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Pozvánka na XII. Zastupitelstva
obce Police
Starosta obce Police zve občany na XII.
Zasedání Zastupitelstva obce Police, které se
koná v úterý 5. listopadu 2019 v 18:00
v zasedací
místnosti
Obecního
úřadu
v Policích.
Karel Hlavica, starosta

ZŠ a MŠ
V měsíci říjnu naše škola uspořádala hned
několik akcí. Jednou z nich byla jednodenní
návštěva našeho hlavního města Prahy.
Se žáky 3. a 4.
ročníku jsme se
ve čtvrtek 3.
října
vydali
v rámci hodin
prvouky
a
vlastivědy
ranním vlakem
směr Praha. I
když
nám
počasí nejprve
nepřálo, přesto
jsme se s chutí

Foto: Mgr. Miroslava Dufková

V pátek 18. října se děti ze školní družiny vydaly
do Branek, kde se zúčastnily vyhodnocení
soutěže Pečeme a vaříme s bylinkami. Za
výborný slaný koláč, který v družině upekly,
získaly plno hezkých cen.

Foto: Mgr. Miroslava Dufková

Foto: Mgr. Lucie Kristová

a dobrou náladou vydali do pražských uliček.
V hustém dešti jsme prošli Václavským
náměstím až na Staroměstské, kde jsme stihli
přesně v poledne ukázku, jak funguje orloj. Poté
jsme se vydali na Karlův most, kde už nás
konečně doprovázelo sluníčko. Prohlídku jsme
zakončili na nádvoří Pražského hradu. Zpět do
Valmezu jsme přijeli až ve večerních hodinách,
unavení, ale spokojení a plní nových zážitků.
Foto: Mgr. Lucie Kristová

V pondělí 13. října jsme se konečně dočkali a
mohli vyzkoušet nové průlezky, houpačku a
skluzavku na naší školní zahradě. Ve stejný den
se v Mateřské škole konalo Podzimní odpolední
vyrábění s rodiči. A protože ten den krásně
svítilo sluníčko, podařilo se nám obě akce
propojit a užít si hezké pohodové odpoledne.
☺☺☺

Poslední říjnový
pátek se žáci naší
školy vydali do
lesa na Kozaru,
kde nás už čekali
lesníci s malými
sazeničkami
smrků.
Každý
z nás přiložil ruku
k dílu a vyzkoušel
si, jak se malé
stromky sadí.

Za pár let nám za odměnu vyroste krásný hustý
les plný zdravých stromů.☺☺☺
Základní škola a Mateřská škola Police zve
všechny malé a velké broučky a berušky na
Průvod broučků, který se uskuteční v úterý
5. listopadu 2019 od 17:00, sraz u ZŠ.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

„Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.“

Rozsvícení vánočního stromu
Přijměte pozvání i s dětmi k setkání na začátku
adventní doby. Letošní tradiční rozsvícení
vánočního stromu se uskuteční v neděli 1.
prosince 2019. Nejprve se sejdeme v 16:00 u
vlakového nádraží před skálou, kde bude
představen nový betlém. Poté se vydáme
průvodem s lampičkami k obecnímu úřadu a
zde na hřišti slavnostně rozsvítíme vánoční
strom. Připraveno bude malé občerstvení.
Karel Hlavica, starosta

Obecní úřad oznamuje, že v letošním roce se
neuskuteční prodej vánočních stromků z
důvodu nedostatku stromků.

