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Jednání zastupitelstva
Na posledním zasedání zastupitelstva obce
zastupitelé schválili vyhlášení záměru na pacht
obecních pozemků – Vodní nádrž Nad revírem.
Následně bude vyhlášeno výběrové řízení dle
tohoto záměru. Dále projednávali úpravu vodního
toku v lokalitě Nad Revírem, kde by mělo dojít
k vybudování záchytné nádrže z důvodu zanášení
zatrubněné části potoka větvemi a listím.
Karel Hlavica, starosta

Zprávy z obce
Komunitní centrum Police
V současné době probíhá příprava návrhu stavby
komunitního centra v naší obci. Požadavek na takové
zařízení vyplynul z dotazníkového šetření v rámci
zpracování nového programu rozvoje obce. V zadání
pro architekty je pro toto zařízení vyčleněn prostor
současné hospody a zahrady za ní. Jedná se o stavbu,
která by měla sloužit k setkávání lidí při různých
příležitostech, kde mohou probíhat společenské
programy, divadla, cvičení různých věkových skupin,
zázemí pro spolky a v neposlední řadě restaurace
s kuchyní. Součástí zadání je i vytvoření prostoru pro
knihovnu a parkovací plochy pro návštěvníky. Návrhy
architektů budou prezentovány na veřejném
projednání s občany v měsíci srpnu. O termínu
a místě budeme včas informovat.

Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Od 5. července bude znovu v provozu víceúčelové
hřiště, které v minulých měsících prošlo
rekonstrukcí. Na plochu hřiště byl položen nový
povrch, jsou vyměněny poškozené mantinely včetně
obou basketbalových košů a poškozené ochranné
sítě.

Zprávičky z Mateřské školičky
Rozloučení s předškoláčky
Letos jsme se v mateřské škole rozloučili s dětmi,
které v letošním školním roce ukončí povinnou
předškolní docházku a postoupí o jedno patro výš,
do školy základní.
Jsou to: Zuzana Zoubková, Vojtěch Mikulenka, Josef
Navrátil a Vít Havran.
Slavnostní rozloučení proběhlo ve čtvrtek
17. června 2021 ve třídě mateřské školy za účasti
učitelek MŠ, paní ředitelky, zástupců kulturní
komise při OÚ Policích a rodičů a prarodičů našich
předškoláčků. Děti krásně zazpívaly, přednesly
básničky a představily se, každé pod svým vlastním
autoportrétem. Odměnou byly dárky a gratulace
s přáním, aby se jim ve škole líbilo. Pak si
v doprovodu paní ředitelky všichni prohlédli třídy
školy a seznámili se s prostředím, do kterého děti
od září nastoupí. Odpoledne jsme ukončili
prohlídkou fotek z činností MŠ v letošním školním
roce a výborným pohoštěním.
Loučení
s předškoláčky ještě pokračovalo následující den
výletem do Valašského Meziříčí. Navštívili jsme
Vrtuli – svět zábavy a deskových her, dětské hřiště
a nechyběla ani zmrzlina.

Oprava hřiště u obecního úřadu
Stavební firma začne od 12. července s rekonstrukcí
hřiště u obecního úřadu. Během stavebních prací
bude toto hřiště uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Oprava silnice na Branky
V minulých dnech došlo k opravě na horní cestě
do Branek. Kvůli velkému provozu došlo k úbytku
štěrku na krajnicích, který byl dosypán, aby se auta
mohla bezpečně vyhýbat.
Karel Hlavica, starosta

Foto: archiv MŠ

„Svatá Anna – chladna z rána.“

Zprávy ze školy

Další školní rok je za námi. Určitě nepatřil svým
průběhem
mezi
ty
poklidné
vzhledem
k epidemiologické situaci, různým vládním
nařízením, časté distanční výuce a testování. I přes
tyto překážky se nám vše podařilo společně
zvládnout.
V červnu jsme se školní družinou
navštívili v rámci projektu Šablony II Záchrannou
stanici v Bartošovicích, kde byli žáci seznámeni
s prací ochránců přírody. Další projektový den,
kterého se zúčastnili školáci i děti z mateřské školy
se uskutečnil v Terénním středisku Hájenka
v Semetíně. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého
ze života žab a jiných obojživelníků. Také jsme se
vydali na školní výlet na Hranickou propast a do
lázní Teplice nad Bečvou, kde jsme si prošli
kolonádu, zahráli si minigolf a dozvěděli se plno

