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Slovo starosty
Máme krásné prázdniny plné slunce a teplého počasí. To ovšem způsobuje nemalé
starosti a problémy nejen při stavebních pracích v obci, ale i na občanech samotných.
Tyto horka, na které nejsme zvyklí, působí velký pokles spodních vod, což má v důsledku
vliv na úrodu i stromy.
To vidíme na lesních celcích nejen v naší obci, ale i v blízkém i širokém okolí. Jehličnaté stromy suchem
oslabují a maličký brouk – kůrovec dokončí dílo zkázy. Proto i pobyt v suchých lesích je smutný a
pohled je žalostný. S tímto stavem se musí obec vyrovnat, kdy po nutné těžbě dochází k postupnému
zalesňování listnatými sazenicemi. Ty pokud přežijí toto suché období, budou postupně nahrazovat
smrkové monokultury a zhruba za deset let vytvoří již základ nového lesa.
Karel Hlavica, starosta

Družební návštěva z Police

V sobotu 14. července se uskutečnilo již šesté
družební setkání Polic a Police u Jemnice. Po
čtyřech letech opět do naší obce zavítali
zástupci z Police. Po příjezdu účastníků družby
nás zastihl dlouho očekávaný déšť.
Připravený program byl narušen silnou
dešťovou přeháňkou. Po přivítání a společném
obědě v místním pohostinství jsme se měli
vydat na procházku po obci spojenou
s návštěvou Arboreta, kde na nás čekal
průvodce s připraveným stromkem. Ten měl
být zasazen společně oběma starosty obcí.
Po dešťové přeháňce jsme se přesunuli
družebním autobusem na horní konec
k vodojemu, odkud jsme chtěli pozorovat
letecké vystoupení Martina Šonky (mistra světa
v letecké akrobacii).
Po informaci, že jeho vystoupení je z důvodu
nepříznivého počasí odloženo, jsme přejeli
autobusem ke kapli Božského srdce Páně. Zde
paní Marie Černochová přítomné seznámila
s historií kaple a s popisy jednotlivých soch a
vyobrazení.

Mezitím se počasí umoudřilo, a proto jsme se
znovu přesunuli na horní konec, kde jsme shlédli
leteckou show p. Šonky včetně kouřového
doprovodu. Poté jsme se přesunuli na fotbalový
stadion, kde se tradičně odehrálo utkání mezi
mužstvy obou obcí. Hostující mužstvo vyhrálo 6:4.
Program poté pokračoval vystoupení místního
divadelního spolku NEŘEŠTO, které si připravilo
scénky z českých filmů spojených se soutěží
o výhru v podobě police. Vyvrcholením celého
dne bylo vystoupení rockové kapely z Kelče
TakzatruP.
Celý program družebního dne byl organizačně
zajištěn ochotnými lidmi z místních spolků.
Chtěl bych všem, kteří se na zdárném průběhu
podíleli, srdečně poděkovat.
Karel Hlavica, starosta

„I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí...“

Základní a Mateřská škola
Vážení rodiče, kolegové a přátelé školky,
chci Vám poděkovat za mnohaletou
vzájemnou spolupráci při mém působení
v rámci mateřské školy v Policích, za vaši účast
při akcích, které jsme pořádali. Děkuji všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
zkrášlení prostředí pro děti a tím napomáhali
k jejich rozvoji a pohodě.
Na závěr bych všem popřála hodně zdraví,
úspěchů v pracovním i osobním životě a vše
dobré.

Demolice rodinného domu č. p. 103
na točně
Ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo, že jsme
byli vybráni na podporu projektu: „Demolice
rodinného domu č. p. 103 Police- točna“.
V měsíci srpnu bude demolice provedena a
vznikne prostor, který bude připraven pro
výstavbu chybějícího chodníku mezi točnou a
rozcestím pod Jednotou. Dále bude prostor
revitalizován
na
odpočinkovou
zónu
s možností využití pro návštěvníky obce.

