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Motto měsíce:
Můžete mít buď výmluvy, nebo výsledky – nikdy ne obojí
Arnold Schwarzenegger

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
situace se opět zkomplikovala, a tak musíme přehodnotit akce
pro občany. Nevíme, co bude platit za týden, a tak budeme
omezovat společenské akce, které jsou plánovány do konce
roku. Covidu se nebojíme, ale nemusíme mu chodit naproti.
Z investičních akcí probíhá úspěšně oprava domu 157 /Mexiko/, střecha je dole a pokračuje se podle harmonogramu. S výstavbou dětského hřiště ve škole započneme v průběhu příštího
týdne. Tento rok bychom rádi realizovali výstavbu kanalizace
na sportovním hřišti a připravili si tak napojení dámských WC,
které citelně chybí, hlavně při větších kulturních a sportovních
akcích. Současně probíhá příprava výběrových řízení na zhotovitele zateplení a vzduchotechniky v budově základní školy, dále
realizace výstavby kanalizace Kotlina 2. část, které bychom na
jaře příštího roku mohli začít stavět. Aktivně probíhá příprava
protipovodňových opatření na řece Bečvě, smlouvy o budoucím převzetí vybudovaných hrází a staveb budou projednávat
zastupitelé 12. 10. 2020. Na závěr Vás všem chci popřát pevné
zdraví a hlavně pořád dobrou náladu, která je nejlepším lékem
na všechny potíže.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady obce

a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem tohoto výběrového řízení Martinem Jiříčkem, Kunovice, IČ 87779421.
• schvaluje žádost o ukončení nájmu bytu č. 2 rodinného domu
č. p. 157 ve vlastnictví obce Poličná formou dohody obou
stran k 20. 9. 2020.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi Obcí Poličná a Antonínem Kvapilem –
Autoškola Valašské Meziříčí, IČ 69591962 na straně druhé.
• schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti – věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu mezi Obcí Poličná jako budoucí povinná a společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly, zastoupena
na základě plné moci společností Tomáš Giebel – ELEKTROLUIS, s.r.o.., Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26876434, plná moc
k výkonu činnosti udělena pro Miroslav Hadaš, Kladeruby 52,
Kladeruby, IČ 73847895 jako budoucí strana oprávněná, kdy
smlouva spočívá v udělení souhlasu s umístěním zemní kabelové přípojky NN, která se bude nacházet na pozemku č.
2059/5, 131/1, 1991 v k. ú. Poličná.
• schvaluje žádost společnosti Valašská rally s. r. o. Vsetín
o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku Valašská rally Valmez 2021. Dále rada uděluje souhlas s průjezdem
po komunikacích a silnicích v obci Poličná v rámci tohoto motoristického podniku.
• schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Kotlina 2“.
• schvaluje členy výběrové komise jmenované ve věci realizace
veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Kotlina 2“.

Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

Ve dnech 31. 8., 10. 9. a 17. 9. 2020 se uskutečnilo 41., 42.
a 43. zasedání Rady obce, která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Poličná jako budoucím
oprávněným a Správou železnic Praha jako budoucím povinným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha jako investorem.
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2020 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výsadba ovocných alejí v obci Poličná“

MMR podpořilo vznik nového hřiště v Poličné
Obec Poličná získala dotační podporu
na vybudování nového hřiště s herními prvky. Pořízeno a instalováno
bude celkem 5 herních prvků i související mobiliář.
Projekt „Pohoda v Poličné!“ byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Děkujeme.
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Střecha základní školy byla opravena
za podpory z MMR
V létě roku 2019 obec obnovila střechu na budově místní základní školy.
Došlo zde k položení nové krytiny,
výměně několika oken, opravě krovů a dalším potřebným opravám. Na tyto výdaje letos byla obci Poličná poskytnuta dodatečná podpora z Ministerstva pro místní rozvoj.
Projekt „Obnova střechy na budově ZŠ Poličná“ byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.				
Děkujeme.

Informace k platbám poplatků na rok 2020
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.

