POLICKÝ
ZPRAVODAJ

duben 2019

Informace o konání VI. zasedání
Zastupitelstva obce Police
Starosta obce Police zve občany na VI. zasedání
Zastupitelstva obce Police, které se bude konat
9. dubna 2019 v 18:00 v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Policích.

Pozvánka

Karel Hlavica, starosta

ZŠ a MŠ
Oznamujeme rodičům, kteří budou mít zájem o
umístění svého dítěte do Mateřské školy v
Policích ve školním roce 2019/2020 (a to i
během roku), že si mohou vyzvednout přihlášky
v průběhu měsíce dubna v Mateřské školce.
Řádně vyplněné, lékařem potvrzené formuláře
je nutno odevzdat do MŠ učitelkám do konce
dubna. Termín zápisu bude ve čtvrtek 2. května
2019. Výsledek zápisu bude zveřejněn.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel

Humanitární sbírka
Ve středu 10. dubna 2019 proběhne
humanitární sbírka na Obecním úřadě v
Policích od 7:00 do 17:00. Věci prosím zabalte
do krabic nebo igelitových pytlů. Za vaše
zapojení do sbírky děkujeme.
Marie Černochová

Volně pobíhající psi
Opět se rozmáhá nekontrolované pobíhání psů
po obci, kteří ohrožují a obtěžují především malé
děti a znečišťují veřejné prostranství. Znovu
připomínáme, že pes se může po obci
pohybovat pouze na vodítku a pod dozorem.

Hospoda nad Točnou
Paní Jana Doležalová informuje, že ve dnech 13. a
14. dubna bude Hospoda nad Točnou uzavřena.

Stavění máje
Spolek Klenot Police zve děti i dospělé v sobotu
27. dubna 2019 v 15 hodin k Polické klubovně,
kde proběhne již tradiční stavění máje.
Na vaši účast a pomoc se těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police

Dvoudenní autobusový zájezd
SDH Police ve spolupráci se Spolkem Klenot
Police pořádají ve dnech 13. a 14. dubna 2019
pro své členy a také občany Polic autobusový
zájezd do Litomyšle a Toulovcových Maštalí.
Odjezd autobusu bude
v sobotu 13. dubna
2019 v 7:00 z točny.
Následuje zastávka
na zámku Nové Hrady,
poté Skalní obydlí
Zderaz, společný
oběd a návštěva Toulovcových Maštalí. Ve
večerních hodinách příjezd do Litomyšle a
ubytování. V neděli následuje komentovaná
prohlídka města Litomyšl a po společném obědě
prohlídka hradu Svojanov. Příjezd do Polic ve 20
hodin.
Základní cena je 1 500,- Kč (v ceně je doprava,
všechny vstupy, ubytování, večeře, snídaně a
oběd v sobotu a v neděli). SDH Police přispívá
svým členům částkou 500,- Kč a Klenot Police
z.s. částkou 500,- Kč.
Závazné přihlášky včetně uhrazení poplatku
přijímá Milan Gerla, tel: 732 974 398
Milan Gerla, starosta SDH

„Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.“

Lidé v naší dědině
Mgr. Karolína Holl, DiS. - člen zastupitelstva
Pocházíte z jiné vesnice,
dalo by se říct, že určitou
roli pro váš přesun hrála
láska!? Cítíte se tady lépe,
jinak, či doma a jak byste
charakterizovala rozdíl, jeli.?
Vždycky jsem si myslela, že
budu žít někde ve
velkoměstě, třeba v cizině
s dostatkem veškerých služeb hned po ruce, skvělou
služební dostupností i neomezenými možnostmi, jak
strávit svůj volný čas, což mi vždycky scházelo. Praha
pro mě byla snová… Ale jak už to tak bývá - láska
hory přenáší, a tak jsem už pátý rok občanem Polic.
Nicméně Kunovice vedou na celé čáře, ať už kvůli
obrovskému rozvoji, který je vidět na každém rohu,
nabídce služeb i spoustě otevřených možností. Snad
nikde neplatí více, že kdo chce hledá způsoby, kdo
nechce hledá důvody.
Studovala jste v zahraničí, kde? Co Vám to dalo a jak
jste vnímala rozdíly. Stýskalo se vám?
V nizozemském Haagu jsem strávila semestr na
evropských studiích. Hodně jsme cestovali do
Bruselu po institucích EU, simulovali jednání
Evropského parlamentu při projednávání tabákové
reformy, napsala jsem spoustu esejí… Žádné
biflování látky nazpaměť tak jako u nás na Právnické
fakultě, ale praktické dovednosti, které jsme měli
možnost „zažít“.
Poprvé jsem bydlela na studentské koleji, kde jsem
byt sdílela se studenty ze Španělska, Skotska a
Norska. Volný čas mimo studium jsem trávila
cestováním po celém Beneluxu i Francii a také stáží
na českém velvyslanectví, která pro mě byla jedním
obrovským zážitkem. Vyzkoušela jsem si práci na
konzulárním i ekonomickém úseku, účastnila jsem se
mezinárodních konferencí i training programů na
Mezinárodním trestním soudě, holandských
ministerstvech i dalších mezinárodních organizacích,
zpracovávala jsem pravidelné reporty o politickém
dění na Úřad vlády do Prahy…
Myslíte si, že to co děláte a čím se i živíte, vás baví a
naplňuje?
Dělám toho spoustu, záleží, co máte konkrétně na
mysli… Všechno, do čeho jsem se rozhodla
investovat svůj čas, mě musí bavit, naplňovat

a přinášet mi užitek. Ve své práci projektového
manažera a zpracování žádostí o dotace jsem se
doslova našla a jsem ráda, že jako jedna z mála se
věnuji opravdu tomu, co jsem studovala. Farma je
pro mě velký relax, a taky se už nemusím trápit ve
fitku :) a další aktivity jsou už jen bonus jak zhodnotit
vloženou energii.
Vaše farma je váš splněný dětský sen? Preferujete
některá zvířata?
Naši i babičky vždycky chovali plno zvířat a věnovali
se hospodářství. Každé jaro jsme strávili sázením
zemáků i řepy, v létě jsem se opalovala v seně a
okopávala se cibule, mrkev, česnek atd... Konec
prázdnin patřil vybíráním zemáků, podzim zase
sběru jablek a trnek. A v zimě byly zabijačky. Jelikož
jsem věděla, jaká je to dřina a zodpovědnost, vždy
jsem tvrdila, že nikdy nebudu nic chovat ani sadit. A
jak čas plynul a okolnosti se vyvíjely, založila se naše
Farma Horní konec. Co se týká zvířat, tak
jednoznačně kozy pro jejich bezprostřednost,
umazlenost a talentem nás vždy něčím překvapí.
Co je pro vás v životě nejdůležitější?
Rodina a láska. Dobro nad zlem.
Jak byste charakterizovala váš život v naší vesnici, i
jak ho obecně vnímáte?
Jsem multifunkční aktivní člověk, kterému záleží na
místě, ve kterém žije, ať už by to bylo kdekoliv. A
pokud mám možnost ledacos změnit nebo přispět
ke změně, tak to ráda udělám. Bohužel ne všude
jsou snahy, nový pohled na věc a aktivita vítána. Ale
trpělivost růže přináší…
Přebrala jste funkci kronikáře. To je nelehká práce?
Baví vás to?
Věřím, že to má smysl a hodně mě to baví. Je to
velká výzva a i zodpovědnost. Bohužel ne všichni to
tak vnímají. V Policích se kronika nepsala od roku
2009 a chybí zápisy i z předešlých minulých let.
Zřejmě proto tato funkce dlouho nedoznala
důležitosti, a i nyní je stále podceňována. Třeba se
to ale časem a pravidelnými zápisy změní.
Máte nějaký oblíbený vtip o blondýnách?
Proč jsou blondýnky tak krásné?
v jednoduchosti je krása…

Protože

Jste ve finančním výboru, chcete to nějak upřesnit a
něco rozvést?
Finanční výbor má za úkol mimo jiné i sestavovat
návrh rozpočtu a tím ovlivnit hospodaření i rozvoj
během roku.