Loučí se Jaroslava Hřebačková

Stavební ruch v obci
V současné době se realizačně sešlo několik
stavebních akcí - oprava chodníku od Obecního
úřadu směrem k vysílači, demolice rodinného
domu č. p. 103, výstavba polních cest a
dokončovací práce na kanalizaci Výpusta.
Stavební mechanizace u těchto akcí se převážně
pohybuje na hlavní silnici přes obec i na
vedlejších komunikacích a provoz v těchto
místech je značně omezen.
Prosíme občany o pochopení a trpělivost při
průchodu a průjezdu stavbami. Především
rodiče malých dětí dbejte na dohled a velkou
opatrnost při pohybu v těchto lokalitách.
Děkujeme.

Oprava chodníku
V nejbližších dnech bude zahájena oprava
chodníku od Obecního úřadu směrem na horní
konec. Dodavatelská firma již převzala
staveniště a budou zahájeny výkopové práce.
Vzhledem k rozsahu výměny povrchu chodníku,
prosíme občany, aby respektovali dopravní
omezení a používali pro chůzi pokud možno jiné
bezpečné trasy.

Pobíhající psi
Neustále se po obci objevují stále stejní volně
pobíhající psi majitelů. Je zřejmé, že je
nezajímá kde se jejich pes jak v denní tak v
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cest kBudeme
Háji a Kozaře
noční době
pohybuje.
tedy nuceni
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naplnit ustanovení
úřad realizuje
vyhláškyv o
rámci
volném
dokončené
pohybu
psů po obci
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Zastupitelstvo obce vybralo pro výstavbu
komunikaci směrem k Háji a směrem k lesnímu
celku Kozara. Výstavba spočívá v kompletní
rekonstrukci podloží komunikace, rekonstrukci
příkop, propustků a sjezdů pro obhospodařování
pozemků. Konečná úprava povrchu bude
provedena v asfaltovém koberci. Užívání těchto
komunikací je po dobu stavby omezeno. Prosíme
respektujte pokyny pracovníků dodavatele.

Kanalizace Výpusta
V měsících srpnu a září bude dokončena
výstavba splaškové a dešťové kanalizace
v lokalitě
Výpusta.
Dokončením
budou
zasíťovány stavební pozemky v této lokalitě.
K prodeji jsou ještě volné dva pozemky
s výměrou cca 1 600 m2.
Informace o podmínkách prodeje podá Obecní
úřad Police.
Karel Hlavica, starosta

Výsledková listina

Pozvánka
Polický okruh
Obecní úřad Police ve spolupráci s SDH Police a
Spolkem Klenot Police pořádá v sobotu
28. září 2018 od 13:00 u klubovny již tradiční
závod horských kol „Polický okruh“ – Memoriál
Ley Menšíkové a SDH Police. Závod je pořádán
v rámci DTB série a je určen pro všechny
kategorie. Podrobnější informace a možnost
zaregistrování naleznete na www.dtbserie.cz
Přijďte se aktivně zapojit do tohoto závodu.

1. Heckel (Police)
2. Záskalie (SK)
3. Špekouni (Valmez)
4. Mikiho klubík (Police)
5. Camel (Police)
6. Tři veterání (Branky)
7. Dřeváci (Police)
Realizační tým Horního konce děkuje všem
hráčům za účast a divákům za podporu.
Renata Mikulenková,Tajfun Team Horní konec

Oznámení

Milan Gerla, starosta SDH Police

Noční nohejbalový turnaj
Dne 28. července proběhl na víceúčelovém
hřišti v Policích další ročník nočního
nohejbalového turnaje tříčlenných družstev.
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev
domácích a ze Slovenska. Na hřišti bylo sehráno
celkem 21 utkání v základní části. Všech 7 týmů
se zúčastnilo play-off, ze kterého se do finále
probojovali týmy Heckel a Záskalie. O 3. místo
se utkaly týmy Špekouni a Mikiho klubík.

V důsledku mimořádného sucha žádáme
vlastníky pozemků, aby si především v blízkosti
zastavěné části obce a jeho nejbližšího okolí,
posekli a uklidili suchou trávu. Neposečená
tráva je zdrojem možného požáru a rovněž
zdrojem šíření plevele na okolní pozemky.
Údržba pozemků vyplývá ze zákona
č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a
zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

Nebezpečný a velkoobjemový odpad
V podzimních měsících bude znovu možnost
odložit svůj nebezpečný a velkoobjemový
odpad
při
mobilním
sběru.
Znovu
připomínáme, že je u školy umístěn barel pro
odkládání použitého kuchyňského oleje, který
nesmí končit ve splaškové kanalizaci.
V této době si můžete připravit odpad ve svých
domácnostech. Termín svozu bude včas
zveřejněn.
Karel Hlavica, starosta