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.
Josef Dorčák
739 067 217
Kontakty:
		
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.
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Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Na základě vyhlášky obce Poličná přistaví společnost TS
Valašské Meziříčí s. r. o. velkoobjemové kontejnery k provedení podzimního úklidu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby.
Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy,
staré televizory apod.), železný šrot a bioodpad.
Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm
v Poličné předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském
Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou a to od
pondělí do soboty, vždy od 7 do 17 hodin.
1. Přistavení velkoobjemových kontejnerů:
Dne 8. 10. 2020
Poličná
			
			
			
			
			

- točna
- Hasičská zbrojnice
- bytovky
- Štěpnice
- Pod Kotlinou				
- Pod hájenkou - naproti bytovkám

Odvoz kontejnerů: 9. 10. 2020
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel okrajových lokalit přistaví zhotovitel speciální kontejner
takto:
Poličná
			

– Hasičská zbrojnice: dne 8. 10. 2020
v době od 09.00 do 16.00 hod.

Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – 12. pokr.
Podle dohody vám přinášíme jedenáctou část vzpomínek pana
Ivana Málka.
P R O T E K T O R Á T Čechy a Morava – Reichsprotektorat Böhmen
und Mähren!
Psáno česky nebo německy pořád to byla moc svinská doba. Nejvíce optimismu bylo obsaženo v posměšném názvu Protentokrát.
Ročník 1938 se narodil v roce Mnichovské dohody a pak téměř
celý předškolní věk žil v Německém protektorátu. Pokud bych měl
popsat tu dobu, tak bych začal tak, že byl strach z něčeho, co nebylo vidět. Strach vidět nebyl, ale byl, byl moc velký a oprávněný.
Následoval pocit bezmocnosti, nebyla žádná hezká budoucnost…
Plány Němců, co s námi plánují, byly známé… Obrovské zklamání, že se na nás všichni ve světě vyprdli. Čestná výjimka byl pan
Churchill. Nějak zcela účelově se dnes zapomíná, že nás neporcovalo jenom Německo, ale své si uďobli Poláci a také Maďaři.
Polákům to ale stejně dlouho nevydrželo… V září 1939, jak začala
válka, lidé začali věřit, že Německo nápor Velké Británie a Francie
nepřežije. Němci spustili okamžitě operaci Gitter–mříž – začalo
velké zatýkání, zavřely se vysoké školy. Němci okamžitě za pomoci domácích začali zatýkat, popravovat. Prvními zatčenými byli
komunisté, členové sociální demokracie a študáci…
Začaly vznikat skupinky lidí, kterým se věci nelíbily a sami očekávali problémy s úřady. Skupinky začaly odcházet do zahraničí,

