POLICKÝ
ZPRAVODAJ

září 2019

Jednání Zastupitelstva obce
Police
Zastupitelstvo obce Police na svém X. jednání
schválilo podání žádosti o dotaci na projekt
„Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci
Police“. Jedná se úsek od točny k rozcestí pod
Jednotou, kde bude současně vyměněna
kanalizace. Celkové náklady na projekt činí cca
3,4 mil. Kč. Dále rozhodlo o odkoupení části
soukromých pozemků pro vybudování
komunikace pod klubovnou.

Školní rok jsme vždy přivítali společným
posezením s rodiči u táboráku na školní zahradě
a bude tomu tak i letos. Budeme se na Vás těšit
ve čtvrtek 12. září od 15.00 hodin. Špekáčky,
pěkné počasí a dobrou náladu s sebou. ☺

Karel Hlavica, starosta

Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Společenská kronika

ZŠ a MŠ
Prázdniny utekly jako voda a v pondělí 2. září
nás ve škole přivítalo první zvonění v novém
školním roce. Do školních lavic letos usedlo 15
dětí, z toho 2 prvňáčci. Ke změnám došlo i
v pedagogickém sboru. Pan ředitel Mgr.
Drahomír Buksa odešel do zaslouženého
důchodu. Řízení školy se ujala paní učitelka
Mgr. Lucie Kristová, která bude učit i děti v 1. a
3. ročníku. Paní učitelka Mgr.
Pavlína
Walterová, která v loňském roce byla
vychovatelkou ve školní družině, převezme
vyučování žáčků ve 2. a 4. ročníku. Na místo
vychovatelky školní družiny byla přijata paní
Mgr. Miroslava Dufková, která bude vyučovat i
hodiny pracovní, výtvarné, tělesné a hudební
výchovy.
Ke změně došlo i v pedagogickém týmu MŠ,
kde rovněž odešla do zaslouženého důchodu
paní Jarmila Hrubanová a ke stávající vedoucí
paní učitelce Aleně Luhanové nastoupila paní
učitelka Mgr. Lucie Mašlaňová.
Všem dětem, žáčkům i učitelům přejeme
mnoho úspěchů v práci, snadné překonávání
překážek, které je v novém školním roce čekají
a ať vše zvládnou vždy s úsměvem na tváři.

Jubileum
V měsíci srpnu 2019 oslavili svá životní jubilea:
Smolka Petr
75 let
Havranová Eva
75 let
Žlebek Václav
80 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně
zdraví, štěstí, pohody a životního elánu v kruhu
svých nejbližších.

Svatba
V měsíci
srpnu
vstoupili
do
svazku
manželského Tomáš Herman a Jitka
Kundrátová.
Nechť radost, láska, rodinná pohoda a štěstí,
jsou vašimi společníky na vaší cestě životem!!
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Volně pobíhající psi
Stále se v obci vyskytují volně pobíhající psi,
kteří ohrožují a obtěžují především malé děti a
znečišťují veřejné prostranství.
Znovu důrazně připomínáme, že pes se může po
obci pohybovat pouze na vodítku nebo
s náhubkem a pod dozorem doprovázející
osoby.

„Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Lidé v naší dědině
Ludmila Svobodová - starousedlík
„neumím říkat ne“
Žijete v Policích v domě po
rodičích, kde jste prožila i
dětství. Není takové
dědictví zatěžující?
L- Je i není. Dům má
bohatou historii. Já jsem asi
čtvrtá generace. Můj
dědeček ale bydlel původně
na jiném místě, byl tady
fojtem. Maminka pocházela z Lázů. Otec/ narozen
1900/ byl o dvacet let starší než maminka. Byl
myslivcem,
hasičem,
dokonce
posléze
profesionálním a tady v Policích hrál ochotnické
divadlo. Byli jsme chudí „jak kostelní myši“, ale měla
jsem s rodiči krásný kamarádský vztah, hlavně
s maminkou. Tato chalupa se začala stavět v roce
1939. Otec sekl louky a prodával seno. Chalupu
svými silami udržuji, i když bych si uměla představit
rekonstrukci, která by svou podobou víc vyhovovala
v současnosti mě. Stodola je z roku 1937 a stále drží
v původním stavu. Stodola je základ. Když mě bylo
šest roků zhrabala jsem sama celou velkou zahradu.
Umím séct kosou, práce byla samozřejmostí,
nediskutovalo se. Říká se, že“ kosa a ženská“ se
nepůjčujou!/smích/ Každá kosa je jiná, každá ruka je
jiná, musí se dobře nakut!
Nepocítila jste někdy touhu „utéct“ do světa?
L- Každý den mě napadne, že bych nejraději se vším
sekla, ale jsem tu doma, vyjdu z domu a furt jsem
doma. Nedokázala bych žít v paneláku. Vyjdete ven
a „co“? Nic! Vyhovuje mě ten kopec a rozhled. A
navíc všude je chleba o dvou kůrkách. Když jsem byla
mladší líbilo se mě v Krkonoších, kam jsme občas
jezdili.
Máte velkou zahradu a jste na ni sama, je to dřina,
ale je to pro vás i radost, nebo ne?
L-Věčný boj s trávou, ale jinak respekt a láska
k rostlinám. Povídám si se stromy. Mám starou
jabloň, říkám jí neroď letos, odpočiň si, ale ona
neposlechla,
a
zase
je
celá
ověšená
jabkama…respektuju sílu přírody. Stromy jsme sázeli
na kopci i jako ochranu proti větru, nejstarší je
kaštan, který sázel otec. Břízy, lípy, javory. Javory
mám ráda. Vyrábějí se z nich přece hudební
nástroje…V minulém režimu nebylo snadné žít vedle
své zahrady a nesmět ji využívat a starat se o ni!
Obecně si myslím, že by se lidé měli ke stromům

