Poličenské listy
Květen, červen 2020 / Ročník VIII. číslo 5 - 6
Motto měsíce:
„Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat." 		
Abraham Lincoln

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se vracíme k běžnému životu, který narušila pandemie
coronaviru. Ukázala nám, jak jsme zranitelní a ohrožení.
Finanční ztráta pro naši obec je velmi citelná a budeme muset
v rozpočtu šetřit. Konečná částka není vyčíslená, protože se stále
jedná o kompenzace. V současné době máme vysoutěženu opravu elektroinstalace v základní škole, kterou musíme udělat z důvodů výsledků revizní zprávy. Dále dokončíme opravu kanalizace
a nejnutnější opravy komunikací. Tím vyčerpáme letošní zdroje
financí. Máme připraveny akce po vydání stavebních povolení,
kanalizace Kotlina 2., kanalizace Boří, zateplení bytového domu
157. Dále je zpracován projekt na zateplení a vzduchotechniku
v nové části školy, prodloužení vodovodu ve Štěpnici, kanalizace
sportovního areálu. Budeme podávat žádosti o dotaci na tyto
projekty a budeme doufat ve schválení.
Chci vás touto také cestou informovat o napadení počítačového
serveru Obecního úřadu, kdy byly zašifrovány všechny položky včetně účetnictví. Do dnešního dne jsou vložena ručně data
z června 2019. Ještě hodně chybí k naplnění účetnictví, a proto vás prosím o strpení. Veškeré orgány jak Policie tak NUKIB
a další nenašli dekódovací šifru a vyplacení peněz útočníkům si
nemůžeme dovolit.
V pondělí 8. června bude na zastupitelstvu projednána změna
územního plánu, na kterou netrpělivě čekají někteří stavebníci. V sobotu 6. 6. bude na hřišti soutěž o nejlepší kolíkový guláš
a nejlepší makovou buchtu. Od 12:00 hod. bude hrát cimbálová
kapela, jste srdečně zváni, přijděte podpořit soutěžící.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří v době coronaviru pomáhali potřebným.
Vladimír Místecký

• Schvaluje členy výběrové komise jmenované ve věci realizace veřejné zakázky malého rozsahu „ Oprava elektroinstalace učeben
a společných prostor na Základní a Mateřské škole Poličná“.
• Uděluje souhlas zřizovatele Základní a Mateřské škole Poličná se zařazením projektových záměrů do tabulky investičních
priorit Strategického rámce MAP pro ORP Valašské Meziříčí
do roku 2023.
• Schvaluje přijetí věcného daru 30 l dezinfekce v hodnotě
2.095,- Kč, kdy dárcem je společnost DEZA a. s. a obdarovaným Základní a Mateřská škola Poličná.
• Schvaluje přijetí účelového finančního ve výši 5.000,- Kč na
nákup desinfekčních prostředků, kdy dárcem je paní Zelénková Šárka a obdarovaným Základní a Mateřská škola Poličná.
• Schvaluje účetní závěrku roku 2019 a výsledek hospodaření
roku 2019 Základní a Mateřské školy Poličná dle předloženého návrhu.
• Schvaluje příděl hospodářského výsledku roku 2019 do rezervního fondu Základní a Mateřské školy Poličná dle předloženého návrhu.
• Schvaluje Výkazy závěrky I. čtvrtletí 2020 Základní a Mateřské
školy Poličná.
• Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor,
a to kulturního sálu hostince u Slunce mezi Obcí Poličná a panem Antonínem Kvapilem, provozování autoškoly – dopravy
Valašské Meziříčí.
• Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor,
a to společenské místnosti v budově Hasičské zbrojnice, mezi
Obcí Poličná a panem Antonínem Kvapilem, provozování autoškoly – dopravy Valašské Meziříčí.
• Bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava elektroinstalace učeben
a společných prostor na Základní a Mateřské škole Poličná“
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení společností EMOPRO s.r.o., Poličná.
Usnesení rady i zastupitelstva naleznete na webových stránkách
obce www.policna.cz.

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce Poličná
V úterý 21. dubna a čtvrtek 14. května 2020 se uskutečnilo
32. resp. 33. zasedání Rady obce, která projednala tyto zásadní body:
• Schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ Oprava elektroinstalace učeben a společných prostor na Základní
a Mateřské škole Poličná“.