vesměs s vidinou, že do půl roku Ádovi nakopou do prdele a vrátí
se k normálnímu životu v republice – snad také věřili, že vzniknou
nějaké Československé legie jako za 1. světové války. V zimě roku
1940 s takovou skupinou odešel přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Severní Afriku, Francii do Anglie můj otec. Poslední zprávu jsme dostali z Bělehradu. Pohlednice města pro moji sestru,
že ji jako pozdravuje Tonička Prchlíková. Hned se odepsal dopis
i s fotkami, ale nedošel nikdy. Dost možná, že je stále někde v archivu Gestapa…. Podávání takových zpráv bylo možné zásluhou
obchodní sítě fy. Baťa! Otec odcházel s vidinou 6 měsíců a vrátil
se téměř za 6 let….
První den okupace ve Valmezu na náměstí Němci rozdávali polévku – Eintopf. Nadšení s příchodu Wehrmachtu, který dovezl zupu
na náměstí hladovým, se moc nekonalo. Několik málo lidí, co se
však nechalo zlákat. Obsadili nás bezesporu Němci, ale lidé rozlišovali, jestli je to es esesák, esáman, gestapák, nebo sudeťák.
Ti poslední byli pro Čechy nejvíce zákeřní a nebezpeční. Narodili
se u nás, znali náš jazyk, zvyky, mentalitu, byli zdárně využíváni
jako dozorci v továrnách a u gestapa… Sudeťáci zde posloužili Hitlerovi jako pátá kolona. Vděčnost zato, že se stali Němci, dávali
najevo opovržením a krutostí vůči Čechům. Zkrátka obratem se
stali oberschicht Sudeťák, jako označení, znělo jako nadávka, ale
rovněž nabádalo k opatrnosti!!! Ano bavím se o předcích těch lidiček, co se schází nyní v Mnichově jako když u píva. Bacha na
ně s odškodněním se nebudou nikdy dostatečně cítit spokojeni.
Nikomu neublížili. To Hitler přece! Ku získání chechtáků je všechno dobré, včetně církve svaté… Ve velkém se nyní představují Sudety někde v pohraničí, ale ony Sudety byly dost blízko Poličné
a to byl už Nový Jičín a jeho okolí… Od malého kluka jsem měl
hrůzu z vojáků SS. Žádného jsem asi moc neviděl, ale věděl jsem,
jak esesáka poznám. Má přece vytetovanou svou krevní skupinu
pod paží. Němečtí kluci se předváděli v Hitler-jugend, v krátkých
kalhotách s holými koleny, kdy já pamatuji, že v kraťasech se
i sáňkovali. Strach šel, jak kluci s H-J nosil na opasku dýku… Celá ta
vyjmenovaná skupina byli Němci bez nějakého většího rozlišování. Němci vtrhli do Francie, Němci obsadili Polsko, Němci zaútočili
na Rusko, Němci bombardují Londýn, tak se mluvilo a byla to také
pravda. Nyní se dozvídám z novin, ČT, rozhlasu, že do Polska roku
1939 vstoupily jednotky Wehrmachtu? Jednotky SS obsadily nové
pozice… SS spáchal zvěrstva, ale už ne Němci… Zkrátka dějiny se
začínají ohýbat…
Další skupinou byli kolaboranti, služebníčci, kteří udávali a lezli
Němcům do prdele! Hovorový výraz byl: dal sa k Němcom. Hned
od začátku okupace bylo nařízeno noční zatemnění. Chodily hlídky, které kontrolovaly, zda neprosvítá nějakou škvírkou světlo ven.
Tlučením do oken dávali najevo svou důležitost a vyhrožováním
vysokou pokutou. Dali se blbečci k Němcom a tam okamžitě dostali funkci… Špatné bylo, že v takových hlídkách byli výhradně
Češi… Já, jako děcko, jsem měl šílený strach. Nedivte se, nebudete ani dnes klidní, jak vám v noci začne někdo mlátit do oken
a řvát, a ještě k tomu válka. Začal být obrovský nedostatek bytů,
jelikož Němci ze zabraných území v republice Čechy vyháněli. Valmez byl doslova zaplaven nejvíce rodinami, co utíkaly od Hlučína
a Ostravy. Rodiny, které měly třeba pozemek a plánovaly stavět
až za několik roků, urychleně stavěly domky. Jednak se nevědělo,
jak dopadnou za války našetřené penízky a nebylo najednou kde
bydlet. Hodně domů se zabydlovalo ještě nedostavěných a dostavovaly se třeba až po válce.
Proti dnešku lidé bydleli mnohem skromněji, třeba stísněně, ale
bydleli. No a právě na naši rodinu se takové konání vztahovalo.
Stěhovali jsme se do chalupy, kde bylo jen to nejnutnější vybavení.
Bez schodiště, bez omítky, nic natřeno. Na jaře se začalo stavět
a Vánoce 1940 jsme slavili ve vlastním domě.
Pohoda naší rodiny, i když válečná, netrvala dlouho. Otec jako