chovat lépe! Je to živý organismus, kvete, plodí, ale
nemůže chodit! A kdyby mohl mluvit?! To bychom
se divili…Vadí mě, že se zastavují plochy půdy a
kácejí stromy, kvůli obchodním zónám, podnikům a
jiným nesmyslům…Mám ráda jarní květiny,
sněženky, obdivuji sílu cibulí, které dokážou přežít
zimu, připravit se a pak s neuvěřitelnou silou vyrazit.
No, ale dovedu si představit i malou
zahrádku/haha/!
A co byste dělala?!
L-Nevím, chodila bych prostorem po horách….
Kdybyste se mohla vrátit o pár let zpět ve svém
životě, změnila byste něco?
L-Ano. Změnila bych studia a zaměstnání! Po
dvanáctiletce jsem studovala ekonomii a dělala
v obchodním oddělení, kancelář byla pro mě
doslova vězením. Zajímala jsem se o bylinky,
anatomii a fysioterapii, škoda, už to nelze vrátit.
Nikdy přece není pozdě začít?
Už na to asi nemám patřičnou fyzickou sílu, i když nikdy neříkej nikdy.
Musíte být velmi silná osobnost, když dokážete žít
v souladu sama se sebou?!
L-Jsem narozena ve znamení blíženců, takže jsme na
to dvě…./smích/
Není vám někdy smutno?
L-Nemám na smutnění čas!
Změnila se dědina hodně?
L-Lidé se už tak navzájem neznají a nestýkají.
Máte nějakou silnou vzpomínku z mládí v Policích?
L-Když jsem našla jako malá holka při sečení
srnečku, tak jsem ji pohladila! Nevěděla jsem, že se
to nesmí. A tak už jsme ji museli adoptovat. Srnečka
se jmenovala Čiplenka a když jsme ji pustili na
svobodu, stejně se k nám vracela, a nakonec umřela
ve stodole….
Co vás těší?
L-Ha, když mě v domě všecko funguje a nemusím
shánět řemeslníky…
Splnilo se vám někdy nějaké přání?
L-Přání je prý otcem myšlenky. Plní se mě opak toho,
co si přeju!
Vadí vám něco v naší obci, co by se dalo třeba
změnit?
L-Možná by to chtělo víc lidí, kteří by se věnovali
prostoru obce, tedy veřejné práce!

Jak vzpomínáte na rodiče?
L-Možná mě měli naučit větší asertivitě a drzosti.
Nenaučila jsem se říkat ne!? Mnohé v mém životě by
bylo jiné.
Máte vůbec čas na něco jiného, než zahradu a práci
kolem domu?
L-Ne/smích/. Ale jednou za čas se scházíme se
spolužačkami z dvanáctiletky v Luhačovicích, to mě
dělá radost.
Vaše příjmení vyjadřuje nejzákladnější potřebu
člověka!?
L-Ano. Nezvykla bych si na jiné…
Vnímám, že máte smysl pro spravedlnost?!
L-Ano.

