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Motto měsíce:
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.
Arthur C. Clarke

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
situace s Covidem ovlivňuje život nás všech. Všechny činnosti
jsou omezeny a finance na rok 2021 jsou velkou neznámou. Proto se pouštíme pouze do akcí, na které máme příslib dotací. Ve
škole se dokončuje nové dětské hřiště a rekonstrukce RD č. p.
157 (Mexiko) se blíží k závěru. Vysoutěžili jsme realizaci výstavby
kanalizace ve sportovním areálu, ve čtvrtek proběhne výběrové
řízení v rámci realizace veřejné zakázky na výstavbu kanalizace
Kotlina2. Pro velký počet dotazů na opravu školy posouváme výběrové řízení a vyhodnocení nabídek na 16. 11. Chci vám popřát
pevné zdraví a věřím, že se celá situace brzy uklidní a budeme se
opět hromadně setkávat na kulturních i společenských akcích.
Vladimír Místecký

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce
Ve dnech 30. 9. a 16. 10. 2020 se uskutečnilo 44. a 45. zasedání
Rady obce, která projednala tyto zásadní body:
• schvaluje platový výměr ředitelce školy, paní Mgr. Pavle Žilinské, dle předloženého návrhu.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. D/3964/2020/KUL na realizaci projektu Dožínky 2020
ve výši 15.300,- Kč, současně však maximálně 70% celkových
způsobilých výdajů mezi Zlínským krajem, jako poskytovatelem dotace a Obcí Poličná, jako příjemcem dotace.
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2020 dle předloženého
návrhu.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 1 nájemní smlouvy bytu č. 1.
RD č. p. 157 v obci Poličná, kdy předmětem tohoto dodatku
je prodloužení lhůty nájmu o 12 měsíců. Dále Rada obce Poličná uděluje souhlas s přijetím třetí osoby do pronajímaného
obecního bytu č. 1, domu č. p. 157 v Poličné.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná zařadit již schválenou
žádost na Změnu č. 1 Územního plánu, podanou předkladateli (dle zápisu), do Vyhodnocení Územního plánu č. 1.
• doporučuje Zastupitelstvu obce Poličná schválit přijaté žádosti o Změnu Územního plánu podané předkladateli dle zápisu.