Přednáška
Kulturní a sociální
komise v Policích zve
občany na cestopisnou
přednášku
pana
Jaroslava Jindry, Jak se
točí
dokumentární
filmy, která se koná v
pondělí 25. listopadu v
17:00
v
zasedací
místnosti
Obecního
úřadu.
Pan Jindra je rodák z Valašského Meziříčí,
vystudoval dopravní stavby. Na první
samostatný vandr se vydal ve třinácti. V 80. a
90. letech lezl po skalách a skákal padákem.
Přeletěl přes sopečný vulkán. Je průkopníkem
paraglidingu v ČR. Žil na Kanárských ostrovech,
Španělsku a Norsku. Fotografuje, točí
dokumenty a píše o extrémních sportech a
válečných konfliktech, je autorem několika
knih, např. příručky pro nezávislé cestovatele
Backpaker, nebo knih ze zákulisí Ralle Dakar.
Jako režisér, scénárista a kameraman se podílí
na tvorbě pořadu – Na cestě (ČT). Navštívil přes
120 zemí a píše pro časopis Lidé a Země.
Markéta Stříteská, předsedkyně Kulturní a sociální komise

Pozvánka
Spolek Klenot Police Vás srdečně zve na
Mikulášskou nadílku, která se bude konat
v sobotu 7. prosince 2019 od 15:00 hod., v sále
místního pohostinství.
Prosíme zájemce o
mikulášský balíček
pro děti, aby si jej
přišli objednat do
30. listopadu do
prodejny Jednoty
nebo v ZŠ u paní
Věry Gardianové.
Předplatné mikulášského balíčku 50,- Kč.
Celková hodnota balíčku 90,- Kč. (50,- Kč Vaše
cena + 40,- Kč příspěvek obce). Děkujeme a
těšíme se na Vás.
Zdenka Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci říjnu 2019 oslavili svá životní jubilea:
Štěpánek Dušan
Němcová Milena

65 let
70 let

Do dalších let přejeme oslavencům hodně
zdraví, štěstí, pohody a životního elánu v kruhu
svých nejbližších.

Narození
V měsíci září se narodila Tereza Janírková.
Rodičům i miminku přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a radosti.

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došel náš
spoluobčan pan Jaroslav Malík. Pozůstalé
rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Vánoční hvězda
V letošním roce
proběhne 22. ročník
akce „Vánoční hvězda”
– humanitární sbírka
formou prodeje květin,
vánočních hvězd,
která je částí získávání
finančních prostředků
organizace Šance
Olomouc, o. p. s.
Sbírku pořádá
nezisková organizace
Šance Olomouc, o. p. s., centrum pro pomoc
hematologicky, onkologicky a chronicky
nemocným dětem a jejich rodinám v oblasti
střední Moravy.
Posláním Šance je usnadňovat náročnou
protinádorovou léčbu dětí a jejich návrat do
běžného života. Výtěžek akce bude využit na
humanizaci dětského hemato-onkologického
oddělení, sociální pomoc rodinám a
financování rekondičních pobytů pro malé
pacienty po léčbě.
V loňském roce se prodalo 56 927 kusů
vánočních hvězd a tím se získaly finanční
prostředky v hodnotě 3 009 988 Kč.
Prosíme zájemce o závazné objednávky
vánočních hvězd do čtvrtku 28. listopadu 2019.
Objednávat můžete na Obecním úřadě v
Policích osobně, případně na telefonu 571 637
200 nebo v základní škole u paní Věry
Gardianové.
Prodej objednaných květin proběhne ve středu
4. prosince 2019 v budově OÚ Police, přibližně
do 17,00 hod. (případně individuálně po
telefonické domluvě)

Cena:
•malá květina 50,-Kč (∅ květináče 6 cm)
•velká květina 100,-Kč (∅ květináče 11 cm)
Barva: •červená •bílá
Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří
upřímné poděkování.
Eva Hermannová

Polický okruh
Omluva za chybný tisk
V říjnovém zpravodaji byly zveřejněny
výsledky Polického okruhu Memoriál Ley
Menšíkové 2019, ve kterých vypadla kategorie
nejmenších dětí ve věku 0-5 let. Za toto
nedopatření se velice omlouvám. Níže je
uvedena výsledková listina závodu dětí 0-5 let
malý okruh okolo Klubovny – 3 kola.
Eva Hermannová, referent