zajímavých informací o propasti a jeskyních. Další
zajímavostí, kterou jsme pozorovali v odpoledních
hodinách bylo částečné zatmění Slunce.
Děti ze školky navštívily 24. června dopravní hřiště.
Předposlední týden se uskutečnilo ve školce tradiční
rozloučení pro předškoláky. Se školním rokem jsme
se rozloučili na Kozaře, kde proběhl už tradiční
Pohádkový les. I letos se školáci proměnili
v pohádkové bytosti a pro děti ze školky si připravili
stanoviště s různými úkoly. Nechybělo sluníčko
a dobrá nálada, ani opékání špekáčků, pozorování
žabiček v potoce, malování na obličej, střílení
ze vzduchovky, souboj v přehazované a večerní
schovávaná. Všem, kteří s námi strávili krásné
odpoledne, děkujeme. Velké poděkování patří také
Mysliveckému spolku Jasenec-Police za možnost
využití myslivecké chaty a jejího okolí.
Přejeme krásné léto a dny plné pohody
a spokojenosti. Děkujeme všem za přízeň, spolupráci
a podporu.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Informace ze školní jídelny
Vážení strávníci. Školní jídelna Základní školy a
Mateřské školy Police bude v průběhu hlavních
prázdnin uzavřena od 17. července 2021 do
31. srpna 2021. Na tuto dobu je možno odebírat
obědy od paní Květoslavy Žurkové z Branek. Výběr je
z 4 jídel. Cena obědu je 90 korun – menu č. 2, č. 3 a
č. 4. Větší porce 96 korun – týká se menu č. 1. Dovoz
do prodejny Jednoty v Policích přibližně v 11 hodin je
zdarma. Nutno mít jídlonosiče na výměnu. Přihlášky
k odběru nahlaste do pátku 9. 7. 2021 ve školní
jídelně nebo v prodejně Jednoty u paní Marušky
Křenkové a Věrky Plesníkové, které opět tuto službu
ochotně a nezištně zajišťují. Jídelníčky budou
rozdávány vždy ve čtvrtek. V pátek je nutno
označené na celý týden dopředu odevzdat zpět.
Věra Gardianová, vedoucí školní jídelny

Představení a žehnání „nového“ zásahového automobilu.
V pátek 25.6.2021 nastal historický okamžik pro
hasiče obce Police, neboť poprvé v historii obce
a 127leté historie Sboru dobrovolných hasičů
v Policích, uvedli do provozu cisternový zásahový
automobil Magirus – Deutz s hasičským označením
CAS 24/2100/0-M1Z, který nahradí 50 let starou Avii.
Výrazně se tak zvýší akceschopnost jednotky.
Automobil disponuje výbavou tak, aby splňoval
veškeré požadavky pro provoz stanovených
vyhláškou o technických podmínkách požární
techniky.
Automobil byl bezplatně převeden z jednotky SDH
obce Poličná do majetku obce Police v listopadu
2020 a od té doby jsme svépomocí pracovali
na přestavbě tak, aby vyhovoval našim představám.
Automobil dostal nový lak a polepy. V kabině byly
vyměněny sedačky řidiče a velitele vozidla, pro
posádku byly nově namontovány pohodlné sedačky
z autobusu. Do prostoru pro posádku byla vyrobena
skříňka pro uložení přileb, zásahových rukavic
a ostatních drobností.
Dále byl do kabiny
nainstalován měnič napětí 230/12 V a zdroj pro
nabíjecí základny svítilen a přenosných vysílaček.
Byla namontována základnová vysílačka a monitor
couvací kamery. Do nákladového prostoru byla
přidána další nádrž na vodu, takže kapacita cisterny
se zvýšila na 2100 litrů vody. Byly upraveny
jednotlivé úložné prostory tak, abychom do nich
mohli umístit elektrocentrálu Heron 5,5 kW,
plovoucí čerpadlo Plovčer 2000, motorové kalové
čerpadlo s příslušenstvím, motorovou pilu
s příslušenstvím, kanystry s PHM, útočné hadicové
vedení s rozdělovačem a proudnicemi, vybavení pro
lezce pro záchranné práce ve výšce a ostatní materiál
pro hasičské práce. Na střeše vozidla byly sníženy
úložné boxy a držák hasičského žebříku tak, aby
vozidlo mohlo vjet do naší hasičské zbrojnice.
Na úpravách bylo členy SDH odpracováno bezplatně
více než 1000 hodin.