• schvaluje provedení objednávky na opravu komunikace
v místní části Štěpnice u společnosti Swietelsky stavební s.r.o.,
dle předložené nabídky.
• schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Hřiště“.
• schvaluje členy výběrové komise jmenované ve věci realizace
veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Hřiště“.
• schvaluje uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy bytu č. 1.
RD č. p. 157 v obci Poličná, kdy předmětem tohoto dodatku
je zrušení souhlasu s přijetím třetí osoby do pronajímaného
obecního bytu č. 1, domu č. p. 157 v Poličné.
• schvaluje vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého Vyřazovacího a likvidačního
protokolu č. 2/2020.
• schvaluje uzavření Trojdohody o úhradě prokazatelné ztráty
na provoz linky MHD trasa: Krhová – stan. MHD u náměstí
– Poličná mezi Obcí Poličná, Obcí Krhová a Městem Valašské
Meziříčí, kdy úhrada prokazatelné ztráty na provoz linky MHD
je sjednána pro Obec Poličná ve výši 892.000,- Kč.
• schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Základní a mateřské školy Poličná.
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Hřiště“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem tohoto výběrového řízení společností Cobbler s.r.o., Zašová.
Dne 12. 10. se uskutečnilo 15. zasedání Zastupitelstva obce
Poličná, které projednalo tyto zásadní body:
• schvaluje zařazení návrhu Změny Územního plánu týkající se
pozemku p. č.1937/2 a pozemku p. č. 1937/12 v k. ú. a obci
Poličná, do Vyhodnocení změny Územního plánu obce Poličná.
• schvaluje zařazení návrhu Změny Územního plánu týkající se
pozemku p. č. 1105/1 a pozemku p. č. 1106/1 v k. ú. Poličná,
do Vyhodnocení změny Územního plánu obce Poličná.
• schvaluje zařazení návrhu Změny Územního plánu týkající se
pozemku p. č. 1125/1, do Vyhodnocení změny Územního plánu obce Poličná.
• pověřuje vedení obce Poličná přípravou podkladů vedoucích
k realizaci směny pozemků dle předloženého návrhu.
• revokuje usnesení č. Z/12/2020/08 v plném rozsahu a nahrazuje jej tímto zněním: Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje
žádost o prodeji pozemku a uzavření kupní smlouvy na část
pozemku p. č. 185/1 o výměře 53 m2, kdy původní výměra pozemku je 513 m2. Kupní smlouva se uzavírá mezi Obcí Poličná,
jako prodávajícím a kupujícím za cenu 33,30 Kč/1 m2.
• schvaluje Žádost o bezúplatný převod vozidla a uzavření Da-
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rovací smlouvy, kdy předmětem Darovací smlouvy je hasičské
vozilo Magirus, inventární číslo 10155/DDHM ve vlastnictví
obce Poličná. Smlouva se uzavírá mezi Obcí Poličná, Poličná
144, 757 01 Poličná jako dárcem a obcí Police, Police 142,
756 44 Loučka u Valašského Meziříčí jako obdarovaným.
• schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění a přípravy realizace staveb, o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s přípravou a realizací stavby a škodě na nemovité věci podle
§ 2926 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník mezi účastníky Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha na straně Investora
stavby a Obcí Poličná na straně vlastníka.
• schvaluje přijetí investiční dotace ve výši 2.718.000,- Kč, současně však maximálně 49,98% celkových způsobilých výdajů
projektu, na realizaci projektu Prodloužení splaškové kanalizace Kotlina 2 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.
D/3995/2020/STR mezi Zlínským krajem jako poskytovatelem
dotace a Obcí Poličná, jako příjemcem dotace.
• schvaluje "Program kofinancování sociálních a souvisejících
služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko pro rok
2021" dle předloženého návrhu.
• schvaluje mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních
a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 ve výši 175.300,- Kč
(tj. 100 Kč na 1 obyvatele - 1 753 obyvatel dle ČSÚ ke dni
31. 12. 2019).
• schvaluje zrušení předkupního práva vedeného ve prospěch
Obce Poličná, na pozemku p. č. 382/63 k. ú. Poličná, jež je
ve vlastnictví žadatele, jako povinného z předkupního práva
a zároveň pro tento účel schvaluje uzavření dohody o zrušení
předkupního práva.
• revokuje usnesení č. Z/13/2020/08 v plném rozsahu a nahrazuje jej tímto zněním: Zastupitelstvo obce Poličná schvaluje
žádost o prodeji p-ozemku a uzavření kupní smlouvy na část
pozemku p. č. 455/2 o výměře 32 m2, kdy původní výměra
pozemku je 254 m2. Kupní smlouva se uzavírá mezi Obcí Poličná, jako prodávajícím a žadateli (dle zápisu) jako kupujícími
za cenu 100,- Kč/1 m2.
Usnesení rady i zastupitelstva obce naleznete na webových
stránkách obce www.policna.cz.

přístavby, obnově zpevněných ploch okolo domu a dalším úpravám s navýšením počtu konečných bytů pro občany obce Poličná ze 2 na 3 byty.
Obě akce jsou spolufinancovány Ministerstvem financí ČR prostřednictvím programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR.
Děkujeme

Dožínky 2020
Obec Poličná obdržela na realizaci projektu
„DOŽÍNKY 2020“
dotaci z fondu Zlínského kraje.
Tato dotace je poskytována na základě
Programu na podporu kulturních aktivit a akcí.
Děkujeme

Dotace z fondu Zlínského kraje
Obec Poličná využívá k relizaci projektu
„PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POLIČNÁ – KOTLINA 2“
investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje.
Tato dotace je poskytována na základě programu
RP 01 - 20 Podpora vodohospodářské infrastruktury.
Děkujeme

COVID – 19
UPŘESŇENÍ POJMŮ
IZOLACE
Izolace je opatření, které slouží k oddělení nakažených osob od ostatních.
Cílem je zabránit dalšímu šíření infekce. Pro osoby s pozitivním výsledkem
testu je povinná. Izolaci nařizuje praktický lékař, popřípadě zaměstnanec hygienické stanice, kteří určí i délku jejího trvání. Izolace obvykle trvá 10 dní od
odběru vzorku, který prokázal onemocnění COVID-19. Ukončuje ji praktický
lékař bez potřeby dalšího testu v případě, že poslední 3 dny je nakažená
osoba zcela bez příznaků.

