatƎení v souvislosti s ochranou pƎed
nákazou a šíƎením COVID - 19. Zde je v bodech struēné shrnutí dƽležitých faktƽ:
-

-

-

-

-

-

PravidelnĢ a dƽkladnĢ si umývejte a desinfikujte ruce prostƎedky na bázi alkoholu.
Nedotýkejte se oēí, nosu a pusy.
Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následnĢ
zahoěte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoŸ rukáv.
Pokud máte respiraēní obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.
Dodržujte minimální vzdálenost osob na veƎejnosti, alespoŸ 1 m.
Nošení lékaƎských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými pƎíznaky
respiraēního onemocnĢní z dƽvodu zamezení dalšího šíƎení nákazy do okolí. \ada
zemí vyžaduje nošení u všech osob.
Používání lékaƎských roušek je jistĢ jedno z dƽležitých preventivních opatƎení, které
pomáhá omezit šíƎení nĢkterých respiraēních onemocnĢní, vēetnĢ COVID – 19. PƎesto
pouhé používání roušky bez dalších opatƎení je nedostateēné. V pƎípadech, kdy je
nošení roušky indikováno, musí být toto opatƎení kombinováno s dostateēnou
hygienou a ēastým mytím rukou.
Nošení roušek mƽže podporovat falešný pocit bezpeēí, proto nezapomínejte na
hygienu rukou!
Kapacity výrobcƽ jednorázových lékaƎských roušek rozhodnĢ nejsou dostateēné, aby
každý ēlovĢk na zemi mohl roušku nosit a dennĢ stƎídat. Proto by lidé bez klinických
pƎíznakƽ rozhodnĢ nemĢli bezdƽvodnĢ používat lékaƎské roušky, anebo respirátory,
ale chránit sebe a pƎedevším okolí jiným vhodným zpƽsobem, napƎíklad látkovými
rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteƎí nemusí, nosit lékaƎské
roušky a respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteƎí je opravdu
potƎebují.
WHO doporuēuje, aby lékaƎští pracovníci, kteƎí peēují v pƎímém kontaktu o nakažené
pacienty, používali tyto ochranné pomƽcky: ochranný plášƛ, rukavice, lékaƎskou
roušku a ochranu oēí.
WHO dále doporuēuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného standardu)
pouze v pƎípadĢ lékaƎských nebo podobných pracovníkƽ, kteƎí by mohli pƎijít do
kontaktu s kontaminovaným aerosolem (napƎíklad lékaƎská vyšetƎení nebo zákroky
jako jsou tracheální intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární
resustcitace atd.)
Posouzení zda použít k zakrytí obliēeje „obyēejnou“ látkovou roušku nebo šátek,
lékaƎskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostƎedí, ve
kterém se pohybujete a ēinnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních
ochranných pomƽcek mƽže mít za následek jejich nedostatek.
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Zdroje:
Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings
in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak, Interim guidance, 29 January
2020, WHO, online:
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-communityduring-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus(2019-ncov)-outbreak

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19),
Interim guidance, 27 February 2020, WHO, online:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use2020.1-eng.pdf

Typové profese pro pƎidĢlování respirátorƽ a roušek
Profese
Zdravotnický pracovník JIP, ventilátor,
urgentní pƎíjem, infekēní klinika, odbĢrová
místa, laboratoƎe COVID-centra, zubní lékaƎ
a další personál pohybující se uvnitƎ rizikové
zóny
Pracovníci ēistiēek
Zdravotnický pracovník – bĢžné oddĢlení
Praktický lékaƎ
Lékárník
PotravináƎi – ēisté prostory
\idiēi
Pokladní
Pracovníci s ēetným kontaktem s klienty
Armáda – ēetný kontakt s klienty
Policie – ēetný kontakt s klienty
Hasiēi - ēetný kontakt s klienty
Armáda – ostatní
Policie – ostatní
Hasiēi – ostatní
Energetika
Ostatní ēinnosti, administrativní práce,
prƽmysl, lesnictví, zemĢdĢlské práce,
potravináƎský prƽmysl, bĢžný obēan
MV – G\ HZS R, MZ, Prymula
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Typ ochranného prostƎedku
FFP3

FFP3/obliēejová maska
FFP2, N-95
FFP2, N-95
FFP2, N-95
FFP2, N-95
FFP2, N-95
FFP2, N-95
FFP2, N-95
FFP2, N-95
FFP2, N-95
FFP2, N-95
Rouška, FFP1
Rouška, FFP1
Rouška, FFP1
Rouška, FFP1
Rouška, FFP1

