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Jednání Zastupitelstva obce
Police
V úterý 28.5.2019 zastupitelé projednávali
odkoupení pozemku pro komunikaci pod
klubovnou a rovněž řešili návrhy výsadby
zeleně na Výpustě a na rozcestí.

ZŠ a MŠ

Karel Hlavica, starosta

Výsledky voleb do Evropského
parlamentu
Platné hlasy
název
celkem v %
ANO 2011
25
20,49
Česká pirátská strana
22
18,03
Svob. a př.dem. - T. Okamura
(SPD)
19
15,57
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
16
13,11
Občanská demokratická strana
12
9,83
Komunistická str. Čech a
Moravy
7
5,73
Koalice STAN, TOP 09
7
5,73
HLAS
5
4,09
ANO, vytrollíme europarlament
3
2,45
Strana nezávislosti ČR
1
0,81
CESTA ODPOVĚDNÉ
SPOLEČNOSTI
1
0,81
Národní socialisté
1
0,81
Koalice Rozumní, ND
1
0,81
Koalice Svobodní, RČ
1
0,81
Moravané
1
0,81

Voleb se zúčastnilo 122 oprávněných voličů
z celkového počtu 446, tj. 27,35 %. Okrsková
volební komise děkuje voličům za účast.
Eva Hermannová, zapisovatelka okrskové volební komise

Omezení provozu na točně
Vzhledem k umístění pouťových atrakcí na
točně, bude omezen provoz na autobusové
točně. Autobusy zde nebudou zajíždět od čtvrtku
27. června 2019 od 8:00 do pondělí 1. července
2019 do 12:00.

Ve čtvrtek 2. května proběhl zápis dětí do
Mateřské školy. Všichni žadatelé o přijetí byli
přijati.
V pátek 10. května děti ze školky navštívily
dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí.
Ve středu 15. května na Den rodiny se děti
mateřské
školy
předvedly
v pásmu
věnovaného maminkám. Po vystoupení dětí se
mohli zapojit do činnosti také rodiče. Nicméně
jejich děti byly aktivnější.
Ve čtvrtek 30. května uskutečnila mateřinka
výlet do Střediska volného času ve Valašském
Meziříčí, kde navštívila Muzeum strašidel.
Žáci třetího a čtvrtého ročníku se každé úterý
zúčastňují „Plaveckého výcviku“ na krytém
bazénu ve Valašském Meziříčí.
V sobotu 25. května vystoupily děti školní
družiny s paní učitelkou Mgr. Walterovou na
Kácení máje. Svou troškou do mlýna přispěly
děti kroužku Veselé pískání –flétnisté pod
vedením paní učitelky Luhanové.
Ve středu 29. května se uskutečnil školní výlet
do Dolních Vítkovic v Ostravě. Děti navštívily
areál vysokých pecí – Středisko Techniky U6.
Žáci si prohlédli expozici provázenou
animátorem a na nejrůznějších modelech si
mohli vyzkoušet zajímavé pokusy. Ke zhlédnutí
byly i exponáty z různých provozů továrny
např. řízení pohybu vlaků, práce dispečera,
rozvody vody. Velký zájem si získala hravá část
prohlídky, kdy si žáci mohli vyzkoušet různé
trenažery - od řízení automobilu, motocyklu a
navázání spojení s kosmickou kabinou. Podle
poděkování animátorce hlasitým potleskem se
dá usuzovat, že byli žáci s návštěvou U6 velmi
spokojeni.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel

Karel Hlavica, starosta

„Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.“

Lidé v naší dědině
Petr Pelc rozhovorzastupitel
Petře co pro Vás znamená
být členem zastupitelstva?
Není to lehká disciplína. Na
kandidátku jsem se nechal
napsat, abych ji tzv. doplnil.
Jestli jsem platným členem
týmu nevím, zatím
zastávám
spíše
roli
pasivního zastupitele.
Bydlíte na strategicky dobrém místě, vzhledem
k pozici OÚ. V domě bydlela vaše babička?
Babička mi říkala: tady kápla se stavěla v třicátém
třetím a naši začali tenhle dům stavět o rok později.
Původně tu stal dům (č.p. 80), stodola a mezi nimi
byla vrata, kterými se projelo na dvůr. V roce 1959.
stodola přestavěna na rodinný dům s vlastním
číslem popisným a zřejmě v roce 1975 se zrušily
vrata a zastavěl průjezd na dvůr. Oba domy mají
společnou střechu i nosnou zeď a bydlely tu tedy dvě
rodiny - Černochova (prababička s pradědou) a
Pelcova babička s dědou. Já zde bydlím od roku 2013
po babiččině smrti. Zatím není, co by mě odsud
vyhnalo. Nějaká rekonstrukce bude nutná, pozemek
je v obklíčení cest, dvě bych zrušil.

Patříte ke generaci, která by mohla mnohé ovlivnit a
změnit k lepšímu. Co vy na to?!
V centru obce stojí ladem staré domy, mladí se
buďto odstěhují pryč, nebo chtějí stavět na kraji
dědiny. Tak co s tím? Největším problémem je
demolice starého domu. Kdyby se tak na tohle dala
získat dotace od kraje/státu/EU či finanční pomoc
od obce. Také chybí mládež, co by udržovala kulturu
a zvyky v obci. Ale na dětských akcích jsou vidět nové
tváře z obce. Také se v naší obci zvyšuje počet aut a
jejich průměrná rychlost. Stává se z nás průjezdová
obec. Snahy o zklidnění situace na obci už činíme,
snad to pomůže. A je tu málo barev. Preferoval bych
barevnou (nejen) květinovou výzdobu tak nějak
napříč celou obcí. Ruku v ruce je i výzdoba domů a
fasád nás obyvatel, převážně smutné nic neříkající
komunistické (mdlé) barvy fasád, šedá, namodralá
… a to včetně mého samozřejmě.
Jak vůbec vnímáte současnou společnost v našem
státě?
Tuto otázku bych aj vynechal, co říkáte……
Hrajete v místním divadelním spolku Neřešto, proč?
Moje iniciativa to nebyla, sám bych nikdy nepřišel.
Oslovili mě kluci, než byla první čtená zkouška hry
‚Pravda o zkáze Titaniku‘, protože si mysleli, že bych
mohl být platným členem. Ale bojuju před každým
představením, mám hroznou trému. Hry, které
vybíráme, mají jednoznačně komediální charakter.
Tak, aby si člověk ze vsi, což je pro nás hlavní divák,
přišel odfrknout, zasmát se.

Chodil jste tady do školy? Jaké jste měl dětství, máte
tady kamarády z dětství?
Ne nechodil, do školky a školy jsem chodil v Poličné,
kam se rodiče z Polic přestěhovali. V Policích jsme se
scházeli 4 bratranci, brácha Honza a bratranci
Ondra a Kuba, a krom toho, že jsme babi a dědovi
pili krev, měli jsme hlavně povinnost být na oběd a
do tmy doma. Centrum scházení se s ogary a
cérkami byl (plácek) u OÚ - nohejbal, basket a
schovka. Někteří kamarádi tady ještě zůstali.

Chodíte do profesionálního divadla? Máte nějakého
oblíbeného herce?
Ne, nechodím. Chodím do kina. Z českých herců je to
Ondřej Vetchý, ze zahraničních Tom Hardy.

Můžete něco prozradit o vaší rodině vzhledem
k původu a usídlení v Policích?
Můj praděda Alois Černoch, prababička Marie
Černochová (Hollová), kteří postavili dům, kde teď
bydlím, se v Policích narodili a zůstali. Jejich rodiče
také. Dál jsem v minulosti nepátral. Příjmení, které
jsem zdědil, do Polic doputovalo z Kladerub, odkud
pocházel můj děda Jaroslav.