KARANTÉNA

Poličná získala dotaci na opravu školní
střechy i přestavbu obecních bytů

Karanténa je opatření, které slouží k oddělení případně nakažených osob od
ostatních. Cílem je zabránění dalšímu šíření infekce od osob, u kterých se
ještě neprojevily příznaky onemocnění. Karanténu nařizuje praktický lékař,
popřípadě zaměstnanec hygienické stanice, kteří určí i délku jejího trvání.
Karanténa trvá obvykle 10 dní od kontaktu s nakaženou osobou, pokud byl
optimálně 5. až 7. den od kontaktu (nejpozději však 10. den od kontaktu)
proveden test na průkaz onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem.
Pokud se nepodaří během 10 dnů test na průkaz onemocnění COVID-19
provést, trvá karanténa 14 dní.

RIZIKOVÝ KONTAKT

Ministerstvo financí ČR v letošním roce podpořilo obec Poličnou přidělením hned dvou dotací.
První podpořenou je akce s názvem „Obec Poličná – Oprava
elektroinstalace učeben a společných prostor na Základní
a Mateřské škole Poličná“, v rámci které došlo k obnově elektroinstalace části základní školy určené pro výuku žáků 1. a 2.
stupně, kdy původní elektroinstalace v této části školy se již blížila havarijnímu stavu.
Druhou dotační podporu obec Poličná získala na akci „Obec
Poličná – Stavební úpravy a nadstavba RD Poličná č.p. 157“,
v rámci které dochází k dispozičním úpravám, celkovému zlepšení tepelně technických vlastností domu, odstranění přízemní
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Za rizikový kontakt se zpravidla považuje situace, kdy jste s nakaženou
osobou pobýval/a déle než 15 minut a na vzdálenost menší než 2 metry,
kdy současně minimálně jeden z Vás neměl dostatečně zakrytá ústa a nos
(rouškou či respirátorem). Zda se opravdu jednalo o významný kontakt,
vyhodnotí zaměstnanec hygienické stanice nebo lékař.

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍZNAKY COVID-19

teplota
větší než 37,3°C

suchý
kašel

zhoršené
dýchání

ztráta
čichu nebo chuti

zažívací
obtíže

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE STANOVENÁ PRAVIDLA
A POMÁHÁTE TAK CHRÁNIT SEBE I SVÉ OKOLÍ.
další informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

V případě nejasností

volejte linku 1221

Oznámení OÚ – omezení úředních hodin
Upozorňujeme všechny spoluobčany, že z důvodu šíření nákazy koronaviru budou do odvolání omezeny úřední hodiny
pro veřejnost na OÚ Poličná. Úřední hodiny budou v pondělí a ve středu a to vždy v době od 8.00hod. - 11.00hod. a od
14.00hod. - 16.00hod. Upozorňujeme všechny spoluobčany, že
při jednání na obecním úřadě je nutno mít zakrytá ústa a nos.
A to buď rouškou, šálou nebo šátkem.

Oznámení OÚ – pomoc seniorům
Vážení spoluobčané,
obec Poličná od úterý 20. 10. 2020 nabízí zajištění nákupu základních potravin, léků a drogerie. Služba je určena seniorům
a lidem se zdravotním postižením, kteří si nákup nemohou
obstarat sami a jsou občany Poličné. Zájemci o tuto službu se
mohou objednávat na tel. čísle 571 618 740 v pracovní dny
v čase od 8.00 hod do 12.00 hod.

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.

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.

