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KORONAVIRUS

Drazí přátelé,
rád bych se s Vámi podělil s některými
mými pocity a prožíváním těchto těžkých dní.
Musím přiznat, že jsem si vůbec nemyslel, že mi
omezení kontaktů bude až tak vadit. Zpočátku jsem
si řekl: „Tak fajn, alespoň si oddechnu od toho
všeho – stresu, povinností, schůzek, návštěv, plánů,
lidí… pročistím si hlavu a pak se vrhnu do toho
všeho znovu.“ Ale ne! Od začátku toho všeho
musím přiznat, že mi to vše moc chybí a jsem asi
hodně „společensky založený“. Na druhé straně,
když už to mělo přijít, jsem rád, že to přišlo právě
v postní době, kdy to můžeme všechno obětovat a
připojit k sebezapírání, umrtvování a ke křížové
cestě našeho Pána Ježíše… i když je to pro mne
hodně tvrdý půst.
Z každé situace se ale vždy snažím něco
vytěžit a konstruktivně se poučit – a tedy i z této
svízelné šlamastiky – a to: přemýšlením, modlitbou,
prací a čtením… A k čemu jsem došel? Současný
stav nevnímám jako nějaký trest Boží ale jako Jeho
zdvižený prst, který jasně mluví pro věřícího (ale i
pro nevěřícího). A co mluví? Ještě jsem tu JÁ – BŮH.
Já,
- kterého nevidíte v krásné čisté přírodě nebo
v důmyslném projektu lidského těla,
- kterého chcete vytlačit někde do kouta mimo
společnosti,
- kterého nevnímáte pro svou uhoněnost za svými
zájmy, plány nebo povinnostmi,
- kterého jste nahradili domnělými, prchavými a
povrchními jistotami,
- kterého nectíte a nemilujete dostatečně,
- kterého chcete nahradit penězi, požitky, akcemi,
vztahy – a i to tak často hříšnými,
- kterého neslyšíte kvůli televizi, rádiu, mobilu nebo
počítači,
- se kterým už nepočítáte,
- na kterého nemáte čas…
Tedy, zastavme se a vnímejme, slyšme, dívejme se,
najděme si čas a hlavně mu řekněme: Já tě, Bože,
tak moc potřebuji, já s Tebou chci počítat, já bez
Tebe nechci ani na krok…
o. Ján Rimbala, farář

Dne 12. března 2020 byl vládou
ČR v naší republice vyhlášen
NOUZOVÝ STAV.
Informační linka: 1212
Web ministerstva zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz/
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné
opatření, které nařizuje kromě již dříve
zavedeného, také pobývat na veřejně přístupných
místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání, účasti na
pohřbu
a
zachovávat
při
kontaktu
s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry,
pokud je to možné. Nadále platí zákaz pohybu osob
na všech místech mimo bydliště bez ochranných
prostředků dýchacích cest jako je např. rouška,
ústenka, šátek apod. pod pokutou 10 tisíc korun.
Každá fyzická osoba v době krizového stavu je
povinna strpět omezení vyplývající z krizových
opatření stanovených v době krizového stavu.
Cílem všech opatření je snaha o dočasné maximální
omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, aby se co
nejvíce zabránilo přenosu infekce.
Úřední dny obecního úřadu během nouzového
stavu:
Pondělí 14:00 - 17:00
Středa 14:00 - 17:00
Přístup do budovy obecního úřadu po dobu
otevírací doby pro veřejnost bude umožněn
výhradně na základě předchozí telefonické
domluvě na čísle 571 637 200 nebo e-mailového
objednání na adrese oupolice@obecpolice.cz.
Občané budou objednáváni pouze k vyřízení
neodkladných záležitostí.
V případě potřeby zajištění léků a nákupu potravin
pro občany starší 70 let kontaktujte Obecní úřad na
telefonním čísle 571 637 200.
Občané, kterým skončila platnost občanského
nebo řidičského průkazu po 1. březnu 2020, mohou
na území ČR prokazovat svou totožnost i nadále

„Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.“

těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem
alespoň jednoho platného dokladu (OP, cestovní
pas, ŘP), upřednostňuje se prokazování totožnosti
některým z těchto platných dokladů.
V linkových autobusech platí prázdninové spoje a
je zavedeno jízdné zdarma. Cestující budou
v autobusech nastupovat pouze zadními dveřmi.
V obchodech nad 500 m2 mohou v době od 8:00
do 10:00 nakupovat pouze senioři starší 65 let.
Toto opatření se netýká prodejny Jednoty
v Policích.
Od 23. března 2020 je otevírací doba pobočky
pošty v Brankách:
Po – Pá 8:00 – 11:00
Út a Čt 15:00 – 16:00
Každý den je od 8:00 do 9:00 obsluha pouze pro
klienty starší 65 let.
Aktuální informace naleznete na webových
stránkách obce www.obecpolice.cz/covid-19.
Karel Hlavica, starosta

Zápis do Základní školy
Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášení celostátní karantény se
bude zápis do 1. ročníku Základní školy v Policích
konat od 6. do 15. dubna 2020 bez osobní
přítomnosti dětí a rodičů. Veškeré podklady a
informace potřebné k podání žádosti a k vyplnění
budou zákonným zástupcům doručeny na adresu
bydliště do poštovních schránek.
Vyplněné žádosti a ostatní podklady prosím doručte
zpět do školy nejpozději do 15. dubna 2020, a to
do poštovní schránky školy, poštou na adresu
ZŠ a MŠ Police, Police 124, okres Vsetín, 756 44,
elektronicky na e.mailovou adresu školy
policezs@seznam.cz nebo datovými schránkami
bhnmgnt.
Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány a
aktualizovány na stránkách školy www.pohodovaskola.webnode.cz nebo na hlavních dveřích budovy
školy.
Velmi děkuji za pochopení a spolupráci a do dalších
dnů přeji hlavně hodně zdraví a sil, společně to
zvládneme. ☺
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Kulturní a sociální komise
Vážení spoluobčané,
členové kulturní a sociální komise při OÚ v Policích
se rozhodli pomoci seniorům v této nesnadné
situaci a zdarma šili roušky. Cílem bylo roušky
rozdat do čtvrtku 19. 3. seniorům do schránky.
Roušky byly vyprané a vyžehlené. Do oběhu se
v Policích dostalo cca 400 kusů. Jsem ráda, že se
do šití pro spoluobčany od soboty 21. 3. zapojily
paní Kamila Stříteská, Jana Jurčáková, Jana
Kašíková, Jaroslava Musialová, Lenka Mikulenková,
Zdenka Gerlová a Jana Janěková. Těmto ženám
moc děkuji, že roušky rozdávaly nejen svým
sousedům a známým, ale i zdarma do Jednoty
v Policích – cca 70 kusů. Kulturní a sociální komise
ušila i 100 kusů pro Diakonii VM pro Domov se
zvláštním režimem a 100 kusů pro nemocnici
Valašské Meziříčí. Děkuji paní Věře Gardianové a
Šárce Plesníkové za látky, gumičky a nitě. Tyto věci
jsou nedostatkové zboží a velice pomohly. Občané
si mohli o roušky volat na OÚ a všem bylo
vyhověno. V Jednotě si roušky rozebrali nejen
senioři, ale také ostatní občané Polic. Velice mě
potěšilo, že se vše setkalo s pozitivním ohlasem.
Velice děkuji všem, kteří se zapojili do pomoci naší
obci. Každá pomoc se počítá a všichni jsme na
jedné lodi. Chci poděkovat i otci Jánu Rimbalovi,
který našim seniorům rozvážel pečivo zdarma.
Velice si ho vážím a za vše mu děkuji. Děkuji také
všem, které jsem zde nevyjmenovala, a kteří se
zapojili do pomoci občanům Polic. Nosit roušku
není ostuda, ale projev solidárnosti a ohleduplnosti
vůči ostatním. Čím dříve všichni začneme, tím dříve
vše skončí. Všem občanům přeji pevné zdraví.
Markéta Stříteská, předsedkyně Kulturní a sociální komise