Dotace ze Zlínského kraje – poděkování
Obdrželi jsme investiční dotaci ve
výši 500.000,- Kč z Fondu Zlínského
kraje, kterou obec   Poličná využívá
k realizaci projektu pořízení nové požární techniky – nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Poličná v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ-HZS ČR.
Děkujeme
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Okénko zastupitele

Regionální hra Poznáváme Valašsko

Vážení spoluobčané,
poslední tři měsíce všichni s obavami sledujeme stav, kdy pandemie koronaviru COVID – 19 výrazně ovlivnila jak celospolečenskou, tak zejména zdravotní a ekonomickou situaci, ve které se
ocitl celý svět. Nejinak je tomu i v případě ekonomiky našeho státu, všech občanů a také obecních rozpočtů.
Nepřísluší mi hodnotit kroky, které učinila vláda a jednotlivá ministerstva, když zcela ochromila hospodářství našeho státu (a tím
pochopitelně všech občanů), ale jsem přesvědčený, že vážně pochybila. Ekonomika je ve vážném stavu recese a bude trvat dlouho, než se znovu oživí. Kroky vlády vůči malým a drobným podnikatelům byly likvidační a způsobily jim velké škody. Dalo by se
očekávat, že tyto ztráty jim nahradí stát, avšak opak je pravdou.
Kompenzační bonus pro OSVČ a malé společnosti s ručením
omezeným mají podle ministerstva financí zhruba z třetiny hradit
obce a kraje. Celkem by to mohlo být přes 13 miliard Kč (někteří
ekonomové hovoří o 16 miliardách Kč). Sněmovna to schválila,
Senát jí však návrh vrátil s tím, že by podpora měla jít výhradně
na vrub státu – tedy zvýšením schodku státního rozpočtu. Když
k tomu přidáme nepochybně nižší očekávaný výběr daně z přidané hodnoty (DPH), pak je propad sdílených daní do rozpočtů obcí
jednoznačný.
Co to znamená pro Poličnou?
Rozpočet naší obce pro rok 2020 byl postaven, v souladu s předpokládaným vývojem podle kalkulačky rozpočtového určení daní
(RUD – viz: https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/ ),
kdy daňové příjmy ze sdílených daní měly v našem případě činit
25.794.000,- Kč.
Propočet podle nové kalkulačky RUD, který je založen na aktualizované predikci Ministerstva financí České republiky ze dne
21. 4. 2020 však počítá s tím, že rozpočet v příjmové částí ze sdílených daní pro naši obec bude jen 21.434.587,- Kč.
Znamená to tedy propad očekávaných příjmů o teměř 4,5 mil. Kč
(17% původního rozpočtu) a to bude pro naši obec, pokud se tyto
odhady naplní, opravdu hodně velká ztráta.
Ano, starostové obcí a měst se oprávněně bouří, stejně tak i Svaz
měst a obcí lobuje, probíhají interpelace na všech možných úrovních, senátoři také stojí na straně obcí, žádají, aby stát dal každému
kraji 400 Kč a každé obci 1000 Kč na obyvatele. Vláda je podle slov
ministryně financí připravena podpořit dotační programy obcí…
Nicméně si myslím, že vedení naší obce bude muset obezřetně
přistupovat k čerpání rozpočtu, bude muset omezit investice
a možná bude muset omezit i mandatorní výdaje, abychom letošní rok ustáli.
Je to strašná škoda, že se díky této situaci přibrzdil nebo skoro
zastavil další rozvoj obce. Pokud však bude platit, že je ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí připraveno podpořit
dotační programy obcí, aby města a obce nezastavily investiční
činnost a investicemi pomohly podpořit ekonomiku této země,
je nutno mít takové programy připraveny. Deklarovaná masivní
investiční a dotační podpora by se měla pohybovat ve výši kolem
10 miliard korun.  Je tedy plně v rukou vedení obce aby aktualizovalo a mělo připravené projekty rozvoje obce, které chceme
v budoucnu realizovat. Jedině tak můžeme z této situace vyjít se
ctí a s nadějí na lepší vyhlídky do budoucna.
   Ing. Stanislav Pernický, předseda finančního výboru
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Poznávejte Valašsko, putujte po stopách medvěda Jury!
Už máte plány na léto? Zpestřete si rodinné dobrodružství regionální hrou „Poznáváme Valašsko“. Tuto aktivitu organizuje
neformální skupina mládeže Valaši s hlavním partnerem, Destinační společnosti Valašsko. Regionální hra může být zábavou
jak pro děti, tak i dospělé. Hra potrvá od 1. června do 30. září
letošního roku. Po zajímavých místech na Valašsku, které třeba
ještě neznáte, vás provede herní brožura, která vám napoví, kde
je umístěno dvacet razítek.
Hrací brožurku si můžete vyzvednout v jakémkoliv Turistickém
informačním centru na Valašsku. Brožurka obsahuje nejen herní
plánek, ale také poskytne skvělé tipy, co na Valašsku vidět a zažít.
Do hry se můžete zapojit i přímým stáhnutím herního plánku
z webových stránek www.poznavamevalassko.cz.
Budete i vy letos putovat s medvědem Jurou? S dobrodružnou
hrou budete mít s dětmi program na celé prázdniny! A navíc
pokud nasbíráte plný počet razítek, budete zařazeni do hlavního
slosování o zajímavé ceny. Letos je pro vás připraveno i jedno
bonusové místo s pokladem, které ale najdete až vyplněním tajenky a absolvování všech dvaceti míst.
Jak se zapojit? Zaregistrujte se na webu: www.poznavamevalassko.cz a stáhněte si herní plánek. Nebo si vyzvedněte v jakémkoliv
Turistickém informačním centru na Valašsku herní brožurku.
A co dál? Putujte po Valašsku a sbírejte razítka. Pro účast ve
finálním slosování o ceny je nutné odevzdat herní plánek se všemi 20 razítky.
Kde odevzdat vyplněnou herní kartu? Vyfoťte nebo naskenujte plánek a zašlete na e-mail regionalnihra@gmail.com. Nebo
přijďte ukázat vyplněný plánek do Turistických informačních
center. V informačních centrech dostanete i drobnou odměnu.
Chcete víc? Letos jsme pro vás připravili i jedno bonusové místo
s pokladem, které ale najdete až vyplněním tajenky a absolvování všech dvaceti míst.

