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Pozvánka na jednání
zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na XV. zasedání
Zastupitelstva obce, které se bude konat v úterý
10. března 2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Karel Hlavica, starosta

Humanitární sbírka
Ve středu 18. března 2020 proběhne na Obecním
úřadě v Policích od 7:00 do 17:00 humanitární
sbírka. Věci prosím zabalte do krabic nebo
igelitových pytlů. Za vaše zapojení do sbírky
děkujeme.
Marie Černochová, koordinátor sbírky

Autobusový zájezd
SDH Police ve spolupráci se spolkem Klenot Police
pořádají ve dnech 18. a 19. dubna 2020 pro své
členy a také občany Polic autobusový zájezd.
Program: termální koupaliště Velký Meder, vodní
mlýn Jelka, vinný sklípek, hrad Devín, Bratislava.
Podrobnější informace můžete získat na webových
stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Milan Gerla, starosta SDH

Sportovní ocenění
V anketě Sportovec roku okresu Vsetín za rok 2019
byl oceněn Jakub Mikuláštík. Jakub v loňském roce
získal celkem 6 medailí jak na Mistrovství ČR, tak v
Národních pohárech v různých technikách karate.
K dosaženému úspěchu srdečně blahopřejeme.

Polická SeniorKARTA
V měsíci únoru byla občanům v Policích, kteří letos
dosáhnou 60 let a starším, distribuována první
Polická SeniorKARTA. Velmi si vážíme toho, že se
aktivně podílíte na společenském životě v obci a
chceme Vás za to odměnit. Celý systém je
dobrovolný, takže pokud se nebudete chtít zapojit,
vůbec nic se neděje.
Do SeniorKARTY můžete během roku sbírat
podpisy (nebo razítka) za akce, které jsou pořádány
v obci Police nebo Obcí Police. Jednotlivé akce jsou
bodově ohodnoceny a rozděleny do 3 kategorií.
1 BOD – Kulturní události
2 BODY – Přednášky a kurzy
3 BODY – Pohyb a výlety
5 BODŮ – Vyplněná SeniorOBÁLKA
Po nasbírání 20 bodů za různou kombinaci všech
aktivit, kartičku odevzdejte na obecním úřadě nebo
doneste na předvánoční posezení seniorů, kde
proběhne slavnostní slosování o hodnotné ceny.
Pokud jste už nějakou akci absolvovali ještě před
tím, než se k Vám SeniorKARTA dostala, rádi Vám
Vaši účast na obecním úřadě zpětně potvrdíme.
Informace k SeniorKARTĚ naleznete také na
stránkách obce www.obecpolice.cz nebo na
Obecním úřadě.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Karel Hlavica, starosta

Místní poplatky
Poplatek ze psů
Žádáme majitele psů, kteří doposud nezaplatili
poplatek ze psů, aby tak učinili co nejdříve, a to buď
hotově do pokladny na Obecním úřadě v Policích
nebo bezhotovost. převodem na č. ú. 8922851 kód
banky 0100 variabilní symbol: 134100+číslo
popisné. Nejpozději však do 13. března 2020. Po
tomto datu bude zahájeno daňové řízení.
Renata Vajglová. referent

„Březen bez vody, duben bez trávy.“

Lidé v naší dědině

Jakub Kelnar
/“dobrá partie“/ zn. zadaný
Tvým domovem je v současné době dům opředený
tajemstvím a mnoha neznámými. Jak se ti v něm
bydlí?
Bydlí se nám skvěle. Jen pro dva je to trošku velké.
Pomalu zjišťujeme, jak a kdo tady před námi žil. A je
to celkem zajímavá historie.
Ano, můžeme prozradit, že v tom domě se narodila
moje babička a všech jejich deset sourozenců, věříš
na náhody?!
Věřím na osud. Pro něco se všechno děje. A je
spousta "náhod", které nás sem přivedly, určitě je to
dílem osudu.
Napadlo by tě před několika lety, že se usídlíš
v Policích?
V žádném případě.
Mě také ne, to máme kromě domu předků
společné/haha/. Co přesně pro tebe znamená pojem
„domov“?
Domov je pro mě tam, kde mám své zázemí, a hlavně
milujícího člověka, ke kterému se vždy rád vracím.
Jsi vystudovaný zemědělec takže?!
Po škole jsem nějakou dobu pracoval ve svém oboru,
jako agronom, ale bylo to strašně časově náročné,
tak jsem toho nechal a začal jezdit s náklaďákem
u vnitrostátní dopravy.
Když jsi byl malý chtěl jsi mít koně, ty se ti prolínají
životem, jak to tedy je?
S koňmi dělám naplno od patnácti let. Prvního koně
jsem si koupil ve dvaceti letech. Pak jsem o něj přišel
a po čase koupil jiného. V mých 31 letech jsme koupili

