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Jednání Zastupitelstva obce
Police
Zastupitelstvo obce Police na svém XI. zasedání
projednávalo Zprávu o uplatňování Územního
plánu Police za roky 2015-2019 včetně
požadavků na rozšíření zastavitelné části. O
tomto bodu nebylo rozhodnuto a bude
projednáván na příštím zasedání.
Dále schválilo podání žádosti o dotaci na
projekt „Revitalizace zeleně v okolí kaple a
obecního úřadu“. Celkové náklady na projekt
činí cca 405 000 Kč.
Zastupitelé rozhodli o odstoupení od Dohody o
grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy
Wifi4EU – pokrytí obce Wi-fi signálem.
Poté schválili Střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2020-2023, mezi naplánované akce patří
stavba chodníku od točny po rozcestí,
dobudování místních komunikací, výkup
pozemků, demolice domu č.p. 51, oprava kaple
a víceúčelového hřiště, výstavba Poldru a
cyklostezky, stavba chodníku od hlavní cesty
k nádraží, vybudování přestupního terminálu a
komunitního centra

Čipování psů v naší obci
Obec Police oznamuje, že
koncem října či začátkem
listopadu
je
předběžně
domluvený
pan
MVDr.
Miroslav Kalich, který provede
čipování
v naší obci.
provede psů
čipování
psů v naší obci. Cena
čipování bude 500 Kč. Podrobnější informace
budou sděleny s dostatečným předstihem na
webových stránkách a v místním rozhlase.
Karel Hlavica, starosta

Bohoslužby v kapli
Farní úřad Branky oznamuje, že mše svatá
v Policích bude sloužena ve čtvrtek před
prvním pátkem každého měsíce, ostatní týdny
v měsíci nově každý pátek vždy od 17:30.
Mgr. Ján Rimbala, farář

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci září 2019 oslavil své životní jubileum:
Slimáček Jindřich
70 let

Karel Hlavica, starosta

Povinné čipování psů

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

Vítání občánků
Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně
čitelným tetováním provedeným před
3.7.2011.
Státní veterinární správa

V neděli 15.9.2019 se uskutečnilo Vítání
občánků, na kterém jsme přivítali 3 děti:
Darinku Zimákovou, Janičku Paškovou a
Mikuláška Menšíka.
Přejeme dětem hodně lásky a rodičům mnoho
radosti z jejich dětí.

Diamantová svatba
V měsíci srpnu oslavili manželé Marie a Rudolf
Petruželovi diamantovou svatbu.
K tomuto významnému výročí přejeme oběma
hodně lásky, štěstí a vzájemného pochopení do
dalších společných let.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

„Říjen, když blýská, zima plíská.“

Lidé v naší dědině
Andrea Mikuláštíková
„nemám ráda změny“
Začneme humorně-bydlíte
dvougeneračně a říká se u
Mikuláštíků!?
Můj tatínek se jmenuje
Svoboda a cely život žije
v Policích. Tak jako já.
Vzpomínáš si na něco
z mateřské školy v Policích, kam jsi chodila?
Žádný silný moment, ani vzpomínka na MŠ mě
vůbec nenapadá.
Tak to je vtipné, vzhledem k tvé profesi učitelky
v MŠ. Co tě k tomu vedlo?
U mě to rozhodně nebyl nějaký dětský sen, být
učitelka. Chtěla jsem být zdravotní sestra, jako moje
mamka, ale ta se mi to snažila vymluvit. Proto jsem
v 8.třídě navštívila Pedagogicko- psychologickou
poradnu, kde mě vyšlo, že bych se měla věnovat
některé z pomáhajících profesí, jako je zdravotní
sestra, nebo učitelka. A i díky tomu, že jsem hrála na
klavír, na kytaru a moc ráda jsem zpívala, tak bylo
rozhodnuto.
Vím, že tě zajímá psychologie, které se momentálně
i věnuješ, můžeš to upřesnit?
Psychologie je všeobecně zajímavý obor, ale také
složitý. Studuji obecnou psychologii a tím, že studuji
dálkově, tak musím hodně času věnovat
samostudiu. Letos bych měla studium ukončit, ale
rozhodně bych chtěla dál pokračovat a věnovat se
dětské psychologii a poradenství v této oblasti.
Každopádně i zde se nabízí rčení, že druhým se vždy
radí snadněji, než sobě. Určitě bych se ale dál chtěla
věnovat své práci a všemu, co se točí kolem dětí.
Jestli to bude mateřská či základní škola zatím
nevím.
Hodláš v souvislosti s tímto uskutečnit nějaký svůj
sen?
Zatím ne, můj sen je dokončit studium ☺
Mateřská škola má zásadní vliv, stejně jako výchova
v rodině v tomto vývojovém období, na každého
z nás, pro rozvoj osobnosti a kolektivní cítění. Jaký
máš na to názor?
Souhlasím a stále se utvrzuji v tom, že děti jsou
odrazem svých rodičů a také výchovy. Když mluvím
o výchově, mám tedy na mysli i výchovu ve školce a
škole a vždy mám radost, když slyším, že děti jsou

