POLICKÝ
ZPRAVODAJ

červen 2018

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé se sešli ve středu 30. května na XXXV.
jednání zastupitelstva. V průběhu programu
vystoupil odborný lesní hospodář pan Pavel Škor,
který informoval zastupitele o hospodaření
v obecních lesích za první polovinu roku
v návaznosti na kůrovcovou kalamitu. Uvedl, že
přemnožení lýkožrouta je způsobeno především
extrémním suchem v posledních letech. Těžba
dřeva neustále narůstá a je povinností každého
vlastníka lesa tuto hmotu zpracovat. Tímto
narůstá zátěž na dopravní komunikace vedoucí
k těžebním plochám. Komunikace využívají
i ostatní vlastníci lesů v katastru naší obce. Po
vzájemné dohodě byla odsouhlasena dohoda
o užívání lesních komunikací. Zastupitelům byla
předložena smlouva na dotaci ze Zlínského kraje
na nákup prostředků na hubení a monitoring
lýkožrouta ve výši 167 300 Kč. Smlouva byla
zastupitelstvem schválena.
Dále zastupitelé schválili odprodej dalšího
pozemku na výstavbu rodinného domu v lokalitě
Výpusta.
V návaznosti na platnost nařízení o ochraně
osobních údajů zastupitelé schválili Organizační
řád Obecního úřadu a Organizační řád Obce
Police.
Zastupitelstvo jmenovalo od 1. června 2018 paní
Mgr. Karolínu Doležalovou, DiS. kronikářkou obce
Police.
Zastupitelé se zabývali programem návštěvy
družební obce Police u Jemnice, která se uskuteční
14. července 2018. Při této příležitosti bude
vyhodnocena fotografická soutěž „Police mýma
očima“.
Eva hermannová, zapisovatelka

Fotosoutěž
Připomínáme, že stále probíhá fotosoutěž „Police
mýma očima“. Své fotografie můžete zasílat
prostřednictvím emailu na
podatelna@obecpolice.cz nebo osobně donést na
Obecní úřad v Policích. Termín ukončení soutěže je
30. června 2018.

Základní a Mateřská škola
Školka na zkoušku
Ve středu 6. června v 15:30 proběhne
rozloučení předškoláků v Mateřské školce, kteří
před panem starostou a ředitelem školy složí
„školkovou maturitu“. Zveme do školky děti,
které jsou nově přihlášeny k docházce v příštím
školním roce 2018/2019 v úterý 3. července
2018 v době od 9:00 do 11:00. Tento pobyt je
bez stravy a zdarma.
Jaroslava Hřebáčková, učitelka MŠ

Ve čtvrtek 7. června navštíví naposledy žáci
Základní školy dopravní hřiště ve Valašském
Meziříčí. Základní škola v pátek 15. června
pojede na výlet autobusem do historického
areálu hradu Bouzov. V pondělí 25. června se
uskuteční na Kozaře Pohádkový les, který
tradičně pro žáky mateřinky přichystají žáci
základní školy. V rámci této akce uspořádáme i
závěrečný táborák, na který srdečně zveme
rodiče dětí, přátele a příznivce školy. Chata
Kozara se pak stane pro statečné žáky školy
azylem na přespání.
Ve středu 27. června pojede Základní i Mateřská
škola na den otevřených dveří do kasáren
generála Zahálky, kde proběhnou Hranické hry
bez hranic – bezpečné město.
Školní rok zakončíme v pátek 29. června
rozdáním vysvědčení.
Mateřská škola ukončí provoz ve středu
4. července.
Školní jídelna bude pro důchodce a cizí strávníky
vařit do pátku 13. července.
Všem dětem, spoluobčanům i zaměstnancům
školy přeji příjemné prožití prázdnin a
zasloužené dovolené.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy

Karel Hlavica, starosta

„Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.“

Koňodny v Policích 2018
Koňodny jsou tři dny
strávené
u
koní
v prostředí
malého
rodinného
ranče
v Policích formou
příměstského tábora.
Jsou určeny pro děti
od 5 do 15 let, které
mají rády koně a
chtějí s nimi strávit
nějaký čas.
Díky nízké kapacitě děti je možný individuální
přístup, proto je tábor vhodný pro začátečníky.
Hlavní částí každodenního programu je péče a
jízda na koních.
Program zahrnuje:
 společné starání dětí o koně, práce okolo
nich a zjištění, jak takový ranč funguje
 Naučení se koně správně čistit, vodit a
přichystat na jízdu
 Poznání základů komunikace s koníkem,
tzv. práci ze země
 Dozvědění se, čím se koně krmí, jak se
ošetřují, a jaké jsou jejich potřeby.
 Samozřejmostí je každodenní vyjížďka na
koni – vyjížďky do okolní přírody
s vodičem, či bez, jízda na lonži, nebo
výcvik v kruhové jízdárně
Děti budou zkrátka celý den trávit na čerstvém
vzduchu, ve společnosti koní a se zkušeným
dozorem. Nebudou chybět ani zábavné aktivity
s koňmi i bez nich. Veškerý program bude
přizpůsoben a rozvržen podle nadšení účastníků
a podle počasí.
Termíny koňodnů:
1.
30. 7. - 1. 8. 2018
2.
6. 8. - 8. 8. 2018

Cena jednoho termínu je 1 300 Kč. V ceně je
zahrnut oběd, pitný režim po celý den a dvě
svačinky. Obědy vaříme u nás – tedy domácí
strava. Případnou nesnášenlivost různých
alergenů v jídlech je nutno nahlásit alespoň
týden před nastoupením na vybraný termín.
Svačinky budou formou pečiva, jogurtů,
tatranek, ovoce či zeleniny.
Příjezd na ranč bude každý den v 8:00, od 8:30
již začíná denní program. Odvoz dětí z ranče je
možný od 15:30 do 16:00.
Maximální počet účastníků v jednom termínu je
8 dětí, minimální počet dětí pro otevření turnusu
jsou 4 děti.
Přihlásit se můžete nejlépe zasláním emailu na
adresu
rancuhromnice@seznam.cz
nebo
telefonicky na čísle 774 984 907. Stačí napsat
jméno a věk dítěte, termín, o který máte zájem.
Následně vám bude zaslána přihláška spolu
s potřebnými dokumenty a pokyny k platbě.
Bc. Nela Petřkovská, Ranč u Hromnice, z. s.