člen rodiny byl v zahraničí a tudíž byl považován za nepřítele Říše.
V září roku 1942 Němci vyhlásili v protektorátě akci „E“ (emigrantengland)! Zkrátka pozavírali do internačního tábora ve Svatobořicích příbuzné těch, kteří utekli z Protektorátu.
Gestapo k nám do baráku vtrhlo, dá se říci s mojí pomocí… Byl
jsem s děckama na ulici, jak přijelo velké černé osobní auto a
zastavilo kus od našeho domu. Chlap se ptal děcek, kde bydlíme
a já se hned ochotně nabídl, že ho k nám domů zavedu. Přijeli si
pro mou maminku a jednoho bráchu. Zcela náhodou byla u nás
na návštěvě jedna naše známá a ta s maminkou pekla na večeři
právě ryby co jsme dostali od Jožky Š. Než Němci došli do kuchyně,
tak honem strčily pekáče na zem do spížky. Gestapák vešel do voňavé kuchyně a pronesl: á fisch!!! Slovo á fisch bylo dlouho ironicky u nás používáno. Mamince a bráchovi přečetli úřední sdělení
o zatčení, a co si mají zabalit, než je odvedou. Jedno oblečení,
jedno prádlo, svetr, punčochy, deku, mycí potřeby, lžíci, misku
a jídlo na dva dny. Ženy ještě jeden měsíční pásek. Osud si ale
zle zalaškoval s nejstarším bráchou. Při zatýkání nebyl doma a na
seznamu gestapa k zatčení nebyl ani uveden. Brácha ten den měl
nějakou schůzku, ale měl ještě čas, tak se napřed zastavil doma.
Vešel do domu a na dotaz gestapa kdo je odpověděl, koukli do seznamu a vrhli se na něj. Brácha se totiž jmenoval jako náš otec, co
byl ten nepřítele říše. Omyl se vysvětlil, ale pro jistotu bráchu sebrali také. Přijeli pro dva a odvezli si tři. Mnohokráte se potom ten
den v rodině probíral. Nikdo nebrečel, nikdo nekřičel, nikdo o nic
neprosil, jenom ten vztek a bezmocnost se dala ve vzduchu krájet.
Nebrečel jsem ani já. Někdo mi sliboval, že mi dovezou hračky,
až se vrátí. Maminka si mne posadila na klín a hladila: ty moja
chudinko. Němec hned zasahoval. Was ist das chudynko? Opět
ironická věta…. Sestra měla 15 roků – na rozloučenou ji potěšili
sdělením, že za rok si pro ni taky přijdou. Zatčeným pověsili na krk
a kufr cedulku s „E“. Vlakem do stanice Gaya-Kyjov!
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Pěšky do internačního tábora ve Svatobořicích… Doma zůstali
stařečci, sestra a já. Paní, co nás přijela navštívit „na skok“ u nás
zůstala a starala se o nás celou dobu co „naši“ byli zavřeni. Byla
náš anděl, pořád jsem ji vděčný. Nastalo pro mne období, které
nejsem jako dospělý schopen pochopit!
Z čeho a jak jsme žili? Ptal jsem se na to a prý, jak sa dalo! Jako
kluk jsem to moc nevnímal, ale vím, že mne zvali hodně Kutňákovi
na spínačku, kde jsem s rodinou i jedl. Velice moc v ten čas, nám
pomohla rodina a známí. Pomáhali nám, ale všichni ti lidé museli vědět, že mohou mít nepříjemnosti…. Zatčení bylo jen několik
měsíců po masakru v Lidicích, kde dali Němci znát, co umí a čeho
jsou schopni! Byla to doba, kdy sice Němci dostali po čumáku
u Moskvy, ale o Stalingradu ještě nikdo nevěděl. Do lágru se našim jednou za nějaký čas mohl poslat balík s přesně povoleným
obsahem. Pamatuji si, jak jsem staříčkovi pomáhal se zubní pastou, pro „naše“ ve Svatobořicích!? Pasta na zuby „Thymolin 32“
byla v hliníkové tubě, která se dala zdola opatrně otevřít! Tuba se
pečlivě vymyla a do prázdné se nalilo přepuštěné máslo! Spodek
se zpět uzavřel! Nu a zubní pasty v balíku byly povoleny…. Slyšel
jsem bráchu i po létech, jak láskyplně prohlašoval jó „Thymolin
32“v koncentráku. Co se děje v internačním táboře Svatobořice,
který má atribut koncentračního tábora se v zahraničí vědělo.
Dát světu ve známost fakta o lágru byla velká zásluha Dr. Beneše.
Němce upozornil, že spojenci mají také internovaných mnoho německých lidí, co mohou sloužit jako rukojmí. Moji maminku a kluky propustili, byli jen kostřičky. Po dnešek si pamatuji, jak mamka
ukazovala paži, kdy na kosti ruky plandala jen průsvitná kůže! Šok