I učitelky nabízí pomoc
Nařízením vlády ČR je povinností všech občanů vstupovat
od 19. 3. 2020 do veřejných prostor s ochranou obličeje.
Roušek je však prozatím nedostatek.
Pokud byste pro své děti, případně pro sebe potřebovali ušít
roušku, nabízí Vám učitelky naší školy, že Vám ji vyrobí.
V případě zájmu pište na e-mail: reditelka@zspolicna.cz
nebo volejte na telefon 731 510 735.
V současné době se i my potýkáme s nedostatkem bavlněných látek, gumiček a bavlněných šňůrek. Pokud chcete nějaké věnovat na naše šití roušek pro potřebné, přineste je do
školy v úředních hodinách, případně nám je zanechejte na
OÚ v Poličné. Předem děkujeme.
		
Mgr. Pavla Žilinská

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
proběhne na Základní škole a Mateřské škole Poličná 276,
p. o. dvěma možnými způsoby:
• osobní návštěva zákonných zástupců ve škole dne
15. dubna 2020 od 13 do 16 hodin
• elektronické podání v období 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným
opatřením zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
Proběhne pouze formální část zápisu, po
ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené
na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy
(motivační část). Nebude však nyní součástí zápisu.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou
schránku, adresu školy naleznete na webových stránkách
dané školy),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen
poslat prostý email!) Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.) je nutné
jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním
z výše uvedených způsobů,
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem
žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob
v prostorách školy.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede
zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené
v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
Doložení rodných listů stačí prostou kopií mailem.
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem
či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné
zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou
adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.
Informace o zápisu do MŠ naleznete na webových stránkách
školy.
V případě nejasností volejte na číslo 731510735 nebo pište
na reditelka@zspolicna.cz.
Mgr. Pavla Žilinská

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 3/2020
Milí čtenáři,
jelikož nastala situace, ve které byl kolektivní sport zakázán, tak přeci jen jsme stihli jednu důležitou věc. Týden
před vyhlášením karantény jsme se zúčastnili onoho avizovaného soustředění ve Vratimově, kde jsme byli ubytováni v penzionu Brabčák. Soustředění se zúčastnilo celkem
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14 hráčů, takže v tomto směru jsem já, jako trenér, byl spokojen. Trénovali jsme na místním stadionu s umělým povrchem,
který byl, jako peřina.
Soustředění bylo zaměřeno hlavně na práci s míčem, zdokonalování dovedností a řešení herních situací. Ve čtvrtek jsme
přijeli na místo asi kolem 18. hodiny., ubytovali jsme se a absolvovali 1. tréninkovou jednotku. V pátek a v sobotu pak byly
trénink vždy dopoledne a odpoledne. V sobotu odpoledne
jsme ale místo tréninku na hřišti, absolvovali trénink rychlostní vytrvalosti, pod vedením Zdeňka Stromšíka, v Ostravě,
v Bělském lese, kde se on sám obvykle připravuje.

Běhali jsme do kopců, v objemu 50m, 80m, 120m, 80m, 50m,
ve 3 totožných sériích. Tento trénink byl nesmírně náročný
a jsem rád, že i přes únavu, která již tento poslední den byla
„cítit“, ho všichni bez úlev absolvovali.

ČSŽ – Výroční členská schůze ZO Poličná
Ve čtvrtek 5. března se v sále U Slunce konala výroční členská
schůze Svazu žen.
Za účasti zástupců obce a představitelů ostatních složek, které
působí na území naší obce, ženy hodnotily svou činnost v roce
2019 a zároveň nastínily plán práce na rok letošní. Za vydatné
finanční pomoci vedení OÚ se naše členky značnou měrou podílejí na kulturním dění v obci. Ani letošní rok tak nebude výjimkou.

Jako každý rok, tak i letos, byla tato akce spojená s oslavou MDŽ,
výborným pohoštěním od paní Marty a spol. a také bohatou
tombolou. Jsme rády, že proběhla ještě v poměrně klidné atmosféře a zároveň doufáme, že se současná situace brzo stabilizuje
a život nejen v naší obci se vrátí do „starých kolejí“. Dnes více
než kdy jindy platí rčení „HLAVNĚ ZDRAVÍ“…
Za ZO ČSŽ Horáková Pavla