spokojené a chodí do školky rády. Já sama také

škole a vždy mám radost, když slyším, že děti jsou
spokojené a chodí do školky rády. Já sama také
chodím do své školky ráda ☺
Tvá profese je náročná a zodpovědná, myslíš si, k
tomu máš talent a dispozice?
Profese učitelky je opravdu náročná, ale já mám
svou práci moc ráda. Často si při práci vzpomenu na
své děti a na to, jak bych chtěla, aby se jim p.
učitelka věnovala. Snažím se být spíš taková
,,mamka,, přísná, ale mít je ráda takové jací jsou.
Neházet je do jednoho pytle, ale opravdu vždy přijít
na to, co na každého platí, což je často složité. Proto
je má práce tak zajímavá a každý den jiná.
Máš profesní sebereflexi?
Myslím že ano. A někdy až moc. Jak už jsem řekla,
jak doma, tak v práci člověk většinou ví, co a jak
dělat, ale často je vše jinak. Potom je na místě se
zastavit a zamyslet se nad tím, proč to tak bylo a
jestli to nešlo jinak. Musím říct, že tam kde pracuji,
tak máme s rodiči velmi přátelský vztah. Jsem za to
moc ráda. Často apelujeme na rodiče, aby vše řešili
hned a z očí do očí a mám pocit, že zatím to funguje.
Vše je o komunikaci.
Máš profesionální deformaci ve výchově svých
dětí?!
Určitě mám. Toho jsem si vědoma. Je to hodně
náročné skloubit v tomto případě práci a rodinu.
Opět se nabízí : Káže vodu, pije víno. A to rozhodně
nechci, aby byl můj případ.
Dcera a syn jsou už chloubou dědiny ve svých
výsledcích v Karate. Kdo je k tomu vedl?
Aby děti chodily do karate napadlo mou kamarádku,
která má stejně staré děti s tím, že když budou
chodit spolu, tak je to bude víc bavit. A stalo se. Jsem
za to moc ráda. Karate je moc baví, což je
nejdůležitější.
Tvůj manžel pochází z Rožnova, zvykl si tady? Jako
pár působíte harmonicky. Nebo je to klam a mam?
To je spíš otázka na manžela, jestli si tady zvykl, ale
myslím, že se mu tady líbí. Je vášnivý cyklista, takže
kopečky mu učarovaly :D Jinak se snažíme žít v
rovnováze tak, abychom byli spokojení a bylo nám
dobře. Máme se rádi a jsme rádi spolu.
Co máš na Policích nejraději a co bys změnila?
Jsem tady ráda, čím jsem starší, tím si víc uvědomuji,
jak moc se mi tady líbí a jak bych se nechtěla nikam
stěhovat a vlastně tady ani nic měnit. Nemám ráda
změny.

Co je pro tebe prioritní v životě?
Pro mě je priorita moje rodina, to je pro mě nejvíc.
Máš ještě nějaké zájmy, kromě rodiny a práce?
Miluju zpěv, ráda čtu, sportuji (lyže, kolo, turistika)
a co mě baví je cestování karavanem ☺

Ivana Židková
Ivanko, jak se stalo, že tě
osud zavál do Polic?
V roce 2009 jsem poznala
svého muže a do té doby
jsem o existenci Polic
nevěděla. Nastěhovali jsme
se v roce 2010 do
zrekonstruovaného domu,
který manžel stavěl sám asi
deset let na místě starého
původního. Stěhovali jsme se po Vánocích i s
vánočním stromečkem. To bylo kouzelné….
Narodila ses ve Zlíně, co pro tebe znamená, když
vyslovím jméno rodného města?
Nádherné dětství, úžasní rodiče, studia gymplu. A
lidé kolem mě, moji bližní. Konkrétně jsem s rodiči
žila v Mysločovicích v domečku s malou zahrádkou.
Ráda se tam vracím, a i když maminka už nežije,
cítím vůni jejích buchet a chuť šulánků s mákem.
Tatínek žije teď s námi tady a s láskou mu vracím, co
dal jako rodič mně.
S manželem jste se potkali kde? On pochází z
Podhradní Lhoty!?
Pragmaticky přes seznamku/smích/. Manžela jsem si
vysnila. Jsme rozdílní, ale základem vztahu je
vzájemná tolerance, komunikace a láska. S ledovým
klidem zvládá můj temperament, tvrdohlavost a
otevřenost/smích/.
Jak vnímáš tento svůj domov?
Police vnímám jako překrásnou vesnici a je to náš
domov.
Máš 5 dětí, to je obdivuhodné, napadá mě tisíce
otázek! Vyber si sama……
Ano, jsem šťastná, že je mám! Když jsme se poznali
s manželem měla jsem už tři a on žádné. Takže
předpoklad o dalších potomcích se naplnil! Jsme
šťastní. Nejstarší syn už je ženatý, takže moje snacha
je moje takové další dítě/smích/.