Kontejner na bioodpad a jeho využití
Víte, že už si ani nevzpomínám, kdy se poprvé objevily na několika místech velkoobjemové kontejnery s nápisem „určeno pro
bio odpad“. Všichni jsme si na ně ale brzy zvykli a dnes už si
jejich nepřítomnost nedovedeme představit. Jen si vzpomeňte
na to dilema, co s listím na podzim, přebytečnou trávou, zbytky
větví z pořezaných stromů. Vyvezení na nějaké okrajové místo
znamenalo nepořádek a šmouhu na hezké tváři obce. Spálení
na zahradě zase zápach a kouř linoucí se obcí a otravující všechny sousedy kolem. Tohle všechno díky kontejnerům většinou
zmizelo.
Bohužel ale i dnes se ještě najdou takoví, kteří buď neví, co je
bio odpad, nebo je jim srdečně jedno, kam co odhodí. Však on
se najde někdo, kdo to za ně dá do pořádku. A nakonec, když
to hodí na dno, tak to ten zbytek pěkně přikryje. Jak k tomu ale
přijdou ti ostatní. Jaký dávají příklad třeba dětem, aby věděly,
jak se mají chovat k přírodě, ve společnosti. O těch ostatních
kontejnerech ani nemluvím, protože stav kolem nich už se diskutuje pořád dokolečka.
Ale zpět k tomu bio. K příspěvku přikládám fotografii, která mně
inspirovala k jeho napsání. Doufám, že ten, kdo vědomě nebo
nevědomky takto odložil nepotřebné věci, se chytne za nos
a příště si rozmyslí, jestli nepopojde raději o pár metrů dál ke
kontejneru s plasty. Určitě by mu to neublížilo.

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

Na závěr přeji všem dobrý pocit z toho, že jsme správným tříděním odpadu udělali něco dobrého pro přírodu i pro sebe. Ona
nám totiž naše chování dokáže vrátit.
Liba Dopiráková