Otevírání cyklostezky Poličná - Branky
V pátek jsme konečně slavnostně otevřeli další část cyklostezky
Poličná – Branky. Fotografie přineseme v příštím čísle.

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – 9. pokr.
Podle dohody vám přinášíme devátou část vzpomínek pana Ivana Málka, který nás náhle 23. dubna opustil. Dovolujeme si vyjádřit upřímnou soustrast jeho nejbližším. Je nám líto, že pamětníci
odcházejí, nicméně vzpomínky pana Málka budeme dávat do
zpravodaje i nadále – dokud je nedotáhneme do konce ….
O R Á K O S C E v rukou učitelů se nezmínit, by bylo velmi pokrytecké. Jaké přesné školské nařízení po válce bylo já nevím.
Faktem je, že učitelé měli v rukou ukazovátko, kterým ukazovali
a „upozorňovali“ žáky co nedávali pozor. Trestali ale také za špatně napsané písmenko nebo vyrušování. Nastav ruku, bylo slyšet
dost často! Nejvíc dostal nařezáno na zadek žáček, který zlobil
jednou v divadle. Celá třída šla na divadelní představení do Sokolovny ve Valmezu. Sokolové tam hráli „Radúze a Mahulenu. Žáček během tmy v hledišti se vsunul pod klavír, co stál v rohu sálu.
V napjatých okamžicích na jevišti brnkal ze spodu na struny klavíru. Brnkání mělo velký úspěch! Oči měly divákům slzet, ale diváci
se zdárně prořehtali až ke konci dramatu!!! Po skončení laškování Radúze s Mahulenou nebylo žádné, běžte domů, ale jdeme do
školy. Ve škole dostal žáček takový výprask rákoskou na prdel, že
ostatní jej upřímně litovali. Nejhorší byla podle mne jeden čas katechetka, dlouhou rákoskou sekla žáčka přes ucho tak moc, že se
objevila červená! Maminka kluka, udělala pak „pořádek“ ve škole. Nevím, zda podivnou výchovou v náboženství, ale stále je vůči
církvi svaté velmi „opatrný“!
Vzpomenul jsem výuku náboženství ve škole. Hodně záleželo, kdo
tomu učil! Nevím, jestli bylo povinné, ale chodili jsme, pokud si
pamatuji, všichni v naší třídě. Byla to doba, kdy se řešilo pověšení křížů ve třídách! Jaký symbol ve třídě by měla mít jiná náboženství? Davidova hvězda, kalich a další jaké??? Někteří vyučující
náboženství se vyptávali na barvu ornátu v neděli a také o čem
bylo kázání v kostele. To nebyl problém zjistit od ostatních. Větším
problémem bylo sehnat na neděli šest korun na kino Čas. To bylo
nepřetržité nedělní promítání filmů od 9 hod do 13 hod. v kině ve
Valmezu, kde jsme původně šli do kostela. Jedna sada různých filmů trvala přibližně hodinu. Sada začínala „Týdeníkem“. Jak se nám
něco líbilo, nebo venku bylo zima, čučeli jsme i několik hodin na
to samé. Nejvíce mne v náboženství ale upoutal páter Lev Alfons,
který nám vykládal své zážitky misionáře z celého světa! Měl po
světě mnoho přátel a vedl s nimi korespondenci. Ukazoval jednu
obálku z Kalifornie, kde byla podivně napsaná adresa: Páter Lev
Alfons Wallaschis Mezopotámie – toť vše! Dopis za hodně dlouhou dobu doputoval do Valmezu na faru. Razítka byla na obálce