Děti 0-5 - malý okruh Klubovna 3. kola
Poř. St.č. Jméno
Výkon
1 41 Matušů Ondřej
0:02:19
2 54 Pavelka Robin
0:02:28
3 24 Švach Sebastián
0:02:29
4 13 Kovařík Vojtěch
0:02:42
5 26 Regmund Michal
0:02:51
6 47 Mikulenka Vojtěch
0:03:19
7 53 Dohnal Adam
0:11:53
DNF 21 Líznar Ondřej
Poř. St.č. Jméno
1
3 Dolečková Kristýna
2 1876 Zubíčková Adéla
3
36 Rozehnalová Zuzana
4
23 Švachová Nikol
5
32 Svobodová Jasmína
6 1907 Svobodová Anděla
7
6 Zubíčková Rozálie

Výkon
0:02:27
0:03:24
0:03:45
0:04:01
0:04:54
0:05:20
0:08:15

Lidé v naší dědině
Milan Gerla
„muž s tváří kovboje“
Váš profil na Facebooku
ukazuje, že jste stále někde v
prostoru?!
Ano. Soutěžím o titul „furt v
pr.“ a možná zvítězím (hahato prosím nepublikovat)
Jste nepolapitelný jako
filmová hvězda!?
Je to daleko prozaičtější, než
si myslíte. Nejsem žádná
celebrita, cestování je mou hlavní pracovní náplní.
Poslední 4 roky se živím jako řidič zájezdového
autobusu a během hlavní turistické sezony je to
opravdu hodně našlapané.
Takže jste turista, cestovatel, sportovec, řidič, hasič
atd. Tak co jste především?!
To je složitá otázka. Asi od všeho kousek, podle
situace. Během některých zájezdů máme dost času,
tak toho využívám. Projdu si zajímavé místa nebo
vylezu na nějaký kopec, pokud mám sebou kolo, tak
se řídím sloganem jedné CK: Co autem minu a pěšky
nestíhám, na kole si užívám.
Zcela indiskrétně, jaký jste vlastně ročník?
To není žádné tajemství: 62 mi bylo v září.
Je nějaké místo, kam Vás to táhne nejvíc?
Teď na konci hektické sezony mně to netáhne vůbec
nikam. Moc se mi líbí severské země Norsko a
Skotsko a jejich přírodní krásy a taky ostrov Elba. Ten
ještě není postižen resorty s masovým turismem.
Norsko mě fascinuje vodami padajícími seshora po
skalách, ve Skotsku zase vypadají kopce jako
potažené zeleným sametem. Drsná krása.
Vracíte se rád na stejná místa?
Ano, pokud vím do čeho jdu, pak je to jednodušší.
Chodíte, jezdíte, či cestujete nejraději sám, když
pominu
CK?!
Na kole jezdím rád sám, je to dobré na vyčištění hlavy.
Pátral jste někdy po původu Vašeho příjmení?
Slovo gerla přeloženo z italštiny znamená nůše nebo
košík. Jestli je to pravý původ mého příjmení a mám
italské kořeny opravdu netuším.

Pracoval jste v minulosti ve vedení obce že?
Ano, 4 volební období jako místostarosta.
A co starostování?!
Ne. To je velká zodpovědnost na plný úvazek.
Jaká je Vaše profese a kloubí se nějak s Vaší
prostorovou aktivitou? A co koníčky?
Jsem vyučený autoelektrikář a po celou dobu své
pracovní kariéry jsem se pohyboval kolem kamionů.
Jako opravář, řidič a na různých manažerských
pozicích. Rád si sjedu i nějakou řeku, sjezdovku, rád
čtu a luštím křížovky. Zajímá mě válečná literatura,
pro srovnání pohledu z obou stran, historie i
detektivky. Čtení je často náplní mého čekání, jako
šoféra.
Nosíte v sobě nějaké téma, které byste chtěl
veřejně rozvinout?
Hovořit se dá o ledasčem, ale že by mne něco trápilo
a leželo na srdci se nedá říct.
Zdá se mě, že preferujete přímočarost a stručnost?!
Nemám rád dlouhé kecy, jsem tedy pro stručnost……
Jste starosta hasičů, to je také velmi zodpovědné!
Jaký byl Váš motiv k tomuto postu?
Jsem relativně „mladý“ třináctiletý hasič. Je to můj
největší koníček. Sport, který smrdí benzínem.
Fascinující týmová práce. Adrenalin. Nebezpečí si
neuvědomuji. Tato pozice přináší spoustu
povinností, úkolů a starostí. Mohl bych dlouho
vyprávět……
A Vaše krédo?
Kdo chce, hledá způsob-kdo nechce, hledá důvod/
Jan Werich/