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
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Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – 13. pokr.
Podle dohody vám přinášíme jedenáctou část vzpomínek pana
Ivana Málka.
V Mezu jsem měl plno kamarádů, kdy jsme se různě bavili. Za války v místě, kde je tržiště, byla benzínová pumpa pro Wehrmacht.
Obsluha zde nebyla. Na stojanu, dost pro kluky vysoko, bylo tlačítko zvonku. Po zmáčknutí uvnitř něco bzučelo a následně přijel
z kasáren voják jako obsluha. Za rohem jsme pak pozorovali vojáka, který přijel vydat benzin… Byla to zábava „na o hubu“. Jednou
jsem byl ale chycený. Samozřejmě, já to nebyl, ale hned jsem slíbil,
že to byli ti kluci za Bečvou a já mu je dovedu. Pustil mne a já zbytek dne jsem na ulici nevylezl. Voják mi určitě nevěřil, proč mne
ale pustil, to se už nikdy nedovím!
Jako malý kluk jsem měl strašný strach z četníků. Přes Poličnou,
jak procházel četník v helmě, pušku s bajonetem na rameni, tak
jsem strachy zalézal. Strach byl opodstatněný. Jednou k večeru,
jsem chtěl udělat našim radost, že trefím z Mezu do Poličné už
sám. Já jsem domů došel, ale mamce a sestře odešly nervy, jak
mě hledaly. Bečva, studny??!! Četníci z Mezu při pátrání telefonovali četníkům, kteří měli sídlo také v Poličné na Spínačce. Spokojený svým výkonem sedím v kuchyni, když se ve dveřích náhle
zjeví četník. Okamžitě mě začne vyslýchat – kdo jsem a proč jsem
doma…? A naši mi ještě pak řekli, že mě mají četníci v „evidenci“
- tož hrůza, že???
Hned, jak sem vtrhli Němci, začal platit přísný zákaz poslouchání
cizího rozhlasu! Ano – na všech rádiích musela být cedulka, která
vyhrožovala kriminálem a smrtí za neuposlechnutí. Dokonce chodily i kontroly! Ono rádií bylo velmi málo v ulici snad 3 – 4. Pochopitelně, že se u nás pravidelně poslouchal Londýn BBC. Vysílání
Němci rušili, jak jen mohli. Bylo proto plno tajných návodů, jak
rušení omezit. Brácha měl k elektrice blízko, tak stále vylepšoval
příjem vyráběním lepších antén. Antény byly na půdě schované,
nesměly být vidět, mohly by prozradit zakázané poslouchání. Nu,
a právě se zakázaným poslechem jsem málem způsobil naší rodině obrovský problém.
Jednou ve Valmezu stojím mezi děckama, když kolem šel malíř,
který u nás doma několikrát maloval a já byl u něj oblíbený. Slušně vychovaný a také trochu, před děckama chtíc se vytáhnout,
hlasitě pozdravím: „Dobrý den pane Beneš. S dovětkem, kdy zas
budete mluvit do rádija, naši vás poslůchajů!?“ Pan malíř pokojů
se skutečně jmenoval Beneš a bydlel v Mezu na původní Králově ulici. Hm, zrovna jdu za tvojí maminkou, půjdeme spolu. A šli
jsme. Něco podebatil s mamkou a já zbytek dne jsem proseděl
v obchodě za regály… Začali mne více hlídat … Pointa pro mne
byla až dlouho po válce, jak se ten průšvih doma vzpomínal. Maminka se zamyslela a lapidárně řekla: On by nás stejně neudal,
on je totiž Sokol. Zajímavé hodnocení lidí v dobách průserových…
CIGÁNI
Všem děckám v tu dobu bylo vyhrožováno, jak nebudeš hodný,
dám ťa cigánom! Jak to vzniklo nevím, ale logiku to nemá! Cigáni měli hodně dětí a ty si dělali sami, tak proč by měli brát další
usoplence….
Jací byli? Nevím, všechny jsem je nepoznal, ale vím, že jsem byl
malý kluk, když k nám přišel cigán udělat kotel do nově postavené
prádelny. Černý chlapík přišel s pytlem k nám na dvůr, s rachotem,
vysypal kleště, kladívka a cosi ještě. Sedl si na zem a začal klepat
a klepal, ani nevím jak dlouho. Měděný kotel vyťukal přesně na
otvor, který byl předem udělaný. Vím, že u nás také jedl. Kotel primovně vyrobený, který sloužil mnoho let na prádlo i zabíjačku.
Stařeček byl na zahradě, jak na dvůr přišla cigánka s děckem na
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rukou. Prosilo o něco. Staříček k ní došel a jak byl chromý, rychle
přiskočil a vytáhl z kapsáře její sukně naši slepici. Přišel ze zahrady
s motykou, kterou začal zahánět tu ženskou. Okamžitě vzala děcko do rukou a vystrkovala jej před sebe. Kryla se děckem. Rychle
a to doslova, vycouvala na ulici a ani necekla. Nebylo mi jasné,
jak ta baba mohla, tak rychle a potichu chytit slepici, když nám se
nikdy tak rychle nedařilo a nemuseli jsme být ani potichu. Bylo mi
vysvětleno, že oni májů na slépky, ten správný „grif“! Cigáni také v
Poličné jeden čas za protektorátu tábořili. Stařeček byl hned spokojený – to se nám nic neztratí, cigáni sů jak ti špačci, kolem sebe
nekradů a cizí ještě odeženů. Udělali si totiž takový podivný tábor
blízko spoje potoka s Bečvou pod Jonákovým! Do stráně vykopali díru, kterou přikryli větvemi a nějakými hadry. Bylo tam také
ohniště hodně blízko chodníku. Šel jsem kolem se stařečkem, já
v trenclách málem bobky a v hlavě zážitek na stálo. Právě tato
parta cigánů nám nosila natrhané kopřivy pro drůbež. Potřebovali od nás jen starou punčochu na ruce, maminka jim, zato dávala
krajíce chleba, a ještě nějaké staré šaty. Prý je sebrali četníci…
Viděl jsem také, jak cigán chodil po ulici, měl takový šlapací „fórychtunk“ na kterém brousil nože. Domů my jsme jej nepustili.
Celé to popisování o cigánech je z doby, kdy se tak uvažovalo
a slovo Róm nikdo neznal. Na Valašsku se běžně říkalo, jak někdo
zalhal, že „cigání“. Náš stařeček je neměl v oblibě, tvrdil, že Ježíše
Krista, jak židi křižovali, tož měli na něj čtyři hřebíky, ale jeden jim
stačil cigán ukrást. Proto je Ježíš přibitý třema hřebama!!!
Na Dušičky 1944 jsem přáním nepotěšil rodinu. Začal jsem vyčítat, že kamarád nemá také tatínka, ale má aspoň hrobeček, kde
dává kvítka a rozžíhají svíčky! Já nemám tatínka a ani hrobeček,
tak jestli bychom si mohli nějaký ten hrobeček pořídit, že bych
tam rád chodil. I po létech hodně černý humor, že? Doma se objevila velká mapa, kde byly zapíchané špendlíky, které mají barevné hlavičky. Někdy špendlíky zapichovali jinam do mapy a byli
u toho veselí. Vysvětlili, že to je ta fronta. Nabyl jsem přesvědčení,
že fronta je něco velice pěkného, když se naši u toho usmívají….
Brzy tomu bylo s mým chápáním fronty, ale úplně jinak…
11. dubna 1945 bylo bombardované Meziříčí. Nejvíce to bylo rozbité kolem Dadáka. Při náletu bylo zabito vícero lidí, z Poličné byla
zabitá paní Liďáková Fr.! Zastihl ji výbuch pumy u plechových vrat
Okresního úřadu ve VM. Zabiti byli také nějací cigáni a tam šla
zvěst, že je zaletovali do rakví a ty poslali do jejich rodné země –
Uher. Promílalo se, že kde na to vzali peníze, když tak chudě žili.
Zajímavé je, že po mnoha letech se neví, kdo ten Mezříč bombardoval. Nálety na Valmez provedlo USA AF již 23. 9. a 13. 10 1944.
Amíci v 1945 to určitě nebyli. Byli to Rumuni, Rusi, nebo dokonce
Němci? Nevybuchlá puma, co se našla, byla německá. Jenže? Do
letadel Rusi i Rumuni používali, také trofejní bomby od Luftwaffe.
V podezření je také omyl navigace, kdy se mohla splést alej stromů na Krásně a na Husové ulici v Mezu. Na Krásně v aleji stála v tu
dobu kolona aut Wehrmachtu s benzínem. Naskýtá se tak otázka, jestli to bombardování nebylo určeno k likvidaci té kolony?
Výsledkem náletu bylo hodně rozbitých domů a také zabití lidé.
Nechť je tomu všelijak, ale byla to předehra k přechodu fronty.
Nevím už, jestli před bombardováním Meziříčí, nebo až po něm,
ale na jaře 1945 sem pravidelně večer, přilétala v určitou hodinu
stíhačka. Lidé se chodili dívat. Brácha mě jednou vzal na takové
podívání, a to bylo právě na Půšti pod Březíčkem. Nyní ten oný
Chřástalov. Krásný podvečer s velmi dobrou viditelností. Najednou od Branek několik málo metrů nad kolejemi vlaků, letěla skutečně ruská stíhačka. Tvar letadla mám stále při vzpomínce před
sebou, a tak vím, že to byl JAK. My jsme letadlu viděli od Březíčka
hřbet, jak letělo nízko pod námi. Éro letělo nad Meziříčí, kde se
otočilo na Hranice a zmizelo…. No jo, ale na kolejích před Polič-