Slavnostního žehnání se zúčastnili starosta obce
Police pan Karel Hlavica, starosta obce Poličná pan
Ladislav Místecký, vedoucí kanceláře OSH Vsetín
sestra Blanka Šochová a bratr Pavel Solanský, který
nás seznámil s historií vozidla. Na slavnost byli
pozváni hasiči z Poličné, Branek, Loučky, Podolí
a Kunovic. Modlitbu a požehnání provedl pan farář
Ján Rimbala. Automobil byl pokřtěn jménem Václav.

Po ukončení slavnostního aktu byl automobil
předveden veřejnosti. Pro všechny účastníky bylo
připraveno pohoštění a na dobrou náladu přispěla
dechová hudba. Během večera se zkonzumovalo 90
porcí srnčího guláše, 550 piv a 130 litrů limonády.
Rád bych touto cestou poděkoval všem sponzorům,
kteří materiálně přispěli na přestavbu vozidla,
Mysliveckému spolku Jasenec – Police za dodání
zvěřiny a všem účastníkům, kteří finančně přispěli
do pokladničky. Obsah pokladničky ve výši 5000,- Kč
zašleme na účet některé z tornádem postižených
obcí jižní Moravy.
Milan Gerla, starosta SDH

Lidé v naší dědině

Tomáš Navrátil
„analytik se skrytou intuicí“
Jste Poličák? Narodil jste se tady?
Ano, jsem Poličák a celý život tu žiji. Teda kromě
šesti let, kdy jsem studoval a pak pracoval v Praze.
Rodiče pocházejí odsud?
Matka je z Polic (Šnajdrovi) a Taťka z Loučky
(Navrátilovi). Taťka se tu přistěhoval. K původnímu
domu přistavili další jednotku, kde teď žijeme. Náš
dům je dvou generační.
Takže jste dětství prožil tady…
Ano prožil. S kamarády jsme chodili často ven jen
tak do přírody nebo na kolo, protože televize nás
nebavila a internet ještě nebyl rozšířený.
Proč jste se rozhodl žít nadále tady, když jste
studoval v Praze?
To je docela náhoda. Z Prahy jsem se tady
odstěhoval za svou, teď již bývalou přítelkyní. Našel
jsem stabilní práci v Rožnově, kde jsem pak potkal
moji ženu. Odstěhovat se zpět bylo docela rychlé
rozhodnutí, kterého v žádném případě nelituji,
i když mám Prahu pořád rád.
Preferujete tedy klidnější život na vesnici před
městem?