Jana Doležalová
Naše „divná“ hospodská
Žijete přítomností, nebo se
často ohlížíte do minulosti?
Rozhodně žiju v
přítomnosti! A ano, do
minulosti se čas od času
ohlédnu, abych si v čase
TEĎ s radostí uvědomila, že
život je fajn, protože každá
zkušenost – i špatná je
DOBRÁ!

Manžela máte z Podhradní Lhoty, bydlíte v
Kunovicích a hospodskou jste v Policích! Kde jste
doma?
Ano, manžel ze Lhoty pochází, já asi 6 let strávila
pracovně v Rajnochovicích Hostinec ve Dvoře, později
Hotel Polom. Ale tam se doma necítím, i když je tam
moc hezky.
Kde jste se narodila?
Narodila jsem se v Opavě. Bydleli jsme tam s rodiči na
statku Střední Dvůr. Školku a první stupeň školy jsem
prožila v Kobeřicích. Pak se naši rozhodli přestěhovat
se zpátky do tatínkových rodných Kunovic a od páté
třídy jsem doma v Kunovicích. Pár let to trvalo, ale
zvykla jsem si a cítím se tady spokojeně. I když
stěhování mě bolelo, ze Středního Dvora se mi
nechtělo. V loňském roce jsem se tam byla po 40
letech podívat a kořeny jsou pořád tam!
Pustit se do vedení a obnovy hospody v Policích nebylo
a není jednoduché. Obdivuji vás.
Co je v dnešní době jednoduché?
Procházka růžovým sadem to není, ale učím se, učím
se, učím se ….
Děláte zajímavou a vkusnou výzdobu svatbám! To
děláte sama?
Vždy se snažím vcítit do představy hostů – u svatební
tabule je to převážně nevěsta, která ví přesně, co
chce. No a když to všechno dáme dohromady,
výsledek je docela slušný. Je to vždy v rámci možností,
jak finančních, tak profesních, protože já zrovna
neoplývám dekoračním talentem. Pořád se učím! A
jsem za to ráda!
V Policích žije vaše dcera Karolína. Jaká hra osudu
sem zavála Vás?
Já se do Polic dostala souhrou různých náhod. Na
vypsané Výběrové řízení mě upozornila Andrejka
Mikuláštíková. A já ji řekla, že ANI OMYLEM!!! No a už
jsem tady 7 let! Spíš se dá říct, že díky hospůdce, se
Karoli provdala do Polic.
A Vaše původní profese?
Vystudovala jsem čtyřletý maturitní obor ČÍŠNÍK –
SERVÍRKA ve Frenštátě pod Radhoštěm. Maturovala
jsem v roce 1987. Mám 9let praxe, jako mistrová
odborného výcviku číšník - servírka, brigádně jsem si
zkusila být prodavačkou, rok jsem strávila jako
pokladní v České Spořitelně, no a teď jsem sedm let
paní hospodská.
Máte sen o vlastní hospůdce dle Vašich představ?