Působíte vážným až smutným dojmem, klamete
tělem? Smějete se rád? Máte smysl pro humor?
A jo, klamu tělem. Ale snažím se vysílat do okolí
hlavně pozitivní energii. Ano, směju se rád, to
myslím mohou kamarádi a známí potvrdit. Mám
svůj osobitý smysl pro humor. Ale ve společnosti se
snažím co nejvíce omezit snahu být vtipný!?

Máte nějaké další záliby?
Letní sporty v jakékoliv podobě. Rád sbírám hřiby,
nejraději společně s mojí druhou babičkou. Chodíme
v okolí Vsetína, každoročně. Ta upřímná radost, že
najdeme, nás vždycky hřeje u srdíčka :).

Cestujete rád, nebo dáváte přednost jistotě života na
vesnici s domácím krbem?!
Tak akorát prstem po mapě. Sám necestuji, musel by
mě někdo motivovat. Z dětství mám hodně
procestované Karlovy Vary a jejich okolí. V zahraničí
jsem nikdy nebyl (Slovensko nepovažuji za zahraničí).
Takže abych odpověděl na otázku, tak spíše ta jistota
s krbem….

Rudolf
Zachrdla Květa
Soušková
Když se řekne
Police- co to pro vás
znamená?
R- Kus mého mládí/1951-1960/krásné období
aktivity ve všech směrech a v současnosti srdeční
záležitost v souvislosti s Květou. Jinak bydlím
v Perné.
K- Školka, škola, minulost i současnost. Krásné
dětství a dobří rodiče. Vzpomínka na hodné paní
učitelky a všechny děti o které jsem se starala a vozila
v kočárku. A seznámení s Rudolfem.
Co Vaši rodiče a Police?
R- Otec byl četníkem, ještě za první republiky a
maminka učitelka, posléze ředitelka tady ve škole,
což bylo motivací stěhování do Polic. Učila i Květu.
Naše rodina je kantorská, ale já jsem se chtěl této
deformaci vyhnout.
K- Po otci starousedlíci Sobkovi. Co vím tři generace.
A Rudolfova maminka jako učitelka byla přísná, ale
měli jsme ji rádi.
Kde a co jste studovali a jaká byla vaše profesní cesta?
R- Byl jsem vším a vším jsem byl rád. Od gymnasia,
obchodní akademie přes zemědělské učiliště obor
chovatel a práci s kravami, různá doba a různé
profese. Od každého něco. Pracoval jsem hodně
s dětmi jako vedoucí v různých organizacích. A
posléze se seniory. Dělal jsem vedoucího i Květě
v Policích, přece jen je mladší….
K- Od malička jsem chtěla být učitelkou v mateřské
školce. Takže SPŠ Kroměříž a poté praxe už od 17 let.
Do Polic jsem nastoupila původně na zástup i když
jsem nechtěla a už zůstala. Tenkrát bylo ve třídě
třeba i 35 dětí. A byla jsem na ně sama, přitom
musela topit a vykonávat další věci.