Termíny pro platbu poplatků
Upozorňujeme občany, že poplatek za stočné je
nutno platit až od 1. května 2020 do 31. července
2020. Platby, které budou uskutečněny dříve,
musíme bohužel vracet. Děkujeme za pochopení.
Termín pro zaplacení poplatku za odpad je
do 31. 5. 2020.
Marie Černochová, účetní

Lidé v naší dědině

David Herman
Rouškový rozhovor ve stavu nouze.
Přiznám se, že mě nenapadá jediná chytrá otázka v
tento čas s mnoha neznámými. Jak to vnímáš ty?
Ani nevím, kde začít. Předně samozřejmě patří velké
poděkování všem lidem, kteří bojují v první linii. Od
lékařů přes zdravotnický personál, policii, hasiče,
vojáky, prodavače/ky, dobrovolníky, vládu a další.
Všichni odvádějí skvělou práci. Hodně nad tím
přemýšlím. Situace je špatná, ale nebojím se tvrdit,
že v porovnání s jinými státy můžeme být rádi, jak
na tom u nás v Česku jsme. Protože jsme na tom
poměrně dobře. Možná to je tím, že nejsme tak velká
země, možná tím, že jsme měli alespoň nějakou šanci
trochu se připravit, ale velkou měrou se na tom podílí
lidé, které jsem výše zmínil. A také opatření, která
jsou daná a dle mého namístě. Pokud se budou

dodržovat, myslím, že se z toho zanedlouho
dostaneme. Je to hlavně na nás všech. Vláda
všechno řeší operativně a snaží se korigovat situaci.
Zdravotnictví jede na 100 % a ukazuje se, jak kvalitní
zdravotnictví máme. Všichni lidé, kteří jsou potřeba
abychom mohli normálně fungovat, mít co jíst a pít,
se k tomu staví skvěle a zodpovědně. Když byl
problém s dodávkou materiálu, lidé sedli
za stroje a začali šít, jsou úžasní. Je jen potřeba, aby
k tomu přistupovali zodpovědně všichni, dodržovali
hygienu, nosili roušky nebo ochranu úst, jedli
hodně vitamínů, popřípadě léčili symptomy,
neshlukovali se s více lidmi. Věřím, že to společně
zvládneme. Přesto, že je pohyb omezen, můžeme
chodit na procházky, jít si zaběhat, zacvičit si doma,
možná se i konečně věnovat rodině a sami sobě.
Tady na vesnici je to o něco jednodušší. Jak to půjde
dál, zatím nikdo neví. Situace je komplikovaná, ale
pevně věřím, že se z toho svět oklepe a vše se zase
brzy vrátí do normálu.
Vlastně jsi teprve nedávno zahájil studium na
Karlově univerzitě v Praze?!
Ano, studuju Fakultu tělesné výchovy a sportu.
Mám za sebou první semestr a uvidíme, jak to půjde
dál.
Jaký obor a co bylo impulsem?
Obor Tělesná výchova a sport se zaměřením
na vzdělávání, specializace trenérství ledního
hokeje. Studium je prezenční, hlásil jsem se sice
i na dálkové, ale to bylo jen pro jistotu kdybych se
na denní nedostal. Mimo to, že celý život sportuju,
tak hlavním impulsem byl asi chtíč se vzdělávat,
plnit si sny, abych jednou mohl dělat to, co mě baví.
Tak jsem se vydal na tuto cestu a zatím jsem
spokojený.
A co tě tedy baví? Asi dobře bruslíš že? Chceš být
rovnou trenérem….
Odmala jsem chtěl hrát hokej. Je zajímavé, že už
od mladšího věku mě to táhlo k trénování, i když
jsem ještě hrál, vždycky jsem chtěl být dřív nebo
později trenérem. Nakonec jsem skončil a vydal se
na studium, tak uvidíme, jak to dopadne. S tím
bruslením se přiznám – docela mi to jde.
Rodiče tě v dětství vozili na tréninky?
My měli výhodu, že jsme jezdili tři kluci z Valmezu
a jeden z Kelče, takže se rodiče střídali. Ale třeba
na ranní tréninky nás vozili mí rodiče. Ale nebyli to
jen rodiče, byli to i dědové, babičky, strýcové, tety.
Ve čtvrté třídě jsme začali s klukama jezdit
i autobusem, takže jsme všem alespoň trochu