Jana a Kateřina Hricišinovy

Jste spokojené se svým křestním jménem? Víte co
znamenají?
K-J- Jsme, ale po významu jsme nepátraly.
Patříte k mladé progresivní generaci v naší dědině.
Co byste třeba rády změnily?
K-Ono je těžko tady něco měnit, má to tady svůj
systém, podle kterého se to tu řídí! Vesnice by si ale
zasloužila změny k lepšímu.
Co máte konkrétně na mysli?
K-Například nemáme zrcadlo v nebezpečné zatáčce
při výjezdu dole na hlavní cestu! A další důležité věci.
Také nedostatek akcí pro děti atd. Máme přece první
místo vesnice vstřícná rodině!?
J- Souhlasím se sestrou.
Jste každá jiná. Jaký máte vztah?
J-K- Jsme! Máme na mnoho věcí jiný názor, občas si
lezeme na nervy, ale vždy se nakonec dohodneme a
navzájem si pomůžeme.

Jano vy působíte klidnějším dojmem, pletu se?
J- Nepletete!/smích/ Jsem takový kliďas v rodině….
Co jste studovaly a kde? Věnujete se profesi, kterou
jste se vyučily?
J-ISŠ obor pekař a cukrář ve Valmezu. Toto mám
zatím jako koníčka.
K- ISŠ obor kuchař a číšník. Vaření mě baví, ale jako
zaměstnání to zatím nevidím…
Katko zastáváte „tiskovou mluvčí“ ve vašem vztahu?
K- /smích/ V každé rodině by měl být tiskový
mluvčí….role padla na mě!
Krásně se obě smějete, máte smysl pro humor?
J-Podle toho o jaký humor se jedná..
K- Myslím, že ano, každá máme ten svůj….
Dorty, které pečete jsem viděla a ochutnala. Jsou
vynikající chuťově i výtvarně. Nesníte o vlastní
cukrárně, nebo malé restauraci?
J- Děkuji za lichotku, to mě těší. O malé rodinné
cukrárně sním! Uvidíme v budoucnu.
K- Kdyby se mě podařilo vyhrát v loterii/smích/. Ano
bylo by to fajn mít vlastní podnik. Vaření je můj
koníček, myslím, že vařím dobře. /smích/ Zatím si
nikdo nestěžoval…
Jak dělíte vaši spolupráci při pečení, Jana je asi šéf?
A co vás vlastně na tom baví?
J-Ano šéf jsem já/smích/Pečení mě naplňuje krásným
pocitem z dobře vykonané práce!
K- Já dělám finální podoby, to je pracné, ale máme
dobrý pocit, že dělám lidem radost tím, co jsme
vyrobily. Klientela se nám vrací a za to jsme moc
vděčné.
Jano proč jste u dobrovolných hasičů?
J- Hasiči jsou můj dětský sen, který se mě splnil a jsem
členem SDH v naší dědině.
Katko co pro vás znamená zodpovědnost?
K- Když člověk dodrží, co slíbí a ke každému problému
se postaví zodpovědně!
Rodiče se přistěhovali cca před 30 lety, vaše příjmení
je slovenské, máte zjevně „československý“ původ,
jezdíte do SR?
K-J- Ano, jezdíme tam rády za rodinou.

Není pro vás obtížné starat se o statek se zvířaty a
pomáhat rodičům? To je u mladých lidí vzácné!?
J- Beru to jako samozřejmost. Je třeba starat se jeden
o druhého.
K- Je těžké skloubit to se zaměstnáním, ale cítím to
jako povinnost vracet rodičům 25letou péči! Rodina
je pro mě na prvním místě, je to otázka svědomí.

125 let SDH Police

Katko cestujete ráda? Chtěla byste žít někde
v cizině? Potřebujete k životu les a přírodu?
K- Miluju cestování! Kdyby to šlo, procestovala bych
celou zeměkouli. Ale všude dobře, doma nejlíp… Láká
mě Amerika. Tak šetřím…. A procházka s psíkem
v přírodě po náročném dni, je nejlepší lék…
Jano chtěla byste založit svoji rodinu v Policích a žít
tady i v budoucnu? Máte úzký vztah s maminkou?
Byla vaší inspirací při volbě profese?
J- Ano, dovedu si představit postavit si baráček a žít
tady…vesnice má své kouzlo a klid, které ve městě
nenajdu. Jinak jsem já „tatinčák“ a ségra
„maminčák“/smích/ Mamka je naše taková třetí
sestra. Při volbě povolání mě spíš ovlivnila babička.
Ale mamka mě podporovala.
Žijete na statku s rodiči. Obdivuhodné. Musíte mít
zřejmě harmonické vztahy?!
J-K- Ano, máme výborné vztahy a navzájem se
respektujeme, rodiče obdivujeme.
Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství spojenou
s Policemi?
J- Škoda, že už tady nejsou Jackie mažoretky, tam
jsem chodila a moc na to vzpomínám!
K- Mám spoustu krásných vzpomínek, ale nic
konkrétního. Ale žijí tady lidé, kteří jsou s nimi
spojeni, jsem ráda za dobré sousedy, kteří nám občas
pomáhají a navíc si navzájem zasytíme žaludky!
/smích/
Jak vidíte svoji budoucnost?
K- Žiju přítomností!
J- Jak jsem řekla, rodinný dům v Policích…
Těším se za obec, že snad i ta „cukrárna“?! Co je pro
vás v životě podstatné?
J-K- Zdraví blízkých i obecně, rodina, láska, dobré
vztahy se sousedy….
Máte stejný vkus?
K-J-/smích/ Ne!
Zpracovala: doc. Jana Janěková