z obou stran a dokazovala, kudy se dopis s takovou adresou toulal! Hodně razítek bylo z banátů v Rumunsku, a ještě více od řeky
Eufratu a Tigridu!! Příhoda s dopisem se udála před válkou, kdy
poštu třídili lidé, a ne současné dokonalé třídičky! Nepamatuji si,
jak bylo organizované První svaté přijímání, ale vím, že jsme šli
společně ve svátečním oblečení a se svíčkami od školy do kostela
v Mezu vedeni učitelkou. Žduchali jsme se cestou a jednu holku
kluk strčil tak šikovně, že v bílých sandálech a bílé ponožce šlápla do čerstvého obrovského kravince! Holka brečela a brečel také
kluk, který dostal napohlavkováno. Slavnostní průvod do kostela
musel počkat na výměnu podkolenek a umytí sandálů. Po obřadu
v kostele společné foto – moc dobré po létech se podívat na tu
naši třídu! Usmívám se jak po roce 89, fotky žáčků se svíčkou
u prvého přijímání se doslova vyrojily ze šuplíků u kandidátů na
nějakou funkci čehokoliv!
S V A Č I N Y a R Y B Í T U K se ve škole začal podávat hned po
skončení války! Rybí tuk se podával na lžičku z flašky, co učitelka
nosila po třídě ke každému žáku. A já jej nenáviděl. Blinknutím
jsem učitelku přesvědčil, aby mne při rozdílení raději obešla. Nóó
svačiny, hlavně mléko a různé pomazánky na chleba. Byla to akce,
kdy se usoudilo, že dětičky po válce by se mohly vykrmit. Byla to
pravda, ale ta byla spojená se skutečností, že Amíkům zůstaly vyrobené zásoby pro armádu –válka skončila a co z vojenskými pikslemi? Dáme to dětem, rozumná to věc. Pomazánky se vyráběly
z různých armádních konzerv ve školní kuchyňce. Z velkých krabic sušeného mléka se vyrábělo mléko, nebo bílá káva. Káva typu
„Melta“ byla lisovaná v kostkách. Někdy bylo také kakao, které,
v době války, bylo naprosto dětem neznámé!!! Děcka do školy si
musela nosit plechové hrníčky. Pomazánky mi chutnaly, ale mléko
z prášku ne! Já tam pořád cítil něco jako krupici. Velmi dobrá akce
to byla hlavně a hlavně byla – zdarma!
Ž Ň O V Ý Ú T U L E K byl dost podobnou činností ke konci
čtyřicátých let ve škole. Byla to doba, kdy stále ještě nebylo dost
potravin! Zemědělcům se takovou formou snažil stát pomoci.
Děti předškolního věku se ve školní prázdniny mohly posílat do
takových školiček. V Poličné se jednalo přibližně o dvacet dětí,
které Žňový útulek navštěvovaly. Pobyt malých dětí byl celodenní,
včetně stravování. Vařilo se ve školní kuchyni, jako při svačinách
byla hodně činná školnice paní Pavelková. Žňový útulek já sám
považuji za prvopočátek fungování Mateřské školy v Poličné!
Moje matka svačiny a útulek zařizovala. K dětem v útulku byly
ještě dvě děvčata, kdy jedna se dala na celoživotní dráhu učitelky Mateřské školy…. V době, kdy jsem chodil do školy v Poličné,
škola vlastnila také Školní zahradu! Nedivte se, ta zahrada školy
byla za pomníkem padlým u Nové Čtvrti! Pozemek byl oplocen
laťkovým (správně špinglovým) plotem, brána byla u pomníku.
Malá branka byla do ulice. Požární ulička na břehu potoka také
s brankou. Uprostřed zahrady stál velký elektrický sloup, přes který vedly dráty do Spínačky. Blízko sloupu byl Základní kámen pro
novou školu, která se zde měla postavit! Tehdejší konšelé zřejmě
plánovali, zde udělat nějaké centrum se školou a pomníkem. Stavbě školy zabránila okupace. Škola u hlavní silnice v dnešní době by
byla velmi problematická. Současná škola byla určitě postavená
na lepším pozemku, kdy byla možná různá přístavba, včetně Mateřské školy. Za protektorátu na školním pozemku za pomníkem
byly skutečně záhonky se zeleninou. Do potoka děcka běhala pro
vodu na zalévání! V květnu 1945 do školní zahrady bylo nahnáno
vojáky RA velké stádo koní! Koníci zde byli zavřeni několik dnů a až
je odehnali, nezbyl zde ani jeden zelený lísteček. Hodně zajímavá