Sdílíte názor, že kultura jako pojem je důležitá pro
každého, i když si myslí, že ne?!
R- Ano, například četba knih je důležitá. Máme různé
druhy kultur a kulturní člověk v pravém slova smyslu,
je slušný a myslící člověk. Také by měla být „ politická
kultura“, ale to je na dlouhou debatu.
K- Čtu celý život, cokoliv, ale nejvíc historické romány.
A souhlasím s Rudolfem.
Jste stále oba velmi aktivní, preferujete některou
z aktivit?
R- Kdysi jsme s Květou protančili hodně nocí, to už
nejde, tělo má své limity. Mám včely, maličký
vinohrad, množím rostliny-dělám radost lidem tím,
že jim nutím květiny/haha/. Ke včelám mě přivedl
bývalý tchán, dal mě 4 včelstva ani se neptal. Nejsem
tedy včelař-mám včely. A ony mě tolerují.
K- Ráda zpívám, chodím léta do ženského pěveckého
sboru Hedvika ve Valmezu a stále do Sokola.
S Rudolfem máme společnou lásku k práci s lidmi,
rádi cestujeme. Navštěvujeme operu především
v Ostravě.
Co vám nejvíc vadí na dnešní společnosti?!
Oba- Postrádáme nějaký řád, systém a rodinu jako
základ výchovy. To i ve školství.
R- Vadí mě světelný smog, nejsou vidět hvězdy!
Vypadáte oba jako optimisté-jste? Co je pilířem
vašeho přátelství, že vydrželo tak dlouho?
Oba- Ano jsme. Tolerance, důvěra láska! Oba jsme
prošli různými obdobími, manželstvími dobrými i
nevydařenými, nelehkými zkušenostmi a osud nás na
čas rozdělil a pak zase dal dohromady. Já tvrdím, že
jsem uhnal Květu, já tvrdím, že jsem uhnala
Rudolfa……vyberte si. Rudolf mě po letech objevil na
zahradě mateřské školky ve Valmezu a tak nás osud
zase spojil. Prostě se máme rádi.
Máte nějaké krédo a nějaké nesplněné přání? Co vám
dělá radost?
R- Radost mě dělá Květa!/ když nezlobí…/ Jsou věci,
které neznáme a pak ty poznatelné. Beru vše v životě,
jak to přichází. A být dobrým rodičem a člověkem. A
chci ještě někdy do Tater!
K- Aby byla vnoučata zdravá a dařilo se jim. Chybí mě
moc práce s dětmi. A do Tater s Rudolfem určitě
pojedeme!
Zpracovala: doc. Jana Janěková

Pozvánky

Polická pouť

Základní škola a Mateřská škola v Policích,
Obecní úřad Police a Středisko volného času
Domeček Valašské Meziříčí pořádají XXI. ročník
extrémního běhu a jízdy na kolech Polický
krpál. Sraz účastníků je v pátek 7. června 2019
v 15:00 u Základní školy v Policích.

Letošní pouť se uskuteční v neděli 30. června
2019. Mše svatá v kapli v Policích bude v 10:00.
Tradiční občerstvení zajistí místní hasiči
v hasičské zbrojnici a na točně.

Časový program
15:00 prezence
15:45 běh předškoláci
16:00 běh kategorie 1.-2. ročník
16:20 běh kategorie 3.-4. ročník
16:45 kategorie horská kola předškoláci
17:10 kategorie horská kola 1.-2. ročník
17:30 kategorie horská kola 3.-4. ročník
18:00 vyhlášení výsledků kategorií

Jubileum

Společenská kronika
V měsíci květnu 2019 oslavili svá životní jubilea:
Josef Bartoň
80 let
Oldřiška Mikulenková
70 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Narození
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel

V měsíci dubnu 2019 se narodila Darina
Zimáková. Rodičům a miminku přejeme hodně
zdraví, štěstí a radosti.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Dotazník - dětské divadlo v
Policích
Průzkum zájmu pro založení
divadelního studia v Policích.

dětského

Věkové rozpětí 8 -18 let. Vyplněný dotazník
prosím odešlete na hukalka55@gmail.com do
7.6.2019. Dotazník najdete na webových
stránkách obce v sekci Aktuálně/Obec
informuje.
Případné dotazy mailujte, či se zastavte Police 190 – doc. Jana Janěková, v případě
zájmu uskutečníme informativní setkání
s konkrétní vizí o náplni a činnosti studia.
doc. Jana Janěková

Pozvánka na svatodušní mši
Farní úřad Branky zve na tradiční svatodušní
mši svatou spojenou se škračením vajec
v neděli 9. června v 15:00 na Oznici u obrázku.

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
5. června 2019. Další svoz je ve středu
19. června 2019.
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