Foto: Kateřina Pavelková

Rokem 2019 tady naši hasiči oficiálně fungují
125 let, tak jsme to museli pořádně oslavit a
udělat lidem příjemnou podívanou v podobě
hasičské fontány. Protože by to naši chlapi sami
nezvládli, přijeli na pomoc ogaři z Loučky, Podolí,
Branek, Kunovic, Kladerub a předvedli nám
společnými silami nezapomenutelný zážitek i s
přídavkem. Pivo teklo trošku slabším proudem
než voda z proudnic, ale ani to nezabránilo
tomu, aby ve spojení s nějakým tím panáčkem
dokázalo nadělat pěknou paseku. Našli se i
odvážní mořeplavci, kterým to pro pivo po souši
přišlo moc daleko, tak si to střihli rovnou přes
rybník, tudíž ani o holé pupky nebyla nouze. Díky
nepřetržitému hlášení DJ o stavu benzínu v
centrále se nestalo, že by hudba přestala hrát a
nemálo jedinců se s námi propařilo až do
nedělního rána. Doufáme, že jste si to všichni
užili tak jako my, děkujeme, že se vás sešlo tolik
a těšíme se na další akci.
Justýna Tydlačková - tisková mluvčí SDH Police

Poděkování za dárcovství krve
Český červený kříž udělil Zlatý kříž 3. třídy panu
Petru Pelcovi za dovršení 80 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

Pozvánka
Polický okruh - memoriál Ley Menšíkové

Foto: Miroslav Kašík

Obecní úřad Police ve spolupráci s SDH Police a
Spolkem Klenot Police pořádá v sobotu 28. září
2019 závod horských kol „Polický okruh“ pro
všechny věkové kategorie.
Novinkou
letošního
ročníku
bude
start soutěžících v Evropském poháru MTB
neslyšících. Těšit se tak můžete na závodníky
několika evropských zemí. Pro závodníky s
trvalým bydlištěm v Policích bude opět otevřena
kategorie Poličáci – nejrychlejší Poličačka a
Poličák (2 okruhy, startovné 150 Kč). Registrace
kategorií od 15 let již probíhá na webových
stránkách: www.dtbserie.cz, zaregistrovat se lze
do 25. září 2019, po tomto datu již jen na místě.
Dětské kategorie do 15 let se budou registrovat
na klubovně od 12:00. Do 14:30 se můžou
zaregistrovat rovněž ostatní závodníci, kteří se
nezaregistrovali na webových stránkách.
Závod pro děti bude odstartován ve 13:00,
hlavní závod v 15:00 od klubovny. Startovné pro
účastníky starší 15 let - na webu 150 Kč, na místě
250 Kč (včetně jídla a pití v cíli). Závodníci do 15
let zdarma. Součástí okruhu bude divácky
zajímavá pasáž po bývalé motokrosové trati ve
Stráni. Přijděte povzbudit a vytvořit diváckou
kulisu. Občerstvení pro závodníky a diváky
zajištěno.
Milan Gerla, ředitel závodu

Cyklistický spolek
PKM Bike Team, z.
s. pořádá 15. září
2019 od 11:00 v
pumptrackovém
areálu pod
klubovnou 3.
ročník závodu pro
všechny věkové kategorie „PUMPTRACK RACE
POLICE“.
Harmonogram a propozice závodu na:
https://www.facebook.com/Pumptrack Race
Police 2019/ a na:
http://www.obecpolice.cz/spolky/pkm-biketeam/. Těšíme se na Vaši účast.
Miroslav Kašík ml., předseda PKM Bike Team, z. s.