nou začalo hořet, prý fosforka!? Začal jsem brečet, že to shodili na
naše doma. Brácha mi vynadal, že bydlíme jinde, jak jsem nepřestal, dostal jsem pohlavek… Zaslechl jsem, jak sešlost byla zklamaná, dnes nestřílel… Nevím ani po létech proč sem létalo, tak
pravidelně, snad nějakou topografickou činnost i když právě za
války, taková osamělá letadla si ráda zalaškovala s autokolonou
nebo vlakem …. Po osvobození se vykládalo dokonce, že v tom
letadle lítala ženská…
(pokračování příště)

Následovala dlouhá procházka po ZOO, navštívili jsme ještě
např. vydry, tučňáky, rejnoky, žirafy, slony, opice atd.
Během procházky po ZOO jsme si udělali také přestávku na svačinku a oběd.

ZŠ a MŠ Poličná informuje
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Výlet dětí z mateřské školy do ZOO Lešná
Výlet do ZOO Lešná se vzdělávacím programem jsme měli zajištěný na 6. 10. 2020.
Ráno jsme vyjeli od školky v 8.15 hodin a čekali jsme, jestli nám
vyjde aspoň trochu počasí, protože do tohoto dne stále přeprchalo. Naštěstí nám „objednané“ počasí vyšlo a celý den nás
provázelo sluníčko.

Unavení, ale spokojení z toho, co všechno jsme viděli, jsme se
vraceli do mateřské školy.