ČSŽ – Za tajemstvím modrotisku 2

Myslím si, že na sezónu jsme byli připraveni výborně, ale bohužel to vypadá, že tu naši přípravu nebudeme moci v ostrých
zápasech na jaře prodat. Každopádně bych Vám všem chtěl
popřát pevné zdraví a doufám, že se na našem hřišti v Poličné
brzy sejdeme.
Radomír Kapusta, trenér
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Milí čtenáři do třetice všeho dobrého. Tentokrát opravdu. Přišla nám zásilka s našimi výtvory. Jako polotovar to nevypadalo
špatně, ale obarvená látka předčila mé očekávání.
Sami se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích. Jednotlivé části už jsou připravené k dalšímu zpracování. Nezbývá než
rozdat jednotlivé díly jejich zhotovitelkám, aby s nimi pracovaly
dál a daly jim konečnou podobu.
Věřím, že budou pěkným základem pro naši případnou výstavu
ručních prací. Škoda, že se nás nesešlo na první schůzce více.
Byla to hezká práce se spoustou legrace a také očekávání, jak
naše výtvarné snažení dopadne, protože všechny jsme s takovou technikou pracovaly poprvé.
Třeba výsledky inspirují další ženy, aby se k nám při příští akci připojily.
Dopiráková Liba

ČSŽ – Pozvánka na zájezd

Lidová tradice stále živá

Český svaz žen Poličná
vás srdečně zve na tradiční zájezd,
který se uskuteční 2. května 2020.
Program bude věnován lidovým tradicím, krojům a hudbě.
¾ Odjezd v 7.00 hod od hasičské zbrojnice.
¾ Návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
¾ Posezení s občerstvením, vínem a hudbou v Hospodě U Bartošů manželů

Osíčkových v Lanžhotě.
¾ Cena zájezdu 350,- Kč

Přihlásit se můžete, jako obvykle, telefonicky na č. 603 201 264 u p. Dopirákové
Zatím zjišťujeme zájem. Peníze budeme podle situace vybírat až ve druhé polovině
dubna.
UPOZORNĚNÍ:
Zájezd se připravuje, můžete se hlásit, ale vzhledem ke stávající situaci a nařízením
vlády kvůli epidemii koronaviru se může stát, že zájezd bude přeložen, nebo i zrušen.
V takovém případě budou vybrané peníze samozřejmě vráceny. Sledujte prosím
hlášení obecního rozhlasu a vývěsní skřínky.
Děkujeme za pochopení.
Dopiráková Liba
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Knihovna informuje
Z výše uvedených důvodů pandemie koronaviru je obecní
knihovna uzavřena na dobu neurčitou.
Kompletní seznam nových knih je přístupný na www.policna.knihovna.cz

Knihovna + ČSŽ – Předjaří a léčivé byliny –
beseda
Počátkem března jsme se sešli s paní Vandou Vrlovou na besedě pořádané pod patronací místní pobočky Českého svazu žen. V příjemné atmosféře jsme se od známé bylinkářky
dozvěděli mnohé o sběru a zpracování bylinek v našem kraji,
o složení čajových směsí a tradičním jarním jídelníčku našich
předků včetně receptů k přípravě polozapomenutých jídel.
Ing. Jitka Vlčková

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Duben 2020
Středa 1. dubna			
16.45 hod.
Odjezd na operu od Hvězdárny a v 17.00 z autobusového nádraží ČSAD.
Čtvrtek 2. dubna 		
14.30 hod.
Beseda o magnetoterapii. Zlepšujeme si své zdraví.
Pondělí 6. dubna 		
14.00 hod.
Zápis na balet Coppélia – 350,- Kč.
Čtvrtek 9. dubna 		
14.30 hod.
Film na přání.
Čtvrtek 16. dubna 		
14.30 hod.
Bezpečně s BESIPEM.
Pondělí 20. dubna 		
14.00 hod.
Zápis na zájezd do Bystřice pod Hostýnem (na den 5. 5.) –
150,- Kč.
Čtvrtek 23. dubna 		
15.00 hod.
Zpívá POHODA.
Čtvrtek 30. dubna 		
14.30 hod.
Vzpomínky na Izrael – pan Jan Jiříček.
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

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01
datová schránka: rbyper7 • e-mail: obec@policna.cz • web: www.policna.cz
telefonní kontakty: kancelář: 702 088 409, 571 618 743, starosta obce: 724 205 382, místostarosta obce:
731 525 210 • úřední hodiny: PO a ST 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00, ÚT, ČT 8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00,
Pá 8.00 – 12.00 12.00 – po předchozí domluvě
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 každý 25. den v měsíci. Datum vydání: 1. 4. 2020 Vychází 1x měsíčně
v počtu 600 ks, neprodejné.
Zpracování příspěvků: policenskelisty@gmail.com, 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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