museli zažít, jak jsem je doma po návratu nepoznal, a dokonce
jim vykal. Nejhorší bylo, že bráška tam velice vážně onemocněl,
chodil jen už po nemocnicích a sanatoriích. Zemřel v únoru 1946
ve věku dvaceti roků… Vrátili se v bídném stavu, nelze se tomu
divit! Tábor spadal pod komandaturu Gestapa, kdy denní dávka
na vězně oficiálně činila 1 korunu a 50 haléřů. Orientačně ceny
– hrubá mouka asi 6 - 8 korun/1 kg, sádlo asi 20 korun/1 kg. Průměrná mzda 1600 korun. Mamka popisovala, že tam byla sportovní polévka. V talíři ve vodě se honily dvě fazole. Pochopitelně
stále se vzpomínaly doma Svatobořice. Působivé povídání bylo
o divokých husách, které v noci oslněné světlem zmateně kroužily
nad táborem. Úvaha vězněných byla, že Němci doblbli celý svět –
a aj ty husy…. V táboře byli také židé, vždy, jak jim nařídili zpívat,
neopomenuli zpívat: „Ó Velvary ó Velvary, kde jsou mé dolary!“
Maminka mohla po návratu nastoupit zpět do obchodu fy. Respo,
což pro majitele bylo riskantní rozhodnutí. Brášku opět zaměstnala fy Mikrofona! Němci, ale nedali pokoj a „brnkali na nervy“. Několikráte bráchu ze zaměstnání odvedli k výslechu na Gestapo. Na
něco se jen zeptali nebo ho nechali stát na chodbě čelem ke zdi.
Stál tam i několik hodin a nevěděl, jestli ho pustí nebo co se bude
dít. Jednou při zatýkání v dílně mu kamarád podstrčil zabalené
dva chleby namazané domácím sádlem se škvarkama. Brácha
opět stál dlouho na chodbě Gestapa. Měl hlad. Voňavý namazaný
chleba se škvarkama měl v boční kapse, přímo pod nosem! Neodolal, osmělil se, trochu rozbalil chleby, kousl a šíleně zbledl. Tam
nebyly jenom škvarky, ale mezi chleby mu kamarád přibalil pilník.
Dopadlo to dobře, i když tu šlo o krk. Ani po létech to nepřipomínal
s humorem. Jo a já jsem hodně slýchával o nějakém gestapákovi
z Valmezu – Kuchař – jestli to byla přezdívka nebo jméno nevím.
Byl o něco starší než bráchové, znal je a fackami dával ve známost
svou převahu jako správný Unter Menschen. Bráškové mi udělali
v koncentráku malou dřevěnou píšťalku s mým jménem, stále leží
na očích… A jak slyším, že se musíme Němcům omluvit, tak se na
tu píšťalku podívám…. Maminka, mne brávala někdy sebou do
obchodu ve Valmezu. Posílala mne také do školky!
Na školce se mi nejvíce líbilo, že jsem si v malém kufírku nosil
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svačinu… Jednou jsme byli na pískovišti v parku Kinských, jak sirény ohlásily letecký nálet vysokého ohrožení. Celá třída běžela
do krytu, ale cestou nám na Krasenské aleji nabídli úkryt nějací
naprosto cizí lidé. Školkařské třídě ještě nabídli celý kyblík řepové
marmelády k vylízání. Nálet jsme přečkali dobře, kýbl byl prázdný,
prsty ocucané a žádní hygienici nikoho neotravovali….
Němci účelově, jako uklidnění, povolili vydávat schválené české
knihy. Oblíbený byl hodně Jirásek – Staré pověsti české, Němcové pohádky, Babička, dále spisovatel Jan Vrba… Urychleně vyšel
Kosíkův „Největší z Pierotů“, Bassův „Cirkus Humberto“! Knihy na
pozvednutí nálady Čechům. Nu a po mnoha létech natáčíme seriál
o cirkusu „Humberto „v koprodukci s Němci…. Jojo, kdo má prašule,
tak poroučí…. Jako čtyřletý jsem byl poprvé v kině, a to bylo právě
na filmu Babička! Ano, ten černobílý film s Terezou Brzkovou! Nejvíce mne dojalo, jak voják kapesníkem Viktorce fačuje nohu!
Je všem známo nebo se neví, ale já u toho byl a pamatuji! No, že
se v Poličné za protektorátu filmovalo! Natáčelo se zde „kácání
mája“! Od Valmezu šel a jel s povozy velký průvod jásajících Valachů na louku za líhní! Na louce stál máj. Nějaké tanečky, nějaké
juchání. Mne upozornili na stativ s kamerou. Po mnoha, mnoha
létech jsem viděl promítání v TV, kde to uváděl pan Čáslavský. Týdenník promítán v protektorátním stylu: Valaši se mohou veselit
a být v klidu, jelikož vojáci Wehrmachtu zvítězí na frontě, aby Valachy nezachvátil žid bolševismus!
(pokračování příště)