Vesnici i město mám stejně rád. Na vesnici je klid
a bezpečno, což ocením jako otec dvou dětí, ale
ve městě je „více“ možností – vše je při ruce. Vím,
že bych dokázal s rodinou žít i ve městě.
Jakou máte profesi a co přesně jste studoval?
Jsem programátor/analytik. Navrhuji a vytvářím
(implementuji) počítačové programy. Studoval
jsem průmyslovku v Rožnově, v Praze na ČVUT
bakaláře a inženýrské studium jsem si dodělal
na VUT v Ostravě na dálku. Hned od průmyslovky
jsem studoval počítačové systémy. Na vysokých
školách jsem se již specializoval na návrh
a
implementaci
počítačových
systémů.
Momentálně pracuji v Rožnově pod Radhoštěm
ve firmě ON Semiconductor. Pracuji tam od té
doby, kdy jsem se tu odstěhoval zpět z Prahy. Firma
se zabývá výrobou čipů, které se pak používají
v elektronických zařízeních (mobily, rádia, televize,
auta, medicínské zařízení). Moje práce je návrh
a implementace datových toků mezi počítačovými
systémy, které firma používá. Mám k dispozici malý
tým lidí, se kterými pracuji na firemních projektech.
To zní velmi složitě…ale zjevně vás ta práce
baví…kolik hodin denně prosedíte u počítače a jak
relaxujete?
U počítače prosedím 8 hodin denně – standartní
pracovní doba. Někdy i více pokud se nějaký
projekt blíží dokončení. Po práci chodíme s dětmi
ven na procházky nebo se ženou sportovat (kolo,
běh, turistika). Na relax je čas až večer u televize…
Máte analytické myšlení i v životě? Plánujete?
Nebo řešíte vše, jak to přichází?
Analyticky myslím i v životě. Většinou máme vše
dopodrobna naplánováno. Nicméně, dokážu se
poprat i s náhlou změnou, když přijde něco
nečekaného.
Vaší vášní je jízda na kole. Máte raději terén, nebo
cyklostezky?
Raději mám terén a taky lesní cyklostezky kde je
klid. Místní lesy od Valmezu po Hostýn znám docela
dobře. Jezdím tam skoro pokaždé když jedu
na projížďku.
Máte citový vztah k Hostýnským vrchům a k horám
jako takovým, je to tak?
Ano, je to tak. Hostýnské vrchy znám od mala, kdy
jsme s taťkou jezdili na běžecké lyže. Potom jsem
tam hlavně jezdil na kole a dnes si rád i zajedu
autobusem na Hostýn a odtud pěšky domů. Mají
svoje kouzlo. Jinak mám docela rád i Jeseníky,

Beskydy a Malou Fatru. Pravidelně tam jezdíme
na pěší turistiku.
Patříte k mladé generaci, jak vidíte budoucnost
naší vesnice, případně celé naší „krajiny“?!
Začínám si všímat, že bydlení na vesnici je
v poslední době docela populární. Vidím to
zejména ve svém oboru, kdy se kolegové
programátoři stěhují z měst do vesnic za klidem
a rodinou pohodou. Naší vesnici mám rád. Je tu
klid, kultura a děti tu mají kamarády i zábavu. Tak
mi to vyhovuje. Nemám důvod se stěhovat jinde.
Jak se vlastně říká té části Polic, kde bydlíte? A jste
tam spokojení?
Části Polic, kde bydlím se říká Dolní Konec. Bydlíme
na samém okraji vesnice. Za naším domem je jen
louka, koleje a máme pěkný výhled na lesy a kopce
v okolí – je to velmi uklidňující výhled.
No, ale dole ta nepřehledná zatáčka bez značeného
přechodu s rychle jedoucími auty!?
Ta je opravdu nebezpečná. Je to sice kousek
od křižovatky do Polic po křižovatku na Kozaru, ale
bojím se tam pokaždé když tam jdu. Hlavně
odpoledne po čtvrté hodině tam jezdí auta
opravdu rychle. Chodíme tam celkem často
i s dětmi na procházku do lesa, několikrát týdně.
Cestujete? Potkal jste svoji ženu na cestách, či
v naší krajině?
Když zrovna není pandemie tak se snažíme
s rodinou cestovat hlavně za poznáním a taky mě
firma někdy pošle na služební cestu. Manželka je
z Filipín a potkal jsem ji na služební cestě právě
do Filipín. Tehdy jsme pracovali ve stejném týmu,
takže jsme se už dlouho znali. No a když ona přijela
za několik let na služební cestu do České republiky,
tak jsem již neváhal a požádal ji o ruku. Do Filipín se
snažíme cestovat každý druhý rok na Vánoce. Žila
v samém srdci jejich hlavního města Manily, která
má 14 miliónu obyvatel. Byl to pro ni šok, když se
odstěhovala do malé vesnice v České republice.
Najednou bylo všude ticho. Na tuto pohodu si
zvykla velmi rychle.