A měla jsem za to, že rozpočet je ve své podstatě
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závazný dokument a realizací akcí zařazených do
rozpočtu by pak mělo být pro obec prioritou. Navíc
stále existuje spoustu dotačních možností a grantů,
které by většinu investičních i neinvestičních akcí
mohly značně podpořit a tím ušetřit spoustu
vlastních prostředků obce. Nicméně jsem brzy
pochopila, že se jedná pouze o jakýsi plán, co by2se
tak mohlo třeba udělat, kdyby…
Kandidovala byste znovu, kdyby byla příležitost?
Máte v souvislosti s tímto konkrétní vizi a cíl pro
rozvoj naší dědiny?
V Kunovicích jsem tuto potřebu nikdy neměla a asi by
mě to ani nenapadlo. V Policích je to opačně. Tyto
volby pro mě jako „mladou naplaveninu, co se nebojí
říct věci narovinu“ znamenaly velký úspěch. Je vidět
velká podpora občanů, kteří mi věří. A to mě žene
dopředu.
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Máte svoje životní krédo?
„Karma je zdarma“
Je něco, co vás obecně trápí a co byste chtěla sdělit
veřejně?
Osobní rovina a vlastní zájmy vtažené do chodu
úřadů - všichni jsme si rovni, ale někdo rovnější.
Máte nějaké oblíbené místo, kde se cítíte dobře?
V horké vaně :D

Účastnil ses několika misí zrovna v době tamních
válečných konfliktů. Jak to vnímáš v současnosti
s odstupem.
Válečné konflikty jsou zlé. Všude a vždycky trpí
nevinní lidé. Byly to humanitární mise se zaměřením
na pomoc místním obyvatelům. Prošel jsem od
základních funkcí přes velitele ochranné směny
základny, po specialistu pro civilně-vojenskou
spolupráci. Jezdil jsem na jednání s místními vládními
představiteli.
Jsi také dlouholetým, dobrovolným dárcem krve a
plazmy. Dokonce máš ocenění. Je tato krásná pomoc
lidem součástí filosofie tvého života? Přirozené
soucítění a pomoc druhým?
Sám jsem poznal, jak je krev důležitá pro záchranu
života. Proto, když můžu, daruji. Nesmírně si vážím
hasičů a záchranářů, kteří denně zachraňují lidské
životy.
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Co považuješ v životě za nejdůležitější?
Žít tak, abych se ve stáří nemusel za sebe stydět.
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Byl jsi zvolen do zastupitelstva obce, jak to vnímáš a
co to pro Tebe znamená?
Vážím si důvěry lidí, kteří mě volili. Budu se snažit,
abych je nezklamal.
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Co je v Policích pro Tebe pozitivního a co bys
preferoval v rozvoji obce?
Jsme menší obec s různými spolky a aktivitami. Ale
trochu postrádám větší angažovanost mladých lidí
v chodu obce, nebo v trénování a výchově dětí.
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Cítíš nějaký rozdíl mezi obyvateli Ratiboře a Polic?
Valašsko tam jako tady. Tady si vidíme „víc do talířů“.
Máme k sobě blíž, což je dobře. Mám tu vše, co
potřebuju k životu. Rodinu, přátele, i ty kotáry, co víc
si přát….

______________________________________
Milan Vrba - člen zastupitelstva obce
Pocházíš z Ratiboře,
z údolí mezi kotáry,
jak se ti žije tady na
kopci na hranici
Valašského království,
kde stále fučí?
Cítíš se tu stejně
doma jako v Ratiboři?

Vzpomínáš si, kdy tě napadlo stát se profesionálním
vojákem? Jaký byl impuls?
Impulsem byla asi touha po dobrodružství, poznání
jiných krajů a lidí. Akčnějším životě. Na první misi
jsem jel v polovině devadesátých let. Otevřené
hranice, nové možnosti poznání, cestování. Armáda
mě to umožňovala.

Tam kde si najde člověk smysl života a k tomu pár
dobrých přátel, tam stojí za to žít. A já jsem to našel
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tady v Policích.