statek tady a tady máme koní už šest :)
Pokud vím, jezdil jsi s tažnými koňmi tahat dřevo
do lesa. To je velmi náročná práce.
Náročná je každá fyzická práce, ale v lese je to
strašně romantické a člověk je úzce spjatý s
přírodou. A hlavně to člověka musí bavit.
Neživíš se tedy původní profesí, ale díky Tvé budoucí
ženě ti během krátké doby vstoupilo do života
několik koní a mnoho dětí!?
Během posledních tří let se toho pro mě hodně
změnilo. Nakoupili jsme si koně, rozjeli jsme Ranč a
začali jsme spoustu času trávit spolu s "budoucí"
ženou s dětmi a koňmi.
Baví tě všechno to, co to obnáší? Myslím, že jsi mezi
dětmi oblíben.
Samozřejmě, že baví, bez toho by to asi ani nešlo.
Někdy je to dost náročné, ale vše se dá. Myslím, že
oblíbený jsem, hlavně když s nimi vymýšlím
lumpárny.
Kdybys neměl Nelu, co myslíš, že bys v současnosti
dělal a kde?!
Netuším, kam by mě osud zavedl, ale jsem rád, že
jsme s Nelou tady.
Město tě neláká?
Než jsme se sem nastěhovali, bydlel jsem ve městě.
Pohodlný život. Ale za Police bych už neměnil.
Život ve městě je pohodlný?
Já myslím, že ano. Všude blízko a vše po ruce. Taky
člověk nemusí řešit problémy kolem domu. Sečení
trávy, dřevo na zimu, obavy z toho, že nám kvůli
větru uletí střecha a spousta dalších věcí. Akorát s
parkováním ve městě je to hrůza – to je moje osobní
zkušenost.
K jakým profesím jsi během let přičichl?
Agronom, řidič z povolaní, kočí v lese a dělnické
profese ve fabrice. A dětská chůva, haha.
Dětská chůva???
Momentálně často pracujeme s dětmi a musel jsem
se v tom zlepšit a zdokonalit. Takže se dá říct, že už i
to je v současnosti moje "profese".
Jsi narozen ve znamení berana, věříš ve znamení a
jejich význam?
Žena říká, že jsem typický beran a taky se tak cítím.
Takže věřím.
Co to je typický beran?!
Tvrdohlavý. Říká se, že hlavou zeď neprorazíš. Ale já
prorazím.
Aha..na koníčky či zájmy se ani neptám, vypadá to,
že tvůj život je tvůj velký kůň.
Spíš šest. Malých i velkých. Ale rád si hraju i se
dřevem. A samozřejmě údržba a zvelebovaní Ranče.

Jak si hraješ se dřevem?
Vyrábím praktické věci. Stojany na sedla, věšáky
do chodby. Máme doma vše obloženo dřevem
po bývalých majitelích, takže mě to tak nějak
inspiruje.
Vadí ti něco v naší dědině?
Mrzí mě malá účast lidí na společenských akcích
v dědině. Lidé se nescházejí tak, jako kdysi. Taky mě
až děsí naše vlaková zastávka.
Ano naše vlaková zastávka je kuriozitou. Snad se to
změní?!
Asi bych se nesmál, kdybych čekal za tmy na vlak.
Sám. Ale vše má svůj čas a na zastávku třeba taky
dojde.
Mám dojem, že jsi dobrá partie, když nerad
cestuješ a miluješ místo, kde žiješ?!
Na to se musíte zeptat mé "budoucí" ženy.