Jé, sny jsou úžasná věc! Přála bych si hospůdku v
novém kabátě, s kuchyňkou a krásnými záchody, kde
i v zimě je teplo a nemusí si člověk skrz potřebu,
obléct bundu!!!
Vydržíte dál nesnáze s perspektivou realizace nové
hospody?!
To nezáleží jen na mě. V hospůdce jsem i díky úžasné
podpoře manžela a celé mé rodiny. Po pravdě,
manžel mi už mockrát řekl, že by to nedělal ani za
milion – natož za to, co přinesu do rodinné kasy já!
Taky záleží na návštěvnosti – loňské i letošní léto bylo
plné úžasných hostů! No a v neposlední řadě musím
vzpomenout i to, že nikdo nemládne – ani já, takže
pokud zdraví dovolí . I když momentálně, je mi
padesát a cítím se skvěle ve svém báječném těle! Co
bude za rok, dva. Kdo ví?!
Máte ještě další děti kromě Karol?
Ano, máme ještě syna Vojtu, je mladší bratr své
sestry Karolíny. Oba jsou úžasní a skvělí a já jsem
vděčná, že si mě vybrali za svou maminku.
Karolína je perspektivní mladý člověk a skvělý
projektový manažer. Máte z ní radost?
Jistě, že mám radost, i když vidím, že toho má hodně
na starost. Tak nějak, co se vdala, mi chybí její
přítomnost. Dříve, když studovala a byla mimo
domov, psala mi každý den SMS, popravdě i to mi
chybí, ale máme hezký vztah. Obě víme, že se na sebe
můžeme spolehnout a radost si děláme vzájemně.
Baví Vás stále Vaše práce a co nejvíc?
Na tohle se mě ptá spousta známých, kteří již s
číšničinou a prací ve veřejném stravování sekli.
Protože stává se u některých hostů, že s délkou
pobytu v hospodě se škála čtyř základních povah
člověka mění k nepoznání. První praxi jsem měla v
roce 1983, to by jeden řekl, že za tu dobu, už ho nic
nemůže překvapit. Ovšem opak je pravdou. I já někdy
jen nevěřícně zírám. Občas mám pocit, že skončím
ve svěrací kazajce. ;) Není na světě člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem – a já už mám věk na to, abych
žila i sama pro sebe, nejen pro vděk druhých. U mě
zásadně neplatí ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN. Než špatný
zákazník, tak to raději žádný! No přesto všechno jsem
divná. ANO, ZATÍM MĚ TO POŘÁD BAVÍ!
Hospoda nad točnou má už pod Vaším vedení dobré
renomé. Těší Vás to?
Těší. Úplně se mi rozzáří srdíčko, když mi hosté
poděkují a loučí se s tím, že určitě přijdou zase. Moje
práce srdcem přináší ovoce….