Myslivecký den na Kozaře
s programem pro děti

Pozvánka

Soutěž vahadlových stříkaček
Sbor dobrovolných hasičů pořádá 9. června
III. ročník soutěže vahadlových stříkaček, který
proběhne před hasičskou zbrojnicí od 15:00
prezentace a od 16:00 začíná soutěž.
Milan Gerla, starosta SDH

Polická pouť
Bude v neděli 10. června. Mše svatá bude
v kapli v Policích v 10:00. Tradiční občerstvení
bude zajištěno místními hasiči v hasičské
zbrojnici a na točně.

Myslivecký spolek Jasenec - Police, Vás
srdečně zve na Myslivecký den, který se
uskuteční v sobotu 16. června v areálu
myslivecké
chaty Kozara.
Společenská
kronika
Ať už máte děti, či nikoliv, přijděte se s námi
pobavit.
Začínáme od 10:00. Vstup zdarma.
Máme pro Vás připraveno tradiční myslivecké
občerstvení, pivo i něco ostřejšího.
Pro děti máme
připraven od 10:00
do 14:00 program
soutěží se sladkou
odměnou.
V 16:00 budeme
losovat tombolu.
Na Vaši hojnou
účast
se
těší
myslivci.

Mistr Otěží
Společenská kronika
Jubileum
V měsíci květnu 2018 oslavili své životní
jubileum 2 občané obce Police.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých nejbližších.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Omezení provozu na točně
Vzhledem k umístění pouťových atrakcí, bude
omezen provoz na autobusové točně.
Autobusy zde nebudou zajíždět od čtvrtku
7. června 2017 od 8:00 do pondělí
11. června 2017 do 12:00
Karel Hlavica, starosta

Humanitární sbírka

Kronika obce Police

Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií Broumov
uspořádal ve středu 18.dubna 2018 humanitární
sbírku. Darované věci opět zaplnily venkovní
sklad. Velmi si vážíme toho, že jste přispěli na
dobrou věc a děkujeme všem, kteří se do sbírky
zapojili.
Marie Černochová

Sport

Jarní část soutěže pokračuje červnovými zápasy.
Na domácím hřišti se bude hrát v neděli
3. června:
10:00 mladší přípravka pořádá turnaj
13:30 starší žáci proti Hrachovci
16:30 muži sehrají zápas proti Ratiboři B
Přijďte povzbudit naše malé i velké fotbalisty
v posledním domácím zápase.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
6. června 2018, další svoz je ve středu
20. června 2018.

Zápis z roku 1945:
„Přinesli zprávu, že Rusové jsou již v Růždce.
K večeru padlo pod vesnicí několik ran. O půlnoci
se objevily na rozcestí tři ruské rozvědky, od
ulice, Bránek a od spodu vesnice. Vojáci k jedné
hodině odešli. Ráno se už sousedé budili: „Už
jsou tady.“ Postupující Rusové po silnici od
Bránek se rozdělili na dva proudy. Jeden směrem
ke Kunovicím, druhý do vesnice. Obsazovali
dvory podél silnice. Došli až ke škole. Nad školou
jim vyhrávala hudba. Kvečeru odjeli. Rusové
jezdili tryskem.
Odpoledne se objevili
automatčíci od Sedlisk, Studence a Hranečníka.
Těžká děla se objevila až v pondělí. Lidé se báli
o koně. Byla potíž zjednati přípřež. Nastala dosti
velká nejistota, protože se roznesla pověst, že
Rusové rabují. Osvobození bylo tedy pro vesnici
ráno v pondělí 7. května. Postup ruských
jednotek značil převzetí veřejné správy.
Z Meziříčí přišel od okresního národního výboru
přípis, aby byl ustanoven místní národní výbor.
Starosta Fabík odevzdal přípis panu řídícímu
Ličkovi, aby zařídil další. Po informaci v Bránkách
bylo přikročeno k sestavování. Byla tomu
věnována celá neděle. Volba se konala
několikrát za sebou a funkce se několikrát do
konce roku měnili. Pan učitel Dobiáš se vrátil
z vězení. Našel byt vybraný od Rusů. Dříví
zakoupené Olivou z Kunovic bylo zabráno pro
obec. S postupem fronty byly poškozeny
železnice. Telefonní vedení bylo provisorně
opraveno příslušníky RA. Ostatní provedli
postupně naši telegrafisté. Vlak začal jezdit až
19.5. k mostu v Meziříčí a asi za 14 až na
meziříčské nádraží. Deset ročníků bylo povoláno
k voj. službě. Zůstaly však ve službě do Vánoc jen
tři ročníky. O Vánocích bylo teprve zrušeno
období zvýšeného ohrožení republiky. Proti
kolaborantům to šlo v prvé chvíli dosti ostře.
Žofie Baďurová, která měla dítě s německým
vojákem, byla ostříhána. Záhy na vše zapomněla
a dala si říkati Soňa..…..pokračování v příštím
zpravodaji

Z kroniky
vybrala
EvaPolice
Hermannová,
referent
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