Z Manily do Polic, to je jako kvantový skok-kolik
máte dětí?
Máme dvě děti. Pepíka (6) a Sofinku (3).
Vaše žena je také programátorka?
Pracuje ve stejné firmě jako já i když už ne
ve stejném týmu. Práci máme velmi podobnou.
Jak vaši práci vnímají děti? Co Pepík a počítač?!
Děti zpočátku nechápaly, proč si s nimi nehrajeme
a raději děláme něco na počítači. Později ale
pochopily, že je to práce, a že to musíme dělat. Teď
si dokáží hrát přes den samy, zatímco my
pracujeme. Pepík chce být programátor jako já.
Počítač ale ještě neumí moc ovládat.
Kdo u vás vaří? A co máte nejraději vy? Respektive
co se jí na Filipínách?
Vaří žena. Pokud nemá zrovna čas, tak taky dokážu
něco uvařit. Ale nic složitého. Dokážu sníst skoro
všechno. Nejraději mám asi domácí hamburgery.
Ty si dokážu připravit sám. Na Filipínách se jí hlavně
rýže, opravdu hodně. K rýži jsou různá masa jako
tady, ale s exotickýma omáčkama např. z manga,
papáji, potom různé druhy většinou nepálivého
koření. Tamní jídlo mi docela chutná.
A co vás ještě v životě uspokojuje a baví, kromě vaší
práce?
Baví mě cestovat a poznávat. Teď v pandemii není
moc příležitostí, ale to přijde. Potom mám rád
dobré filmy a seriály. Sleduji hodně Netflix
a podobné služby.
Říkal jste, že málo mluvíte, ale povídá se s vámi
docela hezky…takže?!
Asi mi chvíli trvá, než se rozmluvím. To pak dokážu
mluvit dlouho.
Povídáte si se ženou hodně? A když tak jakým
jazykem?
Většinou spolu mluvíme anglicko-česky. Já na ni
anglicky a ona na mě česky. Oba se tak
procvičujeme. Jinak spolu dokážeme diskutovat
v angličtině dlouho, o práci, dětech, životě. S dětmi
mluvíme oběma jazyky. Já na ně mluvím česky
a žena anglicky. Filipínský jazyk do toho zatím
nemícháme, ať nejsou zmatené.
Jak bylo ve Znojmě, kde jste byli na krátké
dovolené? A jak trávíte většinou dovolenou?
Znojmo je pěkné město. Má pěknou historickou
část, dobré jídlo a pití a lidé jsou tam příjemní.
Za ty tři dny jsme prošli všechna důležitá místa
v historické části, navštívili Národní Park Podyjí a
dětský zábavní part Excalibur u Rakouských hranic.
Dovolenou trávíme poznáváním okolí místa, kde
bydlíme. Vybíráme většinou pěkná města v jejichž
okolí je příroda a místa, které ocení i děti. Na relax
je většinou čas až večer, pokud nejsme unaveni.

Bydlíte v jednom domě s rodiči, předpokládám
dobré vztahy a rozdělenou práci…
Vztahy s rodiči máme dobré. Moc mě nebaví starat
se o zahradu, pole, záhonky, ale jednou to na mě
přijde…
Něco intuitivního na závěr….
Nic mě nenapadá…
Tak jinak – kdybyste žil v jiném čase bez počítačů
a technologií – čím byste byl?
To je docela těžké zodpovědět. Ajťákem jsem chtěl
být od doby, kdy jsem začal přemýšlet o tom čím
bych chtěl být. Pravděpodobně by to byl nějaký
ekonomický nebo matematický obor. Oba
předměty mě ve školách bavily. Pokud by to mělo
být mimo matematiku, tak bych volil
strojvedoucího. Vlaky mě vždycky bavily.
Haha – tak nic, myslela jsem dobu, kdy neexistovaly
žádné technologie ani vlaky… Každopádně děkuji
za milé setkání i s Vaší ženou i dětmi, intuitivně
vnímám, že jste udělal moc dobře, když jste
neváhal a požádal ji včas o ruku…