Baví mě tvoje stručnost odpovědí. Zapadls mezi
vrstevníky v Policích? Neříkají ti stále, že jsi
přistěhovalec?
Myslím si, že zapadl a nepamatuji si, že by mě
někdo někdy takto nazval.
Defacto každý někdy odněkud a někam doputuje.
Prozradíš něco ze svého původu?
Mám trošku prudší povahu, dřív konám a pak
přemýšlím. A to mám možná po slovenských
předcích z mamčiny strany. Praděda ze Štramberka
údajně jeden večer propil v hospodě vůz i s krávou.
Říkalo se mu ďábel a podle něj pak i dalším členům
rodiny. V rodině mi říkají, že jsem taky do ďáblů.
Jsi zvyklý od dětství pracovat rukama
v hospodářství a vlastně v tom pokračuješ.
Snažím se, i když to nejde vždy podle našich
představ. Ale statek máme velký a zvířat taky dost.
V mladí jsem pracoval hlavně u krav a pak jsem
přesedlal na koně.
Co tě těší, co ti dělá radost, co tě štve?
Těší mě, když od nás odcházejí spokojené děti
spolu se spokojenými rodiči. Radost mi dělá moje
žena. Občas mě štve, když ráno musím vstávat.

Myslíš, si o sobě, že jsi pohodový, nekonfliktní
chlap?!
Snažím se být pohodový, ale někdy jsou i na nebi
mraky. Konflikty nevyhledávám a raději se jim
vyhýbám.
Co vlastně umíš? To je provokativní otázka, že?
To se těžko konkretizuje. Snažím se umět všechno,
co je potřeba kolem statku. Takové ty méně
odborné práce. Ale spoustu věcí jsem se naučil až
tady.
Jsi tolerantní a chápající partner?
Myslím, že ano.
Také jsi dlouhodobým dárcem krve a krevní plazmy.
Jaká je motivace?!
Hlavně pomoc druhým a dobrý pocit.
Po čem toužíš? Toužíš-li po něčem….
Momentálně po traktoru.
Máš smysl pro humor, to je vzácné, třeba se po
tomto rozhovoru stane kouzlo a bude stát ráno
traktor před domem……
Jednou určitě bude. Až na něj našetříme.
Plní se ti „sny“?
Mým snem bylo hospodařit na statku. Takže, ano
plní.
Je nějaké téma, které mě nenapadá a o kterém bys
chtěl mluvit?
Zrovna mě nic nenapadá.
Čeho si na lidech nejvíc ceníš?
Upřímnosti a pravdomluvnosti.

Text a foto: Jana Janěková

Dětský karneval
V sobotu 8.2.2020 Kulturní a sociální komise
ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Policích uspořádala
karneval.
Chtěla bych velice poděkovat OÚ a všem členům
kultury za úžasnou přípravu a spolupráci, krásné
dárky do tomboly. Hlavní cena byly dva poukazy
na jízdu na koni od Nely Petřkovské. Radost dětí
při pohledu na hračky a následné losování tomboly
vždy potěší. ZŠ a MŠ se zapojila do programu
a výroby ozdob. Děti předvedly krásné vystoupení,
některé z nich poprvé stály na jevišti. Děti vše
zvládly s úsměvem na tváři. Paní učitelky si zaslouží
velkou pochvalu, jak se dětem věnují a mají je rády.
Je úžasné vidět, jak funguje spolupráce mezi rodiči
a školou. Rodiče dětí a zaměstnanci ze ZŠ a MŠ
darovali krásné dárky do tomboly. Děkujeme
za milé prostředí v hospodě Nad Točnou. Děti měly
krásný zážitek a velkou radost z programu paní Evy.
Ta se postarala o zábavu dětí.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Vodění medvěda
Spolek Klenot Police uspořádal v sobotu 15. února
2020 masopustní průvod naší obcí. Děkujeme všem
za srdečné přijetí a připravené občerstvení.
Za spolek Klenot Police Renata Vajglová