podívaná byla, jak uprostřed bláta čněl el. stožár a základní kámen školy. Je psáno v análech, že Základní kámen současné školy
byl položen v roce 1947. Ale on byl vlastně převezen. O nevyužitou
parcelu byl velký zájem od stavebníků. Příhodné místo s přístupem k potoku. Napřed šly řeči, že zde bude stát mateřská škola,
jak byla zřízena školka v bývalé stolárně, tak zde mněl být Kulturní
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dům! Plot se rozpadl, zmizel, na pozemku se intenzivně sedlačilo…, až se začalo stavět! Dnes na bývalé školní zahradě stojí čtyři
obytné domy a dva obchůdky s hospůdkou!!!
Vraťme se ale k původní škole v dědině a pokračujme v putování
dědinou po válce … Vyjděme ze školy přes silnici a pojďme se podívat do knihovny, co byla v malém domku v místech, kde je nyní
„Veterina“. Přímo ze silnice se vešlo do síně a hned byla místnost
plná knih – místní to knihovna. Za nějaký čas z knihovny byla kancelář JZD. Knihy se půjčovaly každou neděli dopoledne. Poplatek
za půjčovné byl minimální a zájem veliký. Jistě knihovna byla vybavena seznamy knih, ale úplně nejlepší bylo se domluvit s někým
na dobré knížce a hned si ji vyměnit. Velmi dobrým vodítkem byla
ohmatanost knih v regálu. Čím špinavější tím lepší čtení …. Byl
jsem pravidelným čtenářem, ale měl jsem brzy přečtené knihy,
o které se měl zájem. S půjčováním knih mám ale spojenou jednu vážnou událost v Poličné! Chystal jsem knížky na vrácení, ale
začal jsem z okna pozorovat letadlo, co nějak velmi divně letělo
nad Junákovem. Motor šel nepravidelně, letadlo padalo a hned
stoupalo, mávalo křídly. Najednou zmizelo z obzoru a vyletělo
k obloze samotné křídlo aeroplánu! Zařval jsem: „Letadlo spadlo!“
A dostal pohlavek, co tak křičím a lžu. Okamžitě jsem tam utíkal.
Byla to pravda, letadlo havarovalo do břehu, co je u posledního
domu obce, pár metrů od silnice. Silnice tam má takové krátké, ale
příkré stoupání. Takový „čupek“ to je! Letadlo zavadilo podvozkem
o stromy a překlopilo se, oba piloti byli mrtví. Bylo to cvičné letadlo
„Piper“(?) z letiště v Mezu. S učitelem létání, pilotem, panem Černochem a žákem Redlem (?) Byla tenkrát doba, kdy se utíkalo za
hranice. Spekulovalo se, že podle způsobu letu asi došlo k nějakým
dohadům mezi posádkou a skončilo to smrtí obou. Pro mne otřesná
podívaná, kdy já jsem pilota znal z letiště a velmi jej obdivoval ….
V Poličné havarovalo ještě jedno letadlo, i toto jsem pozoroval,
jak padá z nebe na zem. Dvě letecké havárie v Poličné a obě jsem
bezprostředně pozoroval, jak jsem to vykládal mou účast při obou
leteckých průserech v obci panu starostovi, značně znervózněl….
Vrátíme se od havarovaného letadla zpět do dědiny! Mezi školou
(nyní OÚ) a hospodou U Slunce, stojí v zahradě dům, ve kterém
v době války, a ještě chvíli po skončení, byla kancelář Obecního
úřadu. Do kanceláře se chodilo dlouhým chodníkem přes zahradu! Uvnitř domu měl kancelář pan tajemník, co vydával potravinové lístky…. Mluvilo se, jak už děla byla slyšet od Ostravy, Němci,
co by „pintlich“, vydávali v poklidu a naději na vítězství, lístky na
měsíc květen 1945. V domě měl svou dílnu také švec pan Kristek.
Opravoval boty, ale také ze zbytků kůží vyráběl nové sandály, kterým se tenkráte běžně říkalo „Kristusky“! Jenom si všímejte, jak
Kristus je malován v sandálech. No to byla sranda pro kluky. Kožené sandály byly oblíbené mnohem více než „dřeváky“. Boty dřeváky měly podrážku udělanou z několika bukových destiček. Celé to
spojené a uchycené na noze páskem z plátna. Dřeváky zcela jistě
děsily učitele! To byl rachot ve škole na dřevěných schodech…
(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.
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• 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.