ulevili. Nicméně je až neskutečné, kolik času tomu
všichni obětovali. Patří jim velký dík. Tohle je
bohužel jeden z problémů spousty rodičů, kteří mají
své děti v nějakých sportovních kroužcích a musí
tohle řešit. Často to končí tak, že s tím děti už
v útlém věku musí přestat. A sport, ve kterém by
mohly opravdu vynikat, je mine.
A co Praha?
Praha je úžasná. Krásné město, netušené možnosti,
rychle si na ten život zvyknete. Ale přistupuji k tomu
s respektem. I když jsem už ve větším městě žil,
s Prahou se to nedá srovnávat. Takže jsem měl
trochu obavy, jak se mi tam bude líbit. Nikdy jsem
na velkoměsta moc nebyl, a přece jen tam nejezdím
na výlet, ale trávím tam teď podstatnou část života.
Ale jakmile se rozběhla škola, poznal jsem nové lidi,
rychle jsem se rozkoukal a zvykl si. Ale víte, jak to je,
domů na Moravu vždycky rád přijedu, je tu krásně.
Dokážeš si představit, žít v Praze natrvalo?
Popravdě vůbec nevím. Jsem kluk z vesnice, chtěl
bych jednou žít v Policích, miluju to tady. Ale
vzhledem k tomu, co chci dělat, vůbec netuším,
kam mě to zavede. Takže zatím nad tím vůbec
nepřemýšlím a uvidím co bude.

A přilétl virus a jsi zpátky doma…..
Ano, vzhledem k situaci jsem přijel zpátky
a po dlouhé době trávím delší čas doma. Kdo ví, kdy
se dostanu zpátky do Prahy, kdy nás zase pustí
do školy. Ale beru to tak, jak to je. Mám šanci být
víc s rodinou, i když trochu omezeně, ale aspoň
něco.
Police jsou tvoje dětství – co momentálně děláš
celé dny?
To jsou, mám na ty časy krásné vzpomínky. Zatím
jsem jen doma, udělám si něco do školy, pomůžu
doma nebo okolo domu, zajdu si zaběhat, zacvičím
si. Ale myslím, že mě taťka od příštího týdne
naverbuje do práce.
Napadla tě někdy možnost současné reality? Nikdo
neví, co bude dál, respektive možná to někdo ví, ale
my nevíme kdo?! Nacházíme se všichni v bodu 0.
Když se nad tím zamyslím, asi nenapadlo.
Samozřejmě, scénáře z filmů; asi se každý někdy
zamyslel nad tím, co by se stalo, jak by to vypadalo
kdyby ... Ale to jsou představy. Nad tím, že by mohla
nastat taková situace jsem nikdy nepřemýšlel,
nepřipouštěl si to. A když vidíme, jak na tom dneska
všichni jsme, asi nejsem sám. I když, Bill Gates
mluvil na konferenci v Americe o hrozbě viru už
v roce 2015. Podcenilo se to, nicméně teď je
nejdůležitější, aby se z toho svět dostal. Myslím, že
až pak se budou řešit opatření do budoucna.
Bill Gates je zajímavý člověk. Bohužel v historii není
neobvyklé, že nenasloucháme těm, kterým bychom
naslouchat měli, a naopak posloucháme ty, co by
udělali lépe, kdyby mlčeli…..
Naprosto souhlasím. Zakladatel Microsoftu,
v dnešní době už spíše filantrop, dost ho sleduju, to,
co dělá pro lidstvo. Ohromně sečtělý a chytrý
člověk.
Ano, založil s manželkou jednu z největších
světových nadací pro charitativní účely v širším
spektru. A k současné situaci se vyjádřil, že je nutné
zastavit na 6 až 10 týdnů celé Spojené státy….
Je to tak. Snaží se hlavně vymýtit nemoci v chudších
částech světa. A to ve velkém. Očekávám, že jeho
model bude všude. Myslím, že hranice budou
možná uzavřené alespoň na rok…ale netroufám si
odhad. Určitě to přinese všeobecné komplikace…
Tak raději střihnem téma na hřiště…co fotbal?
Vzhledem k tomu, že moc nejezdím domů, tak hrát
už asi budu jen občas, pokud vůbec. Podzim jsem
ještě jakž takž odehrál, zimní přípravu jsem nestihl