Společenská kronika
Úmrtí
Na konec pozemské pouti došla naše
spoluobčanka paní Jarmila Maredová.
Pozůstalé rodině vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Úklid zelených ploch

Kronika obce Police

Ve všech částech obce se vyskytují případy, že
jsou před domy zaparkovaná auta, přitom má
každý možnost parkovat na svém pozemku.
Obecní pracovníci při sečení trávy křovinořezem
mnohdy řeší dilema, zda úsek posečou s rizikem,
že mohou poškodit vozidlo nebo ho vynechají.
Právě proto se stává, že část pozemku není
posečena z důvodu, že tam parkovalo vozidlo.
Pokud se tak stane, nezbývá než, aby si vlastník
před svým domem trávu posekl sám, tak jako to
činí mnoho obyvatel obce. Za to si zaslouží
poděkování.
Karel Hlavica, starosta

Sport
Tělovýchovná jednota Police, fotbalový oddíl zve
své příznivce na zahajovací zápasy nového
ročníku 2018/2019. Do soutěží byly přihlášeny
družstva mužů a starší přípravky.
První zahajovací zápas odehraje starší přípravka
v neděli 26. srpna na hřišti družstva Vidče a muži
odehrají zahajovací zápas také v neděli 26. srpna
na hřišti družstva Huslenky B.
Domácí zápasy začínají v neděli 2. září. Starší
přípravka hraje v 10:00 s Horním Bečvou, od
16:30 přivítáme družstvo mužů s Růžďky.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty.

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
1. srpna, další svoz je ve středu 15. srpna a pak
29. srpna 2018.

Zápis z roku 1944:
„Zima byla mírná. Jaro málo příznivé, chladné.
Po celý rok prudké výkyvy tepelné. V srpnu vlna
horka a strašné sucho. Sklizeň obilí
podprůměrná. Sena se musela uchytiti před
dešti. Otavy slabé, řepy málo, nedostatek píce.
Nouze o krmivo. Lidé si už začínají povídat: „Kéž
by to bralo konec.“ V starostech o pár dobrých,
o oblečení a v přidružených trampotách utíkají
dny. V březnu bylo nadiktovaným projevem
oslaveno páté výročí protektorátu. Co chvíli se
debatuje o náletech. Hovoří se již a dosti
neopatrně. První americká letadla jsme viděli při
sušení sena. Byl to mohutný svaz bíle svítících
letadel. Letěla ve značné výši. Hukot motorů
připomínal zvonění. Směr byl na Opavu.
Zvláštností byl pás umělé mlhy. Jiný velký nálet
byl počátkem žní. Američané letěli od Jičína.
Nad územím obce byly již ve svazu německé
stihačky. Střílelo se Panu Hošákovi a Vinklerovi
rozbili několik tašek na střeše. Na záhumení kol
pan Němec. Střely dopadly blízko něho, že
povyskočil a s ním přítomný psík se dal vytí. Jiný
občan měl zas býti zasažen střelou odraženou
od kolejnice. Koncem žní byl opět velký nálet.
Lidé pracovali v polích. Sváželo se. Nikoho
nenapadlo se krýti. Svaz letěl směrem od Lázů
na Jičín. Netrvalo dlouho a skupiny letadel
pronásledovány stihačkami, vracely se cestou,
kterou si při příletu označily pásem umělé mlhy.
Zrazu zůstaly státi v cestě všechny povozy. Lidé
pozvedli hlavy od práce a dívali se směrem za
Kunovský Hrad. Bylo slyšet mohutnou detonaci
a bylo viděti mohutný sloup dýmu. Sotva se dým
poněkud rozptýlil a přešlo prvé shrnutí, ozval se
výbuch pod Meziříčím a vzápětí na Lázích.
Odpoledne
jsmeobce
se Police
dověděli o hrůzách
Kronika
v Ostravě. Pak již častěji začalo hučení sirén.
Pokud lidé nebyli v městě, tak se nekryli.
Vesničané se brali co nejdříve z města ven, aby
se nemuseli ukrývat…. pokračování příště
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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