Vítání občánků

UPOZORNĚNÍ
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.

hygienu. Pravidelně se dezinfikují rizikové plochy – stolečky, kliky … , měří se teplota atd.
Po příchodu do školky se děti s chutí pustily do hraní. Ve velké
oblibě mají např. kuchyňku a panenky.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Uzavření MŠ – koronavirus
V dubnu a květnu nás postihla nemilá událost, uzavřela se
mateřská škola. I přes tuto situaci jsme se spousty rodiči byli
v kontaktu, posílali si fotky a materiály. Touto cestou bychom se
chtěli podělit i s vámi a ukázat vám pár foteček.

Hurá – MŠ je otevřená…
Dne 11. 5. 2020, jako jedna z prvních mateřských škol, jsme
opět obnovili provoz. Děti tak měly možnost opět přijít, po delší
odmlce, do mateřské školy.
Před příchodem dětí do školky jsme přijali různá hygienická
opatření. Např. všechny plochy a prostory v MŠ byly vydezinfikovány, byly pořízeny a připraveny dezinfekce pro zaměstnance
školky i rodiče, jednorázové rukavice, ale i dostatek roušek pro
dospělé a děti. Pro rodiče byly připraveny informační cedule, jak
se mají v rámci hygienických opatření  před mateřskou školou
a v mateřské škole chovat.
Od 11. května nepřišly do mateřské školy všechny děti, ale jen
asi polovina. Děti jsou ve svých třídách, nespojují se během dne
ani na zahradě. Také během celého dne dodržujeme zvýšenou

Samozřejmě je zaujala magnetická tabule pro děti, kterou jsme
nechali připevnit na stěnu pod velkou magnetickou tabulí právě
během uzavření MŠ.
    Ludmila Chriašteľová
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O čem si vrabci cvrlikají – třída Ježečků
Děti ze třídy Ježečků mateřské školy Poličná se opět i v letošním školním roce zapojily do projektu Čtení dětem. Bohužel,
kvůli riziku koronavirové nákazy a zvýšené hygienické bezpečnosti, nás nemohly v letošním roce navštívit žádné babičky,
ani spolužáci ze školy, aby nám předčítali. Situace využil personál a i tak se nám podařilo vytvořit báječnou atmosféru.

V průběhu jeho usilovného hledání nevěsty jsme se seznámili s nejrůznějšími ptáčky a jejich zvuky.
Tématem nás provázely také tanečky, tvoření z lega, dupla
a výtvarné aktivity, kdy si mohly děti namalovat skleněného
ptáčka barvami na sklo.
        Zuzana Surovčáková a Bc. Martkétka Bártková

O čem si vrabci cvrlikají – třída Krtečků
Také děti, ze třídy Krtečků, se zapojily do projektu „O čem
vrabci cvrlikají“, který proběhl hned v prvním týdnu po znovu otevření mateřské školy.
Na úvod děti poslouchaly pohádku O líném vrabečkovi, která
jim vyprávěla, jak se líný vrabeček nastěhoval přes zimu do
vlaštovčího domečku.