Jak to vše zvládáš? Dřív byl velký počet normální,
moje babička, která se narodila tady pocházela z 11
dětí.
Všechno se dá zvládnout, když se chce. Jsou ve
velkém časovém rozpětí. Je to sice pětinásobná
starost, ale především radost! Pro oba jsou naše děti
velikým štěstím a radostí.
Jaká je tvoje původní profese, tedy kromě profese
„matky“?
Ekonomické zaměření a organizace. Prošla jsem
různými firmami v administrativě. Ve všech mě
bavila především práce s lidmi se sociálním
aspektem. Mám plný invalidní důchod, vzhledem
k závažným zdravotním problémům, ale beru to jako
cestu. Teď je mojí profesí řízení rodiny na plný
úvazek.
Býti matkou je sice přírodou daná věc, ale je to
náročné povolání i poslání.
Být matkou je dar. Ne každé ženě je to dopřáno. V
mládí mě ani nenapadlo, budu mít tolik dětí, či vůbec
nějaké. No a ženy vytvářejí přece teplo rodinného
krbu a muži se starají, aby do toho krbu bylo co
dát./smích/ Každý máme své poslání.
Také se říká, že mateřství každou ženu, změní,
někam posune, porodit nového člověka je
nepřenosná zkušenost.
Ano, je to tak! Emotivní prožitek uložený v srdci a
mysli na celý život!
Jak vidíš svou budoucnost?
Když jsem se podruhé“ narodila“ žiju s krédem „Díky
za každé nové ráno“! Jsem vděčná za každou vteřinu
života a budoucnost neřeším!
Máš nějaký systém výchovy? Máte s mužem stejný
názor na výchovu?
Tos mě rozesmála, máme úplně rozdílné názory. Já
jsem určitě přísnější.
A co Police, co bys tady změnila, či vylepšila?
Některé věci, co se vybudovaly mě přijdou zbytečné,
nebo nedodělané stoprocentně. Také nejsem
bohužel spokojena v komunikaci s panem starostou,
z vlastní zkušenosti v konkrétních situacích.
Očekávám větší invenci od člověka v této funkci
směrem k pravdě a reálnému objektivnímu řešení.
Být ve vedení obce je ovšem nevděčná pozice, ale
moje maminka i tatínek pracovali také jako
starostové obcí.

Maminka říkávala „není na světě člověk ten, co by se
zavděčil lidem všem“…Nemám ambice jít touto
cestou, ale ráda bych byla něčemu dobrému
nápomocna.
Co ti dělá radost, nebo kdo?
Rodina mě dělá radost a je to to nejdůležitější co
mám-AMEN.
Zpracovala: doc. Jana Janěková

Pozvánka
Spolek Klenot Police zve děti, rodiče a všechny
své příznivce na tradiční Drakiádu, která se
bude konat za příznivého počasí na louce u
Klubovny v sobotu 12. října 2019 od 14:00.
Občerstvení zajištěno.
Zdenka Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police

Výtvarné práce dětí ze ZŠ

Kronika obce Police
Zápis z roku 1938 pokračování:
Přece však dlužno zdůrazniti, že se tu ukázala
přátelská vzájemnost; lidé si pomáhali podle
možností a polní práce, ač pokračovala
pomalu, přece se z větší části zdolala. Nebylo
ovšem možno věnovati obdělání půdy
věnovati tolik času a péče, a není zaručeno,
neobjeví-li se následky v příštím roce. Bylo tu
mnoho nesnází, ale nebylo liknavosti a většina
mužů nastupovala vojenskou službu s vážným
vědomím své občanské povinnosti, ba mnozí
s nadšením, vždyť to bylo pro naši drahou
republiku. Než všechna tato oběť byla
nadarmo. Mnichov jednal o nás – bez nás a
připravil nás – bez boje - téměř o jednu třetinu
území historických. Než to přesahuje rámec
naší kroniky. Tento nešťastný rok ohrožoval
život rolníků i jinak: Přes náš kraj a naši obec
přehnala se jedna z nejhorších pohrom:
slintavka a kulhavka. Vypukla v čís. 10 a brzy se
rozšířila po celé obci.….pokračování v příštím
zpravodaji
Eva Hermannová, referent

Sport
Tělovýchovná jednota Police – spolek zve
občany na domácí zápasy podzimní části
fotbalové sezony 2019/2020:
Neděle 13.10. v 15:00
Lačnov
Neděle 27.10 ve 14:00
Kladeruby
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Nebezpečný odpad
V sobotu 5. října 2019 se koná sběr na
obvyklých místech:

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
9. října 2019. Další svoz je ve středu 23. října
2019.

U kříže na horním konci
Na točně
Na křižovatce k farmě

08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00

Prosíme občany, aby osobně předávali odpady
svozové firmě a nevytvářeli hromady.
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