TJ Jezdecký oddíl Police srdečně zve 26. října
2019 malé i velké na tradiční Hubertovu jízdu,
jako vždy na hřišti tělovýchovné jednoty.
Zahájení proběhne v 10.00, po kterém jezdci
odjedou na společnou vyjížďku. Divácky
zajímavý bude odpolední program od 13.00, kdy
si jezdci zasoutěží v zábavných disciplínách o
hodnotné ceny a budete mít možnost povozit se
na našich koních. Určitě zajímavou podívanou
bude také soutěž jezdců o nejlepší kostým a
samozřejmostí bude drobné občerstvení v
místním Baru. Na vaši účast se těší pořadatelé.
Milan Vrba, předseda TJ Jezdeckého oddílu

Kronika obce Police
Zápis z roku 1939:
…Hodně se objevilo kovových mincí, které
v Německu neměly ceny. Za marku bylo deset
korun. Povídalo se, jak němečtí vojáci
onemocněli z nadměrného mlsání. Na prvé
Hitlerovy narozeniny se nic nekonalo. Lidé po
domech pracovali. V politice nastalo nové
uspořádání. Nastoupil vůdcovský systém. 23.4.
vytvořena jedna strana Národního souručenství.
V Policích ustanoven vedoucím pan František
Svoboda z Ulice. Okresním tajemníkem byl pan
Voznica. Okresním vedoucím Ing. Černý
z Bránek. Naskytla se možnost dáti se
dobrovolně na práci do Německa. Prvý užil této
pan Strnadel. O Velikonocích byla odvážena
munice z Rajnochovic vzhůru Policemi do
Hranic. Všichni oceňovali dobrou výkonnost
našich strojů. Čas od času projeli pod vesnicí
v menším oddílu vojáci na cvičení. Až v srpnu
začaly přesuny k polským hranicím. Říkal mi
tehdy občan z Horní Bečvy, že tam jsou složeny
hromady munice. Police nikoho neubytovávaly.
Zato v obcích u údolí při silnici bylo ubytováno
dosti vojska. Co se stalo v Polsku, to překvapilo.
Na čas byla i naše vesnice ve válečném území,
které sahalo až po Hulín. Na oslavu porážky
Poláků ve Varšavě musely býti vyvěšeny vlajky.
Začal ostřejší postup v hospodářském životě.
Měsíc po vyhlášení války byly vydány prvé lístky
na potraviny a mýdlo. Prvních se vydalo málo. Až
páté byly vydány skoro všechny. Kdo mohl, dělal
si zásoby. Nastalo vázané hospodářství. Zima
byla mírná, chladné jarní měsíce, v březnu lijáky,
9.4. nádherné Velikonoce za 18°C, jarní práce
včas, velmi studený květen, vichřice a časté
srážky, lijáky, v červnu povodně. 12.7. krupobití,
velké škody na ovoci, žně průměrné, krásný
suchý podzim.
Zápis z roku 1938:
Jubilejní rok dvacetiletého trvání naší
samostatnosti byl v naší obci rokem velmi
rušným ale smutným. Politický neklid v Evropě,
a zvláště v nejbližším sousedství našeho státu

nezůstal bez následků na hospodářský vývoj
nejen u nás, ale i v celém světě. Vyhlášením
částečné mobilizace v květnu nastaly starosti
pro zemědělce, kteří byli povoláni, kdo jim
obstará jejich živnost, nicméně šel každý bez
reptání. Ostatně jich nebylo povoláno mnoho.
Větší pohnutí a rozčílení způsobila rozšířená
mobilizace v září, poněvadž museli nastoupiti
vojenskou službu všichni mužové – vojáci do 40
let. Pro speciální služby byli povoláni i někteří
starší – přes 40 let. Také velká většina koní,
hlavních to pomocníků rolníkových byla
odvedena, takže byla obava, že nebude vůbec
ani zaseto ani okopaniny sklizeny. Nejhůře bylo
majitelům větších hospodářství – s jedním
koněm nebo bez potahu a pomocné síly. Každý
hleděl především sebe… pokračování v příštím
zpravodaji
Eva Hermannová, referent

Sport
Tělovýchovná jednota Police – spolek zve
občany na domácí zápas podzimní části
fotbalové sezony 2019/2020 v neděli 29. září
v 14:15, v derby přivítáme fotbalisty z Loučky.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

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

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
11. září 2019. Další svoz je ve středu 25. září
2019.
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