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Jednání zastupitelstva
Zastupitelé se sešli ve středu 27. června na XXXVI.
jednání
zastupitelstva,
kde
schválili
spolufinancování sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na
rok 2019. Stanovili také počet členů zastupitelstva
pro příští volební období 2018-2022 na 11 členů.
Informace ke komunálním volbám jsou na našich
webových stránkách v sekci samospráva – volby.
Eva Hermannová, zapisovatelka

Poděkování za dárcovství krve
Český červený kříž udělil Zlatý kříž 2. třídy panu
Vlastimilu
Němcovi
za
dovršení
120
bezpříspěvkových odběrů krve. Ochota dárců
darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke
spoluobčanům. Patří jim velký dík a nejen těm,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší
společnosti.
Jeho nezištný a hluboce lidský postoj je příkladem
pro nás ostatní.
Obecní úřad Police

Zlínský kraj poskytl dotaci
Obec Police provedla
v letošním roce investiční
akci: „Stavební lokalita Výpusta—Police, I.etapa, SO
02, SO 03“ .
Realizovaný
projekt
je
spolufinancován
z prostředků Zlínského kraje ve výši 324 000,- Kč
v rámci dotačního programu RP01-17 – Podpora
vodohospodářské infrastruktury.
Obec Police děkuje Zlínskému kraji za poskytnutou
finanční dotaci na realizaci projektu „Stavební
lokalita Výpusta—Police, I.etapa, SO 02, SO 03“.
Provedením této akce za dotační podpory došlo
k dalšímu dovybavení obce vodohospodářskou
infrastrukturou především v oblasti nakládání
s odpadními vodami a tím zlepšení životních
podmínek občanů a životního prostředí.

Napsali nám
Ohlédnutí za polickou poutí k Božskému srdci Páně
v neděli 10. června 2018
Je den po polické pouti a mě napadá myšlenka, že
je třeba poděkovat všem, kteří se o ni zasloužili –
neboť děkovat není slabost, děkovat je nutnost.
První poděkování patří našim předkům, kteří
myšlenku postavit v Policích kapli uskutečnili,
zasvětili Božskému srdci Páně a předali dalším
generacím, aby ji udržovali a duchovně užívali.
Díky těm, kteří již dopředu uklidili, pokosili a
upravili dřeviny v okolí kaple. Poděkování patří
ženám, které vnitřní prostor uklidily, umyly okna,
vše, co bylo třeba, naleštily. Velké poděkování
patří paní, která obětavě již několik let zajišťuje
krásnou květinovou výzdobu. Je potěchou pro
srdce, kdy za nádherného červnového nedělního
dopoledne přicházejí za hlasu zvonu na poutní mši
svatou celé rodiny, a to prarodiče, rodiče a děti,
dále poličtí rodáci (někteří i z velmi daleka) a
poutníci z Branek a okolí. Velké díky otci Janovi,
který pozval svého spolubratra otce Andreje, aby
odsloužil poutní mši svatou. Ten ve své promluvě
duchovně oslovil všechny přítomné. Díky panu
starostovi za uvítací a děkovná slova otci
Andrejovi.
Poděkovat chci taky schole, varhaníkovi,
ministrantům a dechové hudbě pod vedením
polického rodáka pana Havrana. Nesmím taky
zapomenout poděkovat ženám, které nezištně
napekly dobré koláčky pro poutníky. Stejně tak se
k oslavě připojili i místní hasiči svými akcemi jak
v sobotu, tak v neděli – „bez piva by to nebylo
ono…“. Díky chlapi.
Važme si této možnosti se při pouti sejít
s rodinami, sousedy a známými, slavit a veselit se.
Ne všude pouť mají.
Josef Černoch st.

„Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.“

Základní škola a Mateřská škola
Poslední měsíc základní školy se děti v Policích
nejen pilně učily, aby přinesly co nejpěknější
vysvědčení, ale zároveň si užily na společných
akcích. Začali jsme v družině 30. května „Tvořivým
odpolednem pro maminky“, které si pod vedením
svých ratolestí vyráběly drobné dárky. Společně
tak oslavili Den dětí. V pátek 1. června se konal
tradiční závod v extrémním běhu Polický krpál,
letos již XX. ročník. Výsledková listina všech
zúčastněných borců je součástí Zpravodaje. Ve
čtvrtek 7. června žáci ZŠ na dopravním hřišti ve
Valašském Meziříčí složili zkoušky v dopravní
dovednosti a odnesli si závěrečné vysvědčení,
vesměs obstáli na výbornou. V úterý 12. června
nás navštívili myslivci z neziskové organizace
Myslivost.cz – p. Josef Slabý a sl. Nikola Jirsová
s velmi pěkným výchovným programem pro
mateřskou i základní školu v doprovodu osmi
věrných psích pomocníků. Děti se seznámily
s mysliveckou historií, prohlédly si trofeje, ukázky
zbraní a výcviku loveckých psů, kteří byli vděční za
piškotový pamlsek. Na závěr zaznělo i myslivecké
„halali“ na lesní roh v podání pana Slabého. Moc
se nám líbili a věříme, že v podobných besedách
budeme pokračovat. V pátek 15. června ZŠ
podnikla výlet autobusem na hrad Bouzov a 20.
června se školní družina vypravila vlakem do
Osíčka na hrací hřiště a výbornou pizzu. V pondělí
25. června proběhl u myslivecké chaty pod
Kozarou tradiční Pohádkový les, který si pro děti
z MŠ připravili žáci ZŠ. Hojná účast rodičů i dalších
rodinných příslušníků přispěla k dobré pohodě u
táborového ohně a voňavého kafíčka. Školní děti
s pedagogickým doprovodem pak využily ochoty
našeho mysliveckého sdružení Jasenec-Police a
v chatě přenocovaly. Oba dva dny byly naplněny
spoustou zábavy a dobrou náladou. Ještě jednou
děkujeme našim myslivcům. Hned další den, ve
středu 27. června, se ZŠ vypravila autobusem do
kasáren v Hranicích na Moravě na Hranické dny
bez hranic. Vojenská technika, ukázky střelby,
hašení požárů, ošetřování zraněných, policejní
akce i výborné pohoštění se všem velmi líbilo.
Za ZŠ : Gardianová Věra, Luhanová Alena, Mgr.Kristová Lucie

Vysvědčení jsme rozdali v pátek 29. června
2018 a s radostí se vrhli na prázdniny. Přeji
všem, aby si odpočinuli, načerpali nové síly a
užili spoustu radostí a bohatých zážitků na
dovolených ať už u moře nebo zde
v domovině. Zaměstnancům školy a školky
děkuji za odvedenou práci za celý školní rok a
přeji pevné zdraví.
Mateřská škola bude o prázdninách v provozu
do středy 4. července 2018. Školní jídelna bude
pro cizí strávníky vařit do pátku 13. července
2018. Celé naše zařízení zahájí provoz
v pondělí 3. září 2018.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy

Červen v mateřské škole začal hned prvního
diskotékou ke Dni dětí, stejně jako předcházející
den školním výletem na hrací hřiště do Osíčka.
Děti s nadšením zdolávaly přírodu i umělé
překážky a vyvrcholením bylo plánované
pozorování koní a neplánované pozorování
malého divokého prasátka. K uspokojení dětí
přispěly
i
dobroty
z domova
pilně
proplachované šťávami, vzhledem k silně
slunečnému počasí. Den nám nenarušilo ani
opravování kolejí v Osíčku i díky hodným
opravářům, kteří nám nejen uvolnili cestu, ale i
děti pomohli přenést. Prostě bezva den!
6. června 2018 proběhlo v mateřské škole
slavnostní rozloučení se sedmi předškoláky. Tyto
děti pak v úterý 12. června přespaly ve školce a
prokázaly tak svou samostatnost a odvahu.
Přejeme jim do dalšího školního života hodně
úspěchů. Také 21. červen byl dnem zážitků.
Navštívili jsme dopravní hřiště, zkusili své
dovednosti s řízením motokár, koloběžek i
odrážečky. A komu nestačily síly – ten se vozil
jako spolujezdec. K velké radosti děti dostaly, jak
omalovánky s dopravní tématikou, tak i
samozavinovací proužky, aby byly dobře vidět i
za tmy. Takto jsme se rozloučili se školním
rokem. Se školkou se rozloučíme ve středu
4.7.2018. Jen ještě připomínám školku na
zkoušku, pro nově přijaté děti, v úterý 3.7.2018
v době od 9.00 – 11.00hodin.
Jaroslava Hřebačková

Pozvánky

Noční nohejbalový turnaj
Večerní astronomické pozorování
Obecní úřad Police zve občany ve středu
4. července 2018 ve 21:00 hodin na
astronomické pozorování s populárně-naučným
výkladem, které se bude konat na horním konci
u vysílače. V jarních a letních měsících nabízí
večerní obloha řadu zajímavých objektů
k pozorování. Společně se můžeme podívat na
planety, hvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie i
komety.
Eva Hermannová, referent

Mistr Otěží

Tajfun Team Horní konec připravuje na sobotu
28. července 2018 od 13:00 hodin další ročník
nočního turnaje v nohejbale na víceúčelovém
hřišti v Policích. Přihlášky tříčlenných družstev
hráčů starších 15 let přijímá do 20. července
2018:
Martin Mikulenka - tel. 603 111 638
Richard Mikulenka - tel. 734 186 980

Společenská kronika
Zlatá svatba
V měsíci červnu oslavili manželé Jana a Petr
Smolkovi zlatou svatbu. K tomuto významnému
výročí přejeme oběma hodně lásky, štěstí a
vzájemného pochopení do dalších společných
let.