Třída Krtečků – projektový den
V období od 12. 10. jsme si zvolili v naší třídě téma zeleniny
a ovoce. Začali jsme pohádkou O veliké řepě. Hráli jsme si s pohádkou O Budulínkovi, kterému děti nalepovaly do misky kuličky
hrachu, třídili jsme zeleninu apod. Na závěr jsme zorganizovali
projektový den s názvem „Brambůrek“ a tak celý pátek patřil
bramborám. Mimochodem si na pátek všechny děti přinesly do
třídy z domova brambor.

V ZOO už na nás čekali. Měli jsme zamluvený vzdělávací program pro děti z MŠ u lachtanů. Děti se dověděly např. o životních podmínkách lachtanů, jací jsou plavci, čím se živí atd.
Velkým zážitkem pak bylo pro děti vidět krmení lachtanů a co
všechno se lachtani naučí.

V pátek se všechny činnosti vztahovaly k bramborám. Např. děti
otiskovaly tiskátka z brambor na linku, vytvářely korále pro princeznu z básničky Princeznička na bále. Starší děti dokreslovaly
na pracovním listě určený počet brambor do prázdných kopečků, mladší plnily pytel bramborami – rovné čáry různým směrem, také na pracovním listě. S přinesenou bramborou si děti
hrály v prostoru herny a procvičovaly smyslové vnímání. Např.
srovnávaly velikosti brambor, popisovaly jaký je brambor v ruce,
že taky voní apod. Procvičovaly také orientaci v prostoru.
Na závěr dne si každé dítě vytvořilo z brambory ježečka, kterého
si odneslo domů.
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Divadlo v MŠ
30. září k nám do školky zavítalo divadlo Leonka s pohádkou „Jak se dráček vrátil“.
Již tradičně to bylo divadlo plné písniček, pohybu a překvapení.

Měsíc září se nesl v duchu radosti shledání po tak dlouhé době
bez kamarádů. Do naší třídy přibyly nové děti, které byly pasovány na ježečky a tak se vytvořily nová přátelství. Přibyla
nám nová paní učitelka i asistent pedagoga. V letošním roce
máme k naší radosti ve třídě 17 předškoláků. Tento měsíc se
nesl v duchu upevňování pravidel vzájemného soužití s dětmi i dospělými, navazování dětských přátelství, sebeobsluze.
Zjišťovali jsme, co nám přináší podzim pro potěchu oka ale
i pro zdraví. Proběhlo několik projektových dní, procházeli
jsme naší krásnou Poličnou, pozorovali rozkvetlé zahrady, dozrávající sady plné ovoce a zahrádky se zeleninou.

Ve středu 7. října k nám zavítalo divadlo Bublanina a to nám
přivezlo hned několik pohádek, které byly ukryté v kufru.
A ne jen v jednom. Proto se přestavení jmenovalo „Pohádky
z kufru.“ I tady nechyběl zpěv i pohyb.

V mateřské škole nás navštívilo několikrát divadélko se svým
představením a také jsme stihli uskutečnit výlet do Zoo ve Zlíně. Velmi oblíbenou aktivitou dětí byly návštěvy našeho krásného sportovního hřiště.

Ze života předškoláků
V tomto článku bychom se s vámi chtěli podělit, jak tráví první
měsíce v mateřské škole děti ze třídy Ježečků.
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Plaváčci
Třída Ježečků i v letošním roce zdárně odstartovali kurz plavání. Za měsíc září a říjen se jim podařilo úspěšně zvládnout šest
lekcí. Děti se na bazéně cítily jako rybky ve vodě a všem plavání velice šlo. Díky skvělým instruktorům jsme všichni chodili
na bazén s radostí. V kurzu byly děti rozděleny do třech skupinek podle zdatnosti. První skupinka se učila v nejmenším bazénku formou říkanek a her, nebát se vody, potopit hlavičku,
splývat na zádech a bříšku.

Druhá skupinka již navštěvovala výřivku a relaxační bazén, kde
se děti učily splývat, potápět a styly plavání. Nejzdatnější skupina se potápěla, skákala do bazénu a zdokonalovala svůj styl
plavání nad i pod vodou. Plavecký výcvik přinesl dětem spoustu nových dovedností ale hlavně samostatnost a nebojácnost.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dětské hřiště v ZŠ
Také v základní škole budou mít malé děti možnost vyžití.