Celou zimu mu tam bylo teplo a příjemně. Proto, když se na
jaře vlaštovičky vrátily, nechtěl je vrabeček do jejich domečku pustit. Vlaštovičky však vrabečka přelstily a on raději sám
z jejich domečku odletěl.

Četli jsme každý den z knihy Pohádky z kouzelného lesa
od Tamary Krjukovové.   Pohádka Námluvy, která vyprávěla
o tom, co se děje s ptáčky na jaře a jak se vrabec rozhodl,
že se ožení, byla celodenním tématem, které jsme zvolili.
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Následovaly další činnosti. Děti například vyvářely hnízda
s ptáčaty, čápy a vrabečky z papíru, zpívaly a hrály hry k tomuto tématu.
Všichni už dnes vědí:
„O čem vrabci cvrlikají?
V podkroví či na komíně
Že ptáčkové přilétají.
staví hnízda své rodině
Nesou, nesou písničku
Čápy, kosy, vlaštovky,
pro potěchu srdíčku.
známe dobře ze školky.“
Ludmila Chriašteľová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Škola opět ožila
Přesně po dvou měsících od uzavření všech základních
a středních škol se 11. května mohli opět do školních lavic vrátit v omezeném režimu žáci devátých tříd. Cílem jejich výuky
je společná příprava na přijímací zkoušky, které je budou čekat 8. června.

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 4/2020
Milí čtenáři,
za mne, jako fotbalového trenéra musím říct, že je to konečně tady. Jsem rád, že po mnoha týdnech individuálních
pohybových aktivit a běhání po okolních kopcích se můžeme sejít a absolvovat fotbalový trénink, nebo zápas. Jak jistě víte, tak byly povoleny sportovní akce do určitého počtu
lidí, a tak jsme se spolu s ostatními kluby v okolí rozhodli, že
uspořádáme soutěž pod názvem Valašská liga. Prvotní impulz přišel od týmu z Hrachovce. Této soutěže se zúčastní
družstva, jako je Juřinka, Podlesí, Kelč, Hrachovec a Krhová.
Tato Valašská liga nám může nabídnout mnoho zajímavých
a atraktivních utkání, a to byl jeden z faktorů naší účasti
v téhle soutěži. Pokud jste pozorně poslouchali, tak informace zazněly i v obecním rozhlase a chtěli bychom tímto obci
Poličná poděkovat za spolupráci. Doufáme také, že se vám
líbila naše první dvě utkání proti týmům z Juřinky a Hrachovce, které jsme odehráli na konci května. Máme za sebou již
9 tréninkových jednotek, ale ani to není dostatečná příprava
směrem k Valašské lize. Toho času by bylo potřeba daleko
více. Proto jsme se rozhodli směřovat přípravu k nové fotbalové sezóně, která začne až v měsíci srpen a dává nám proto
dostatečné množství času přípravu neuspěchat.

Ve dvanáctičlenné skupině za dodržení všech bezpečnostních
a hygienických opatření (roušky, dezinfekce, rozestupy apod.)
probíhá třikrát týdně ve dvouhodinových blocích příprava
z českého jazyka a matematiky. Naši budoucí studenti vypracovávají zkušební testy, procvičují obtížnější látku a dotazují
se na vše, co jim při domácí přípravě nebylo jasné.
Při přijímacích zkouškách jim přejeme hodně úspěchů a těšíme se, že po těchto prvních vlaštovkách, které se nám vrátily,
ožije naše škola ještě více v pondělí 25. května nástupem některých prvostupňových žáčků.
   
       Mgr. Božena Fajtová

Patrik Pernický vítězem krajského kola
Geologické olympiády
Patrik Pernický z 9. třídy se v letošním školním roce zapojil
do Geologické olympiády.   
Jedná se o předmětovou soutěž ve znalostech z geologických disciplín, která je určena žákům základních a studentům středních škol.
Soutěž vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně a spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova
v Praze.
Patrik úspěšně zvládl školní i okresní kolo a postoupil do
krajského kola, které proběhlo ve středu 15. dubna formou
elektronického testu. Vedl si skvěle a zvítězil v rámci Zlínského kraje v kategorii žáků základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i na celostátní úrovni!
            