Cyklovýlet

Lednicko-Valtickým areálem na kole
Obec Police a Mikroregion Valašskomeziříčsko –
Kelečsko pořádá v sobotu 17. července 2021
cyklovýlet.
Autobus s cyklovlekem bude přistaven v 6:00 hod.
u hotelu Abácie ve Valašském Meziříčí a v 6:30 hod.
na autobusové točně v Policích.
Trasa cyklovýletu: Randezvouz, Sv. Hubert, Chrám
Tří Grácií, Nový Dvůr, Apolonův chrám, Janův hrad,
Lovecký zámeček, zámek Lednice, Rybniční
zámeček, Hraniční zámeček, Vyhlídková věž,
zámeček Belveder, zámek Valtice, Reistna. Trasa je
dlouhá cca 35 km, vzhledem k malému převýšení je
nenáročná a vhodná pro treková kola.
Odjezd autobusu zpět z parkoviště autobusů
u zámku Valtice: 16:00 hod.

Foto a text: Jana Janěková

Cena za dopravu včetně kola: 200,-Kč/ osobu.

Trénování paměti

Závazné přihlášky do vyčerpání kapacity autobusu
na OÚ v Policích tel.: 571 637 200

Ve čtvrtek 24. června proběhlo na obecním úřadě
už druhé trénování paměti. Zábavnou formou jsme
si procvičili mozkové závity a zavzpomínali jsme si
při promítání starších záběrů z polických akcí, které
zapůjčil pan Josef Němec. Další trénování paměti
plánujeme 29. července. Přijďte, těšíme se na Vás.
Markéta Stříteská předsedkyně kulturní a sociální komise

Milan Gerla, vedoucí zájezdu

Společenská kronika

Putování s vílou Poličkou

Jubileum

Výsledky výtvarné soutěže

V měsíci červnu 2021 oslavili své životní jubileum:
Ludmila Slimáčková
70 let
Pavel Turek
70 let
Pavla Žákovská
70 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

V pátek 25. června se konalo předání výher
účastníkům výtvarné soutěže na téma „Jak vypadá
víla Polička“, která probíhala od března do května.
Gratulujeme výherkyním: Natálce Sobkové, která
obsadila 1. místo, Šarlotce Nové, která se umístila
na 2. místě a Verunce Teplé, která získala 3. místo.
Děkujeme všem dětem, které se do soutěže
zapojily.

Blahopřání k svatbě
Dne 12. 6. 2021 vstoupili do manželství Eva
Hermannová a Adam Bialožyt. Na vaší čerstvě
započaté společné cestě přejeme hodně štěstí,
lásky a vzájemného porozumění.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se
nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se
vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost
ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději,
láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne (Bible).
Markéta Stříteská předsedkyně kulturní a sociální komise

Foto: Kateřina Pavelková

Vítání občánků

„Co může být krásnějšího a kdo může být šťastnější
než ten, kdo na svých rukou hýčká svoje děťátko
a kdo je vychovává a vede životem.“

Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích přivítala
na obecním úřadě v neděli 6. června 2021 mezi
občánky obce Adama Davida, Annu Paškovou a
Adélu Hohlovou.

Milí rodiče, nezapomeňte, že Vaše dítě bude
potřebovat vždy a ve všem lásku, ochranu
a trpělivost. K tomu Vám přejeme hodně zdraví,
životní síly a slunné pohody, ať se splní Vaše přání,
ať Vám dítě roste do krásy, ať je radostí nejen Vám
rodičům.

Markéta Stříteská předsedkyně kulturní a sociální komise

Pozvánka na fotbal

S dítětem v náručí přišli rodiče nám říct, že je naše
obec bohatší o nový lidský květ. Vítáme tě Adámku,
Aničko a Adélko s velkou radostí do naší obce.

Tělovýchovná
jednota
Police – spolek Vás zve
na finálový turnaj, který se
hraje v rámci mini soutěže
okolních oddílů. Turnaj
se koná v sobotu 10. července od 10:00 hodin na
hřišti v Policích. Zúčastní se družstva Polic, Loučky,
Branek, Černotína a Komárna.
Zápas Police – Skalička, který se měl konat v sobotu
3. 7. je zrušen.
Josef Mikulenka, předseda TJ

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
14. července, další svoz je ve středu 28. Svoz pytlů
s plastem od domů bude ve středu 7. července.
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