Co bys přál naší dědině do budoucna?
Všem obyvatelům spokojený a naplněný život!
Zpracovala: doc. Jana Janěková

.

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci únoru a březnu 2019 oslavili svá
životní jubilea paní Mynářová Anna 85 let a pan
Pavlica Pavel 70 let.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Vítání občánků
V neděli 24. března 2019 se uskutečnilo v
zasedací místnosti obecního úřadu Vítání
občánků. Do svazku obce jsme přivítali 4 děti:
Matěje Fabíka, Karolínu Orságovou, Tinu
Stříteskou a Adélu Plesníkovou. Přejeme
dětem hodně lásky a rodičům mnoho radosti z
jejich dětí.

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došli naši
spoluobčané Ján Kvasniak a Richard
Mikulenka. Pozůstalým rodinám vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně Kulturní a sociální komise

Komunální odpad
Komunální odpad se bude
odvážet ve středu 10.
dubna, další svoz je ve
středu 24. dubna 2019.
V sobotu dne 13. dubna 2019 se bude konat
svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu na obvyklých místech:
U kříže na horním konci
08:00 – 09:00
Na točně
09:00 – 10:00
Na křižovatce k farmě
10:00 – 11:00
Prosíme občany, aby osobně předávali
odpady svozové firmě a nevytvářeli hromady.
Současně se sběrem nebezpečného odpadu
provedou místní hasiči svoz železného šrotu,
autobaterií a vysloužilých elektrospotřebičů,
které prosím nachystejte před své domy v
sobotu 13. dubna 2019. Děkujeme

Kronika obce Police
Zápis z roku 1939:
S počátkem roku počínají se tvořiti spolky
brannosti. Poličtí mají docházeti do Bránek.
Začíná se užívati nové politické uspořádání. A do
všech starostí vpadl 15. březen. Předcházející
dni byly lehce mrazivé. V noci na patnáctého se
částečně oteplilo. Padal sníh a foukal řádný vítr.
Nikdo nevěděl, že v Meziříčí byly na okresním
úřadě schůze, kde se zástupcové obcí měli
vyjádřiti, jak by se zachovalo obyvatelstvo,
kdyby došlo k nějakým nepředvídaným
událostem. 15. března mezi druhou a třetí
hodinou v noci přijeli k panu Fabíkovi, který byl
starostou, dva úředníci okresního úřadu. Co
přinesli, bylo ráno oznámeno bubnem – totiž že
jsme zabráni Německem, že se postupujícím
jednotkám nemá klásti odpor. Buben se rozvířil
a byl po celou dobu okupace pořádně zapřažen.
Hasiči měli patnáctého března pohotovost.
Čekali jsme doma, kdo přijede. V rozhlase
pískaly pochody. Do vesnice nepřijel nikdo.
Kolem jedenácti hodin projela tři obrněná auta
pod Komárovicemi od Kelče k Meziříčí.
Odpoledne bubnovalo: „Jezděte opatrně,
jezděte vpravo!“ Později byly s tímto heslem
umístěny tabule při vjezdech do vesnice. Dosud
se nic nestalo. V prvých dnech to nebylo ani tak
cítit, že jsou tu cizí lidé. Ale až se začaly rozvážet
vojenské zásoby ze skladišť, bylo již hodně řeči o
tom, že se vše mělo rozdati českému
obyvatelstvu. V prvém týdnu protektorátu se
vraceli do domovů narukovaní chlapci.
V Meziříčí se zastavili Němci na chvíli při
postupu. Auta s děly stála na náměstí. Důstojníci
bydlili po domech. Před bytem důstojníka stála
stráž. Němci při kuchyni rozdíleli jídlo. Zbraně a
vojenské předměty musely býti odevzdány:
celkem 8 pušek. Byla zařízena výzdoba domů
novou vlajkou. Mnoho jich v obci nebylo. Jen
tam, kde úředně býti musely: na obecní
kanceláři, na škole, na nádraží. Lidé museli
dávati pozor na nové peníze.…..pokračování
v příštím zpravodaji
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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