vůbec, ale vzhledem k situaci, kdo ví, jak to se
všema soutěžema bude. Nicméně co se týče fotbalu
v Policích, málokde si vede vesnický fotbal tak jako
tady. Je kolem něj mnoho lidí, kteří se o to starají už
dlouho. Nedokážu si představit, kdo by se o to
momentálně staral, kdyby nebylo jich. Minulý rok
se postoupilo do lll. třídy a snad to takhle půjde i
dál.
Máš nějakou vizi své osobní budoucnosti?
Já to mám tak, že neplánuju až moc dopředu, ale
vím, co chci, kam bych chtěl směřovat a postupně
se snažím podniknout všechny kroky k tomu, abych
toho dosáhl. Určitě bych chtěl dostudovat, věnovat
se na plný úvazek trenérství, oženit se, postavit
dům, mít děti, být šťastný.
Máš to krásně naplánováno. Rozvod rodičů tě
zastihl v období dospívání, je to zkušenost do
budoucna?
To se občas stává. Vlastně v dnešní době není
rozvod nic neobvyklého. Bylo mi patnáct let, měl
jsem pro to pochopení. Možná, že kdybych byl
menší, bral bych to jinak. Jak taťka tak mamka jsou
šťastní a za to jsem rád.
Manželka G.Harrisona z Beatles jednou řekla, že klíč
k setrvání v manželství, je – prostě se nerozvést……
To ano, v určitém slova smyslu má pravdu. Jenže
oba víme, že to nebývá tak jednoduché... Je v tom
spousta věcí, lidi se mění, pocity se mění, někdy to
prostě nefunguje. Možná to je i tím, že generace
mých rodičů se brala mladá, brzy čekali dítě.
Myslím, že každý vztah má něco.
Jsi po tátovi, nebo po mámě?
Řekl bych, že po obou. Většina lidí říká, že vzhledem
jsem na mamku. Nicméně povahově mám od
každého něco. Po mamce jsem výbušný, pedant na
pořádek a uklízení, po taťkovi přemýšlivý. Těch věcí
je určitě víc.
Máš o hodně mladší sestru, jaký máte vztah?
Ano, jsme od sebe o deset let – ale ani mi to tak
nepřijde, i když já taky stárnu. Už je to velká,
dvanáctiletá slečna. Poté co se rodiče rozvedli, jsem
odešel na intr, v osmnácti odjel do zahraničí, teď
jsem na vysoké v Praze. Takže jsem s Eliškou
bohužel moc času nestrávil a určitě jsem nebyl ten
nejlepší bratr. Ale vztah máme krásný. Sice se moc
nevídáme, ale když můžu, tak se za ní a za mamkou
stavím.
Ale tím, že se táta znovu oženil, jsi získal další
sourozence, to je dobré ne?
To ano, čtyři bráchy! Máme celkově velkou rodinu
a krásné vztahy, často se sjíždíme a vídáme.