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Září v mateřské škole
Nový školní rok začal i v naší mateřské škole 1. září. Vzhledem
k tomu, že k nám ze všech stran přicházely zprávy o uzavření
některých škol či školek, byli jsme opravdu rádi, že my můžeme

v klidu přivítat všechny děti v naší krásné školičce hned od začátku školního roku.

Samozřejmě i nám se honilo hlavou, co bude a jak to všechno
v této zvláštní době zvládneme. Naštěstí máme rozumné rodiče.
Pochopili vážnost situace a snaží se odpovědně dodržovat hygienická opatření, která jsme v MŠ stanovili a která přetrvávají
již z období před prázdninami. Nejsou proto pro nikoho ničím
novým. Děkujeme touto cestou rodičům, že dodržují hygienická
pravidla v MŠ.
Zvýšená hygienická opatření máme zavedeny i uvnitř MŠ a vycházejí z pokynů KHS Zlín.
Všechny informace, které se týkají již zavedených nebo i nových
hygienických opatření, rodiče naleznou také na stránkách školy.
Všem přejeme klidný a příjemný celý školní rok 2020/2021.

vyrobit krtečka a namalovat sluníčko. V dalším týdnu barvily
děti plyšového medvěda, skládaly obrázky atd. Se zdařilými obrázky se děti nechaly vždy ochotně vyfotografovat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prázdniny ve znamení rekonstrukce školy
Základní škola v Poličné byla slavnostně otevřena 27. 8. 1950.
Dalo by se tedy s nadsázkou říci, že o prázdninách slavila sedmdesáté narozeniny, což je jistě úctyhodný věk. Uvědomíme-li si,
že v původní „staré“ budově byly stále původní rozvody elektřiny a vody, je pochopitelné, že jejich stav byl odborníky označen
za havarijní.

Třída Krtečků
Ve třídě Krtečků začal školní rok, podle očekávání, se slzičkami
u většiny nově příchozích dětí. Nechybělo ani vztekání a dupkání. Bylo to opravdu náročné ráno, kdy jsme potřebovaly mít
v tu chvíli nějakou ruku navíc. Děti potřebovaly uklidnit, pohladit, klidné slovo a mnohé potřebovaly i celou naši náruč.

Po svačince však nastal zlom. Celá třída se utišila, děti si začaly hrát, poznávat prostředí a nové kamarády a některé se připojily ke zpívání. Najednou byla ve třídě úplně jiná atmosféra
– příjemná, klidná, plná úsměvů. Proto také mohla přijít mezi
nás pohádka. Po úklidu hraček přivítala děti ve třídě pohádka
O budce. Maňásci splnili svou funkci. Děti sledovaly pohádku ve
velkém soustředění.
Další dny už probíhaly skoro tradičně. Ráno trochu slziček, vzteku či odmítání, ale během dne se již děti báječně zapojovaly i do
společných řízených činností, které se zaměřovaly na pravidla ve
třídě, poznávání prostředí, kamarádů, hraček atd.
Děti byly natolik šikovné, že jsme si s nimi mohli už druhý týden

Kdo prováděl podobnou rekonstrukci ve svém rodinném domě,
ví, co tento zásah obnáší. Ve škole bylo nutné vystěhovat veškerý nábytek a pomůcky z kabinetů a ve třídách i na chodbách
zůstaly prázdné zdi. Po zásahu sbíječek pracovníků firmy, která
zvítězila ve výběrovém řízení, to vypadalo, že letošní školní rok
začne v Poličné později.
Závěrečným finišem pracovníků firem i našich zaměstnanců
jsme však všechny žáky 1. září přivítali v krásně vymalované
a vyzdobené škole. Zároveň proběhla i rekonstrukce několika
kabinetů, kanceláře a ředitelny školy. Opravu si vyžádala i střecha ve spojovací chodbě staré a nové budovy a nevyhovující luxfery byly vyměněny za nové okno.
Poměrně výrazný zásah do celkového vzhledu okolí školy se kon-
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cem prázdnin odehrál ve školní zahradě, v níž byly odstraněny
vzrostlé a nevyhovující túje.

z 3. ročníku, řekli jsme si několik zajímavostí o tom, jak důležitá je tato látka pro život na Zemi, v jakých podobách se vyskytuje a pustili si zajímavé video „Koloběh vody v přírodě“.
V souvislosti s vodou jsme si také zopakovali pravidla týkající
se požární ochrany, důležitá telefonní čísla záchranného systému a povídali si, jak důležitá je činnost HZS při požárech,
povodních a ekologických haváriích.
V druhém bloku jsme v rámci českého jazyka pracovali ve
skupinách, děti vytvářely myšlenkovou mapu na téma Voda,
zopakovali jsme si učivo o stavbě slova, kde bylo toto téma
využito. V učivu matematiky jsme zase řešili „vodní“ slovní
úlohy a ve výtvarné výchově děti kombinovanou technikou
vytvářely krásné obrázky loděk na moři.
Celé dopoledne jsme také prokládali zpěvem písniček o vodě
a ti nejnadšenější přišli i tematicky oblečeni.
Žákům se projektový den velmi líbil a všichni si ho moc užili.
Mgr. Jana Skotnicová