Jubileum
V měsíci květnu oslavila své životní jubileum
paní Květoslava Soušková 75 let.
V měsíci červnu oslavila své životní jubileum
paní Ludmila Havranová 97 let.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Oznámení
Vedoucí Jednoty v Policích oznamuje, že ve
čtvrtek 5. července bude zavřeno. V pátek
6. července bude otevřeno od 7:00 do 10:00
hodin a v sobotu 7. července bude otevřeno od
07:00 do 10:00 hodin.

Kronika obce Police

Upozornění
V poslední době se stále častěji setkáváme
s případy, kdy se někteří jedinci vydávají za
zaměstnance společnosti ČEZ Distribuce a.s. a
lstivým způsobem obelhávají klienty s cílem získat
vlastní prospěch. ČEZ Distribuce a.s. jako
distributor elektrické energie nevybírá žádnou
hotovost, nepotřebuje od klientů na místě
předložit žádné doklady. Do objektu či nemovitosti
vstupují zaměstnanci společnosti ČEZ Distribuce
a.s. jen k účelům definovaných v energetickém
zákoně např. z důvodu oprav a revize zařízení,
odečtu
elektroměrů
apod.
Zaměstnanec
společnosti ČEZ Distribuce a.s. u sebe vždy má
služební průkaz s fotografií a jeho identitu lze
ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860.
Mgr. Ondřej Horák,
vedoucí odboru obsluha klienta pro veřejný sektor

V případě pohybu neznámých osob v blízkosti
obydlí nebo v obci, prosíme občany, aby tuto
skutečnost nahlásili na Policii ČR případně podali
informaci na Obecní úřad v Policích.

Sport
Fotbalová sezóna 2017-2018 mužů byla
rozehrána v podzimní části soutěže velmi dobře.
V závěru soutěže prohráli klíčové zápasy, čímž se
připravili o postup do vyšší soutěže. Nakonec
skončili na 4. místě.
Starší žáci si vedli dobře a skončili v konečné
tabulce na 4. místě.
Starší přípravka hrála soutěž turnajovým
způsobem.
Děkujeme rodičům a fanouškům za podporu
fotbalových družstev TJ Police.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Zápis z roku 1945:
„v sobotu 5.5. zaslechli posluchači volání
pražského rozhlasu o pomoc ohrožené Praze.
Pak jsme se o Praze dovídali útržkovitě. Nešel
proud. Novin bylo málo. Vycházely po jednom
listě. Na pohřbu partyzánů v Bránkách poprvé
veřejně hovořil pan farář P. Matýsek, který byl
za války dvě léta internován. Občané se chystali
do pohraničí. Odešli Kantorovi, Bartoňovi,
Muchovi. Na památku osvobození byla
uspořádána slavnost. Počal se formovati
politický život. Zatím na základě parity. Pan řídící
Lička byl vyslán z okresu, jako delegát volič do
Brna. V zásobování byly potíže. Zásilky UNRRA
vydatně pomohly. Peněz zatím dostatek a nikdo
je nechce. Po válce se přišel na rodnou obec
podívat pan kpt. Sedlář. O Vánocích 1945 byli
zase všichni bratři pospolu. Pan kapitán
vzpomínal na zážitky z ilavského vězení a
partyzánských potyček. Pan rotmistr Josef,
s paní rodilou Angličankou, byli ve vzpomínkách
u jednotek na západě, kde byl též raněn. Josef,
Antonín a paní Sedlářová uváděli zážitky
z koncentračního tábora v Ratibořicích. Všichni
litovali, že válečnými útrapami bylo k smrti
podkopáno zdraví jejich otce. Válečná kuchyně
se tu podstatně nelišila od mírové. Jak tak se
uchovalo trochu jídla. Odvážně se poráželo
načerno. To už v druhé polovici války nebylo
tolik sil, aby mohly býti uvolněny pro dozor.
Výdělky byly za války slušné. Hodně se
vydělávalo na převodu peněz z Německa,
protože za marku bylo 10 K. Z říše se posílaly i
balíčky látek. Týdenní a výroční trhy byly
zastaveny. Vše se odváželo do sběren. Kvetla
domácí výroba lihu „samohonky“
a
„lavorovice“.
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
4.7.2018, další svoz je ve středu 18.7.2018.
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