Mgr. Jana Urdová

Valašská liga bude jen její součástí. Jsme tedy momentálně
ve fázi základní vytrvalosti, to znamená, že provádíme běhy
a cvičení v nižší intenzitě, ale za to ve velkém objemu. Jako
trenér tedy můžu očekávat, že intenzita zápasu nebude na
takové úrovni, jakou bych si představoval a budeme jí postupně nabírat, až směrem k další sezóně. Jakmile Valašské
liga skončí, tak bychom chtěli hrát každý týden přípravné
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Valašskomeziříčská liga 2020
Poličná : Juřinka		
3:3 (1:2)
Bártek Radim 2x, Bártek Petr : Macíček, Vavřík, Lukáš

utkání. Nejsem si ale zcela jist, zda to vyjde, protože si myslím, že ostatní kluby v okolí budou mít během léta klasickou
pauzu a s přátelskými utkáními začnou až v průběhu července. Takže logicky očekávám na přelomu června a července
potíže v hledání soupeřů, ale také se můžu mýlit.
Po mnoha letech jsme se v oddíle rozhodli, že nahradíme
starou síť, která ochraňovala naše nepovedené střely před
kukuřicí a řepkou, síti novou, jelikož se za ty roky stala terčem
mnoha útoků vandalů a neplnila svou funkci na sto procent.
Doufáme, že si lidé její přeřezávání a stříhání odpustí, raději
to hřiště obejdou a nám bude sloužit po mnoho dalších let.
Fotbalu zdar a Valašské lize a našim domácím zápasům obzvlášť.
               Radomír Kapusta, trenér

Rozpis zápasů Poličné:
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Sobota   6. 6. 2020

17.00  Poličná – Kelč

Sobota 13. 6. 2020

16.30  Poličná - Krhová

Neděle 21. 6. 2020

16.30  Podlesí - Poličná

Sobota 27. 6. 2020

Turnaj o umístění v Krhové
(12.00 – 18.30) – čas bude upřesněn

ČSŽ ZO Poličná
Situace posledních tří měsíců většinu z nás zastihla nepřipravené. Docela jsme si za tu dobu, co se naše obec osamostatnila, zvykli na to, že se tady stále něco děje. A najednou
jako by se zastavil čas. Víc než kdy jindy jsme tak měli prostor více se věnovat rodině, dětem a abychom se nenudili,
začali jsme dělat „pořádky“ nejen v sobě, ale také doma, na
zahrádkách… Zkrátka jak se říká, „všechno zlé je k něčemu
dobré“. Sice jsme se kvůli rouškám někdy nepoznávali, ale
i to jednou skončí a vše se vrátí do starých kolejí. Díky všem
těm bezpečnostním opatřením jsme přišli o některé tradiční
akce, při kterých jsme se pravidelně setkávali. Naše organizace se tak pro tento rok nemohla podílet na organizaci velikonočního jarmarku, odpadly i přednášky, divadelní představení, oslavy dětského dne a také se nemohl uskutečnit
ani plánovaný zájezd. Pokud to situace dovolí, tak bychom
jej zorganizovaly na podzim.

Nyní dochází k uvolňování vládních nařízení a takovou první
vlaštovkou je „Soutěž o nejlepší guláš a makovou buchtu“,
která se uskuteční v sobotu 6. 6. na hřišti TJ. Proto vyzýváme
všechny, kdo se po dobu povinné karantény jistě zdokonalili
jak v kuchařském, tak v cukrářském umění, aby své zkušenosti zúročili a přihlásili se v hojném počtu. Chuť guláše si
můžete zvolit dle libosti, u buchty jsme pro tento roku zvolili
(jak je výše uvedeno) hlavní surovinou MÁK…
Na výherce pak čekají pěkné ceny.
   Za ZO ČSŽ se na Vás těší Pavla Horáková

Knihovna informuje
Od pondělí 11. května je knihovna opět otevřena ve standardním režimu.
Půjčovní doba: Pondělí: 13.30 - 17.30
Čtvrtek: 13.30 - 16.30
Kompletní seznam nových knih je přístupný na www.policna.
knihovna.cz
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Červen 2020
Čtvrtek
4. června		
14.30 hod.
Film na přání.
Čtvrtek
11. června
14.30 hod.
Naši jubilanti – jen pro zvané. Vystoupí soubor Pohoda.
Čtvrtek
18. června 		
14.30 hod.
Vzpomínky na Izrael. Přednáší pan Jan Jiříček.    
Čtvrtek
25. června 		
15.00 hod.
Opožděná májová zábava. K tanci hraje Robert Šváb.
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
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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. 6. 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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