Cítíte nějaký rozdíl mezi Policemi a Kunovicemi?
Po pravdě, nedokážu to přímo objektivně posoudit.
Všude jsou lidé a všude jsou různé názory. Každý
máme svůj úhel pohledu. Nevím, jaký rozpočet mají
Kunovice a jaký mají Police. V Kunovicích se Xkrát
opravovala kaple, stejně jako v Policích. Na to se
peníze vždycky našly, jen v Kunovicích zastupitelé
mysleli i na obecní hospodu. Kaple i hospoda je pro
většinu důležitá, jak je možné, že v Policích se to tolik
let neřešilo? A JAK JE MOŽNÉ, ŽE SE TO POŘÁD
NEŘEŠÍ? V Kunovicích máme novou fasádu, vnitřní
vybavení sálu, v hospodě je kuchyň s vybavením,
všechno prošlo postupnou rekonstrukcí – a
v Policích? Škoda mluvit! Za těch 7 let, co platím
nájem se do obecní hospody jako takové, z iniciativy
obecního zastupitelstva nic neinvestovalo. Jo opraví
se to, co přestane sloužit, ale nic se jinak neděje!
Neláká Vás vlastní hospůdka třeba na břehu
mořském?
S oblibou říkám, když jsou v létě tropická vedra, že to
miluji, že jsem palmový typ – i když u moře jsem byla
všehovšudy 3x. Zbožňuji naše pásmo střídajících se
čtyř ročních období. Možná chvilku bych to vydržela,
v teplíčku a mořském vzduchu si hovím. Časem by mě
to stejně táhlo domů.
Věříte na vliv postavení hvězd při narození?
Narozeniny mám na Josefka, to znamená poslední
den Ryba, další den už jsou Berani. Jsem přesvědčena
o tom, že se každý narodíme v tom svém správném
zvěrokruhu a postavení hvězd. Věřím na Božský řád.
Historicky vzato, hospodský byl něco jako lazebník,
terapeut a styčný bod vesnice. Je to stále tak?
Kdysi to tak bývalo …. Já začala pracovat v Policích
v roce 2012, v době, kdy tam byly vytvořeny dva
tábory. Tábor pro skládku odpadů a tábor proti
skládce. Referendum lidi rozdělilo a podepsalo se to
i na návštěvnosti hospůdky. Dnes se v rámci údajné
demokracie absolutně netolerují názory toho
druhého. A navíc – je doba mobilů, počítačů a
slevových letáků. Dnes se vše řeší doma u
velikááánské televize, s mobilem v ruce a lahváčem
za pár korun. Ale mám radost, když se občas
nečekaně sejdou u jednoho stolu z horního i dolního
konce a dokáží si popovídat.
Jak relaxujete? Řekla jste, že čtením knih si vytváříte
svůj vnitřní mír! To je krásné!
Já se ráda rýpu v zemi. Motyka, motyčka a taky
hrábě a vidle jsou v létě mí parťáci. Kytičky, ovoce,
zelenina, bylinky – od každého něco, je to pro mě

báječný relax. Nikdo na mě nemluví, nikdo po mě nic
nechce a já si čistím hlavu. Rozhodně nečtu
detektivky! Někde jsem četla citát, že lidi čtou, aby
nemuseli přemýšlet. Já vyhledávám čtivo, které mě
přímo k přemýšlení nad sebou samotnou vybízejí. V
této četbě nacházím obrovské AHA momenty a díky
tomu si vytvářím svůj vnitřní mír! No prostě jsem
divná/smích/ ale jsem ráda, že jsem divná…..
Je ještě nějaké téma, o kterém byste chtěla hovořit
v souvislosti s hospodou a obcí?
Nemůžu nevzpomenout odbočení do Polic doleva u
Bartoňového! Celé léto jezdím do Polic přes Kelč,
abych se vyhnula této nebezpečné křižovatce. Kdo
tudy projíždí a odbočuje jen občas, toto za
nepřehledný úsek nepovažuje. Nebezpečné to tam
je! A mluví se o tom, že se bude stavět nová
hospůdka, tak aby se bral ohled i na budoucího
hospodského, či budoucí hospodskou. Mají spoustu
povinností, není třeba jim ještě přidávat práci. Jako
třeba v mém případě, kdy se musíme s manželem
nesmyslně starat o obecní pozemek za hospodou až
za dětským hřištěm, který podle smlouvy musíme
posekat 2x ročně! Aby nejen místní Spolky měly
určité výhody, aby se spravedlivě myslelo na
všechny.
A nabízí se otázka na závěr, hospodská versus
alkohol?!
Hospodskou v Policích nejsem proto, že jako řidič
mám jediný akceptovatelný důvod pro každého,
proč si s nikým nedám panáka! Jinak bych riskovala
kritiku, že jsem nafrněná. Piju minimálně, ale dvě
šťopičky kvalitní slivovice navečer, to ano…Těším se,
až budu v důchodu budou dvě šťopičky i po
ránu/smích/ V hospodě se snažím odhadnout co
host snese a co je už přes čáru a když usoudím, že
host má dost, neprodám! I když mi kolikrát hrozí
slovně i fyzicky. Prostě „divná hospodská“/ smích/
Zpracovala: doc. Jana Janěková

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
6. listopadu 2019, další svoz je ve středu 20.
listopadu 2019, další svoz je ve středu 5.
prosince2019.
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