Tvé celé jméno vytváří zajímavou, významovou
kombinaci, napadlo tě to někdy??
Vlastně ne. Až teď na to koukám a vidím, že těch
teorií je více. V hebrejštině to může znamenat
"miláček" nebo "strýček", v ugaritštině zase
"náčelník". Někdy se používá spojení "milovaný
náčelník". Teď jste mě teda dostala, to jsem vůbec
netušil!
No vidíš – a germánský význam je taky vojevůdce a
válečník – jsi tedy zřejmě typickým potomkem, s
odkazem na historický průlet všech možných vojsk
přes naše území mnoha staletími/haha/.
Musím říct, že tohle mě fakt zaujalo, něco na tom
možná vážně bude!
Naše vesnice – co bys vylepšil? Je něco jinak, než v
dětství?
Tohle se mi těžko hodnotí, i když jsem tady vyrostl,
tak od svých patnácti tady spíše nebývám, než
bývám a když přijedu, užívám si to. Mám k vesnici
speciální vztah, protože jsem na ni v určitém slova
smyslu vázaný. Mám plno krásných vzpomínek
a zažil jsem hodně krásných pocitů, které mám
s Policema spojené a vytváří to ve mně emoce,
které ani nedokážu popsat. A jestli je něco jinak, než
v dětství? Vesnice se renovuje, zkrášluje, opravují
se cesty, chodníky, nedávno vyhrála soutěž Obec
přátelská rodině. Myslím, že jsme na dobré cestě.
Jsi extrovert, nebo introvert? Máš hodně přátel?
Řekl bych že, mám v sobě obojí, ale určitě jsem víc
extrovert, jsem rád ve společnosti, rád se bavím. Ale
občas se uzavřu a chci mít svůj klid. Přátel mám
myslím dost, nedám na ně dopustit.
Máš tu nějaké oblíbené místo?
Určitě, ale mám jich víc. Rád trávím čas kolem
domu, procházkama po vesnici, na fotbalovém
hřišti, občas zajdu s kamarády do hospody. Bohužel
už tady tolik nebývám, tak si toho moc neužiju.
Jsi optimista?
Určitě. Ale spíš takový realistický optimista. Jsem
přemýšlivý typ, takže se dívám na věci objektivně.
Ale vždycky se to snažím brát optimisticky a vyjdu
z toho s optimistickým závěrem.
Máš životní priority?
Mám. Rodina, zdraví, chtěl bych dokončit školu,
dělat co mě baví a být šťastný.
To je krásný plán…. co je podle tebe šťastný člověk?
Každý má svou definici štěstí. Ale podle mě člověk,
který dělá to, co miluje a miluje to, co dělá, je
obklopen lidmi, které má rád.
Tak ti držím palce…máš u táty stále svůj pokoj, s
výhledem na hory i když je dům plný lidí?

Děkuju. Ano, mám. I s výhledem, a že je to velký
výhled…
A „neruší“ tě tvůj vrstevník soused, který hraje na
klavír a také studuje v Praze? V současné době jsou
ty tóny linoucí se z jeho okna takové povzbudivé….
Vůbec. Když jsme ještě oba bývali v Policích víc,
trávili jsme spolu s Vencou hodně času. A vzhledem
k tomu, že cvičí několik hodin denně, zvuk klavíru
jsem slyšel pořád. A souhlasím, i když nejsem žádný
odborník, líbí se mi, jak hraje.
Posloucháš hudbu?
Poslouchám, často. Nemám vyhraněný styl,
poslechnu si tak nějak všechno, podle nálady.
Slovo na závěr….
Na závěr, bych rád lidem v těchto nepříjemných
chvílích popřál hlavně zdraví, optimismus, a aby se
spolu doma nezbláznili… Také patří poděkování
lidem v Policích, že k tomu přistupují tak
zodpovědně.

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci březnu 2020 oslavila své životní jubileum:
Vlasta Gerlová
85 let
Do dalších let přejeme oslavenkyni hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došla naše spoluobčanka
paní Marie Slimáčková. Pozůstalé rodině
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
8. dubna 2020, další svoz je ve středu 22. dubna
2020.
Svoz pytlů s plastem od domů bude ve středu 15.
dubna 2020.
Odvoz bio odpadu se do odvolání nebude provádět.
Ruší
se
také
svoz
nebezpečného
a
velkoobjemového odpadu, elektroodpadu a
železného šrotu. O náhradním termínu vás budeme
informovat.
Karel Hlavica, starosta

Sport

Foto a text Jana Janěková

Výkonný výbor TJ Police oznamuje, že z důvodu
mimořádné situace je zrušena Valná hromada,
náhradní termín bude včas oznámen. Jarní část
soutěže se také odkládá.
Výkonný výbor TJ Police
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