Výlet do ZOO
V pátek 25. září jsme pro žáky druhé a třetí třídy připravili exkurzi na téma Voda je náš život do ZOO Lešná.
Skvělý odborný výklad o lachtanech, tučňácích, vydrách obrovských a rejnocích pro naše žáky připravil lektor Mgr. Tomáš
Divílek. Poutavou formou nám prozradil, jaký tato zvířata vedou „společenský“ život, jaké mají stravovací návyky, jak pečují o své potomky a spoustu jejich dalších tajemství.
V průběhu září byly ještě dokončovány veškeré datové rozvody a rekonstruovány obě počítačové učebny.
Velké poděkování patří zřizovateli – obci Poličná, bez něhož by
tyto velké a finančně nákladné zásahy škola nemohla realizovat. Nyní si můžeme už jen přát, abychom se v naší krásně opravené škole mohli všichni setkávat ve zdraví po celý školní rok.
Mgr. Pavla Žilinská

Projektový den „VODA“
V úterý 22. září 2020 se ve spolupráci s hasiči uskutečnil na
naší škole projektový den „Voda“. Učitelé se snažili zpestřit
dětem výuku nejen zajímavým povídáním, prezentacemi
a pokusy, ale i zakomponovat toto velké téma do výuky.
Žáčci 4. třídy měli projektový den rozdělen do 4 částí.
V prvním vyučovacím bloku jsme si zopakovali, co už známe
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Žáci byli velmi zvídaví a zejména ploutvonožci je opravdu zaujali. Výuka přímo v ZOO, to byl zážitek! Nejúžasnější pro ně
byla ta část exkurze, při níž si mohli rejnoky pohladit.

Ve zbylém čase jsme si prošli alespoň část této okouzlující
ZOO, pozdravili jsme žirafy, velbloudy, zebry, různé druhy papoušků, nakoupili jsme suvenýry a vyrazili zpět.
I přes nepřízeň počasí jsme si exkurzi velmi užili a těšíme se na
další cesty za poznáním.
			
Mgr. Jana Farbáková

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 6/2020
Vážení čtenáři,
tak vás opět vítám, v naší pravidelné rubrice „Okénko trenéra“. Když jsem v minulých týdnech, jako vždy, chodil na náš
trénink s dostatečným předstihem tak, abych si ho stihl nachystat, nevěřil jsem vlastním očím, co se na hřišti děje. Vystoupím z auta, rozhlédnu se a tam se prohání 14 dětí za balónem, aby vstřelili gól. Něco takového jsem na hřišti v Poličné
už nějakou dobu neviděl, a to nadšení do hry, ať už od trenéra
Vondráčka a zejména dětí, bylo naprosto skvělé.
Pokud se mám vrátit k našemu dospělému fotbalu, tak výsledky byly jak na horské dráze. Z nich jde velice dobře poznat,
kdy hrajeme doma a kdy venku. Domácí prostředí je naší takzvanou tvrzí a soupeři se k nám oprávněně bojí jezdit. Kluci u nás vypadají velice sebevědomě a mentálně obrovsky v
pohodě. Tři domácí zápasy nám vynesly 8 bodů z devíti, což
je velice slušný počin, na který se budeme snažit v každém
domácím zápase navázat. Na domácí půdě jsme schopni se
sejít v nejsilnější sestavě a hra tomu pak odpovídá. Poslední
2 domácí zápasy jsme porazili velice silnou Ratiboř 2 : 1 a po
penaltách také Choryni. Zejména proti Choryni jsme předváděli vysokou dominanci, kterou jsme ale nebyli schopni přetavit v gól. Trochu mě trápí naše venkovní bilance, kdy jsme
hráli 3 zápasy a všechny tři prohráli s celkovým skóre 0 : 8.
Na Prostřední Bečvě a ve Slavičíně nám to nesedlo. Zejména
1. poločas Slavičína byla obrovská tragédie, kdy nám mladí kluci dávali 45 minut výuky fotbalu. O poločase proběhla rozmluva, mezi námi všemi, co dělat pro to, abychom se
ve venkovních zápasech a konkrétně 2. poločas ve Slavičíně
zlepšili. Kdo nás do Slavičína přijel podpořit, tak viděl, že do
2. poločasu nastoupil zcela jiný tým a to tým, který i nad takovým soupeřem dokázal dominovat, ačkoliv, i když v některých okamžicích šel téměř sám na brankáře, tak šanci znovu
zahodil. Nicméně 2. poločas nám ukázal, že i venku se dá
s kýmkoliv hrát a je to jen o nastavení nás samotných. V neděli
27. 9. 2020 jedeme na utkání do Hovězí a věřím, že se nám konečně tato negativní šňůra venkovních výjezdů podaří zlomit.
Těším se, až se s Vámi zase potkáme, na jednom z našich utkání.
Radomír Kapusta, trenér