Složky informují ...
TJ – Okénko trenéra 8/2020
Vážení čtenáři,
tak je to zase bohužel tady. Vládní opatření nám tentokrát
nedovolila dokončit podzimní část sezóny. Až do zákazu jsme
naše utkání zvládli velice dobře a všichni jsme byli přesvědčení, že se ten „parník“ konečně nastartoval. Ještě do minulého týdne, dokud vláda v opatřeních nepřitvrdila a bylo nám
umožněno alespoň ve skupinkách trénovat, jsme se s týdenní
pauzou stále hodlali připravovat na eventuální restart soutěže.
Tato možnost restartu je bohužel již „passé“. Ve velice tvrdém
a agresivním utkání, které v několika momentech nemělo nic
společného s fotbalem, jsme na půdě Hovězí dokázali zvítězit
na penalty, tj. 1 : 2. Nedokázali jsme to sice prostřednictvím
elegantního a útočného fotbalu, ale i taková vítězství jsou velice cenná. V dalším zápase jsme doma hostili Dolní Bečvu.
Celý týden jsme se připravovali spíše více takticky, jelikož jsme
do utkání šli v novém rozestavení, které jsme v průběhu týdne v rámci možností nacvičovali a ukazovali si chování hráčů
a řad v určitých herních situacích. Zápas jsme zvládli výborně,
konečně jsme se střelecky prosadili větším množstvím gólů
a po zásluze vyhráli vysokým rozdílem 4 : 0. Následně jsme jeli
na utkání do Halenkova, které bývá pro hráče těžší z mentálního hlediska, jelikož na fotbal pravidelně chodí velké množství
místních fanoušků, kteří ale tentokrát přijít nemohli. Byl jsem
nesmírně nadšený, že jsme po dlouhé době dokázali otočit
vývoj utkání, ve kterém jsme prohrávali. Do šaten jsme šli za
stavu 2 : 1 pro Halenkov, po našich individuálních chybách. Do
2. poločasu jsme šli s ještě větším nadšením a odhodláním,
nebyli jsme nervózní, dál hráli svůj fotbal a utkání otočili na
2 : 3 v náš prospěch, ze správně nařízené penalty v 92. minutě, kterou Petr Libosvár proměnil. V zápase zase ukázal svou
velikost v zahrávání přímých kopů Jakub Kapusta, který znovu
nádherně skóre utkání otevřel. Nebylo to ale jen o jedincích.
Pochvalu za své výkony zaslouží všichni, kteří stále hrají za TJ
Poličná a tímto bych jim chtěl velice poděkovat za dosavadní
práci a energii, kterou do toho vkládají.
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Uvidíme, jaká bude situace na jaře. Myslím si, že naše 4 nedokončená kola, pokud vývoj pandemie dovolí, se přeloží na jaro
a namísto 13 utkání jich odehrajeme 17. Já v tom jako trenér
problém nevidím a moc se na to těším. Bude velice záležet
na tom, jak dobře se připravíme a jak ke všemu zodpovědně
přistoupíme. Náš cíl, který jsme si před sezónou dali, je stále
v dohledu.
Pevné zdraví Vám přeje
Radomír Kapusta, trenér

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
Knihovna je v současné době v souladu s vládním nařízením zavřená.
Kompletní seznam nových knih je přístupný na
www.policna.knihovna.cz
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KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ
Listopad 2020
Pondělí
2. listopadu		
14.00 hod.
Zápis na operu Nabucco (450,- Kč).
Čtvrtek
5. listopadu
14.30 hod.
Beseda o hospodaření s odpadními surovinami.
Čtvrtek
12. listopadu		
14.30 hod.
„Zavírání moře“ se souborem Beseda – promítání filmu.
Čtvrtek
19. listopadu		
14.30 hod.
Promítání.
Sobota
21. listopadu
17.00 hod.
Od ČSAD (16.45 hod. od Hvězdárny) odjezd na Nabucco.
Čtvrtek
26. listopadu
15.00 hod.
Jubilanti za 2. pololetí. Zpívá soubor Pohoda.
UPOZORNĚNÍ
PROGRAM BUDE KORIGOVÁN PODLE VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
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.

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. 11. 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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