Pozvánka

Pozvánky
Vynášení Morany

Velikonoce na klubovně
Spolek Klenot Police srdečně zve děti i dospělé na
Velikonoční posezení v příjemném prostředí
Polické klubovny v sobotu 28. března 2020 v 15:00.
Na programu bude pletení tatarů. Proutí na tatary
prosím vezměte s sebou.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně spolku Klenot Police

Ukliďme Police
V sobotu 4. dubna 2020 se společně s MŠ a ZŠ
Police zapojíme do celorepublikového úklidu a
zvelebíme veřejné prostranství naší obce Police.
Všichni, kdo máte ruce, nohy, dobrou náladu a chuť
pomoci, neváhejte a přijďte.
Sraz je v 10:00 hodin před budovou obecního
úřadu. S sebou si vezměte pracovní rukavice,
pevnou obuv a hlavně dobrou náladu. Po akci si
společně opečeme špekáčky.
Mgr. Karolína Holl, DiS.

Přednáška o životě v Irsku
Kulturní a sociální komise vás zve v sobotu
21.3.2020 v 18:00 hodin na přednášku o životě
v Irsku.
Irsko - někomu se vybaví smaragdový ostrov plný
zelených pastvin, četných rašelinišť, močálů a
divokého skalnatého pobřeží přerušovaného
fantastickými plážemi. Pro jiného je Irsko,
rozdělená země plná rebelů, poznamenaná velkým
vystěhovalectvím v minulosti, mnohým dalším pak
světoznámé pivo Guiness nebo jemná irská whisky.
Pro znalce historie je Irsko země, kde dodnes
přežívá duch prastaré keltské kultury, milovníci
pověstí a pohádek připomenou život plný osobité
kultury, folkloru a tajemných skřítků. Pro milovníky
příjemné turistiky a fotografy je Irsko, země
zaslíbená.
O tom všem nám budou vyprávět paní Jana
Pašková se synem Matějem, noví obyvatelé Polic.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci únoru 2020 oslavila své životní jubileum:
Jaroslava Pavlicová
65 let
Do dalších let přejeme oslavenkyni hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Den vody
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
pořádá při příležitosti SVĚTOVÉHO DNE VODY Den
otevřených dveří ve vybraných zařízeních
společnosti.
Exkurze proběhnou v sobotu 21. 3. 2020 v 10:00
hodin.

Komunální a tříděný odpad
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
11. března 2020, další svoz je ve středu 25. března
2020.
Svoz pytlů s plastem od domů bude ve středu 18.
března 2020. V případě potřeby dalších pytlů si tyto
můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Žádáme občany, aby do pytlů dávali pouze plastový
odpad nikoliv sklo a před umístěním na místo
odvozu pytle zavázali. Děkujeme.
V sobotu dne 4. dubna 2020 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
prosíme nachystejte před své domy v sobotu
4. dubna 2020. Děkujeme.
Karel Hlavica, starosta

Sport
Výkonný výbor TJ Police zve své členy na Valnou
hromadu, která se uskuteční v pátek 3. dubna 2020
v 18:00 hodin na hřišti TJ Police. Na místě je možno
zaplatit členský příspěvek.
V rámci ankety Sportovec roku okresu Vsetín 2019
byli oceněni členové TJ Police a to Bursas
Charalambos, který vytvořil 25 světových a 350
českých rekordů v žonglování s míčem. Dále David
Majštiník a Tomáš Andris, kteří dosáhli vítězství na
mistrovství republiky a světa v nohejbalu.
K ocenění srdečně gratulujeme.
Jarní část fotbalových soutěží se pomalu rozbíhá,
první zápas odehrají naši fotbalisté na domácím
hřišti v neděli 5. dubna v 15:30 hodin s mužstvem
TJ Valašská Polanka B. Na Vaši účast se těší
pořadatelé.
Výkonný výbor TJ Police
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