ČSŽ ZO Poličná - informuje
Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se ruší tyto plánované akce naší základní organizace:
- Cvičení žen
- Zájezd 8. 10. 2020
- Hodová zábava 17. 10. 2020
- Členská schůze – listopad
Děkujeme za pochopení.
Za ZO ČSŽ Pavla Horáková

Drakiáda 2020
20. září se na letišti v Poličné konal již 7. ročník Drakiády. Jsme
rády, že se z této akce stala tradice, která si našla své příznivce
a také že rok od roku přibývá tatínků, maminek a dědečků,
kteří se spolu s dětmi pouští do ruční výroby draků. Letos se
to na letištní ploše hemžilo dráčky, které malovaly samy děti.
Mezi nimi nás zaujal hlavně drak se znakem naší obce, jehož
autorem byla Saša Bačová.

Ten nakonec skončil ve své kategorii na třetím místě, ale to jen
díky tomu, že jeho letové schopnosti poněkud zaostávaly za
ostatními konkurenty…

Odborná porota, která se skládala ze zástupců svazu žen, letiště a obce to opravdu při svém hodnocení neměla ani tentokrát lehké. Výhru by si zasloužili všichni zúčastnění, ale vítěz
může být jen jeden. V kategorii ručně vyráběných draků se
na prvním místě umístila Natálka Stolařová, v kategorii draků
koupených Tomáš Smilek. Na vítěze čekaly pěkné ceny, všechny děti pak dostaly za snahu sladkou odměnu. Poděkování patří jako každý rok také pracovníkům letiště, kteří se role „hostitele“ zhostili opět na jedničku.
Doufáme, že i v dalších ročnících nám bude přát slunečné počasí i Vaše přízeň….
Za ZO ČSŽ Pavla Horáková
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Říjen 2020
Čtvrtek
1. října		
14.30 hod.
Vysoké Tatry – přednáška s promítáním Oldřich Mareček.
Čtvrtek
8. října
14.00 hod.
Zámek Žerotínů, prohlídka kaple Smrtelných úzkostí Krista.
Středa
14. října 		
17.00 hod.
Odjezd na muzikál West Side Story v 17.00 od ČSAD.
Čtvrtek
15. října 		
14.30 hod.
BESIP – přednáška s promítáním, provází pánové Patík a Malcharczik.
Čtvrtek
22. října
		
15.00 hod.
Výstava Gabra a Málinka – galerijní centrum v restauraci „Přístav“.
Čtvrtek
29. října
		
15.00 hod.
Taneční zábava – hraje pan Robert Šváb.

Vondruška, V.: Křišťálový klíč. II. Vídeňský sen
Hájíček, J.:
Plachetnice na vinětách
Hubeňáková, Z.: Můj bratr albatros a jiná rodinná zvěrstva
Lapeňa, S.:
Jeden z nás
Moyes, J.:
Schovej mě v dešti
Pawlowská, H.: Zážitky z karantény
Szczygiel, M.:
Není
Viewegh, M.:
Převážně zdvořilý Leopold
Bolton, S.J.:
Temné říční proudy
Dempf, P.:
Tajemství Hieronyma Bosche
Ferrante, E.:
Příležitostné nápady
Winfrey, K.:
Čekání na Toma Hankse
Frej, D.: 		
Zánět – skrytý zabiják
Navrátilová, J. J.: Myslet srdcem
Zpříjemněte si deštivé dny zajímavou knihou!
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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

Knihovna informuje
Od září je knihovna opět otevřena 2x týdně:
pondělí
13.30 – 17.30 hod.
čtvrtek
13.30 – 16.30 hod.
Knižní novinky v naší knihovně:
Obama, M.:
Můj příběh
Šlachta, R.:
Robert Šlachta: třicet let pod přísahou
Šulc, M.:
Životní příběh Jana Mikoláška
Klíma, J.:
Šarlatán
Vodňanská, J.: Voda, která hoří

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: 2. 10. 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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