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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Chtěl bych Vás všechny pozdravit v novém roce
2020, ve kterém si připomínáme třicáté výročí
vzniku samostatné Obce Police. Jak to vlastně
začalo?
Usnesením XXI. plenárního zasedání Okresního
národního výboru ve Vsetíně dne 29. srpna 1990
byla z obce Loučka vyčleněna samostatná obec
Police a s ní i další obce Podolí a Kunovice. Tímto
datem začala novodobá historie naší obce. Tomu
ale předcházelo založení Občanského fóra, jehož
zástupci v naší obci začali vyjednávat o odtržení
ze střediskové obce Loučka. Mezi iniciátory byli
především p. Alois Vala a Ing. Antonie Foltýnová,
která byla později zvolena jako první starostka naší
obce. Těmto i dalším lidem je třeba poděkovat
za iniciativu a odvahu. V průběhu roku se k tomuto
výročí ještě vrátíme.
Na začátku roku 2020 se krátce ohlédneme
za rokem uplynulým. V něm se především
dokončila stavba provizorní komunikace v novém
stavebním obvodu na Výpustě, provedla výsadba
zeleně okolo hlavní cesty pod točnou a v rámci
vítězství v soutěži Obec přátelská rodině byly
pořízeny stoly a židle do sálu hospody, zeleň
na ostrůvku u zrcadla, uvítací znaky na vjezdu
do obce, směrové ukazatele, světelná výzdoba
vánočního stromu, betlém ve skále u nádraží a další
věci pro soudržnost obce. V průběhu roku jsme
odkoupili rodinný dům č.p. 51 za obchodem a
připravili projekt na jeho demolici. V loňském roce
byly dokončeny pozemkovým úřadem další polní
cesty a to směrem na Kozaru a za nádražím
směrem ke Stráni, která je začátkem trasy
připravované cyklostezky na Branky.
V letošním roce je pro nás prioritou stavba
chybějícího chodníku od točny na rozcestí
u zrcadla, jehož součástí je i oprava dešťové
kanalizace v trase chodníku. Další akcí, která je
připravena je dokončení povrchu komunikace
ve stavebním obvodu Výpusta a demolice
rodinného domu č.p. 51 včetně terénních úprav.
V neposlední řadě je nutné finanční prostředky
investovat do kůrovcem zasažených lesních
pozemků, které se musí znovu vysadit po kalamitě
a tím zachovat lesy pro další generace. Prodej

dřevní hmoty zdaleka nepokryje náklady
na zalesnění a následnou údržbu porostů, takže se
musí doplácet z obecního rozpočtu.
To je jen základní výčet toho, co jsme v roce 2019
společně udělali a co bychom chtěli v roce 2020
realizovat. Je toho jistě více, co by se dalo zlepšit
a bude k tomu dobrá příležitost, kdy v letošním
roce začneme připravovat nový Program rozvoje
obce, který nahradí dosavadní. Pro jeho aktualizaci
provedeme dotazníkové šetření, kde bude
možnost pro všechny občany vyjádřit své
požadavky či připomínky k rozvoji obce.
Výsledkem by měl být koncepční dokument, který
by zkvalitnil a zpříjemnil život nejen obyvatelům,
ale i návštěvníkům obce Police.
Chtěl bych Vám popřát vše dobré do následujících
dnů roku 2020.
Karel Hlavica, starosta

Jednání zastupitelstva
V úterý 10. prosince 2019 proběhlo poslední
jednání zastupitelstva obce Police v roce 2019.
Na programu bylo především schválení rozpočtu
na následující rok. Obec bude v roce 2020
hospodařit s částkou cca 12,6 mil. Kč.
Zastupitelstvo rovněž projednalo a schválilo dotaci
místním spolkům na jejich činnost v celkové výši
180.000,- Kč a také nové znění obecně závazných
vyhlášek o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Police, o poplatcích
ze psů, ze vstupného, za užívání veřejného
prostranství a o poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Uvedené
vyhlášky jsou na webových stránkách obce
www.obecpolice.cz .
Karel Hlavica, starosta

„Leden jasný, roček krásný.“

Lidé v naší dědině

doc. Jana Janěková
Začíná rok 2020, přeji tímto všem spoluobyvatelům
všechno dobré. Jsem šťastná, že něco, co je mezi
nebem a zemí způsobilo, že jsem se vrátila na stará
kolena ke kořenům a usadila se v rodišti předků.
Herecká profese se většinou neslučuje s místem, kde
by si člověk přál žít. Sloužit celý život divadlu lze
ve městě, ne v lese, jak bych si přála. Narodila jsem
se ve Zlíně a studovala v Praze. Byla jsem v angažmá
v mnoha českých a moravských divadlech.
Na divadelní fakultě v Brně jsem vedla dvacet let
ateliér muzikálového herectví. Momentálně se věnuji
víc režii než hraní. Moje babička rozená Františka
Novotná se narodila v roce 1899 tady v Policích. Její
tatínek František Novotný zde byl šafářem. Myslím,
že se tam nahoře podivují našemu návratu a doufám,
že je to těší. Mě osobně těší důvěra, kterou do mě
vložili ti, jež způsobili, že jsem se stala součástí vedení
obce jako zastupitel. Velmi si toho vážím. Pokládám
post zastupitele za zodpovědnou práci, která
vyžaduje flexibilitu, progresivnost, objektivitu, citlivé
vnímání názorů a přinášení podnětů pro všeobecný
rozvoj společnosti s vizí budoucnosti. Proč dělám
rozhovory?! Je to jedna z mála věcí, kterou mohu
přispívat k otevřené komunikaci mezi lidmi a dát
příležitost komukoliv pro vyjádření svého názoru,
pocitů a myšlení. Doufám, že toto zpestření našeho
zpravodaje je zajímavým přínosem pro všechny
čtenáře i tázané. A není-li tomu tak, i bez toho bude
ráno vycházet slunce. Vaše Jana Janěková
„A není pravda, že nám život lže
Osud je mince, která dlouho padá
Teprve na zemi se ukáže
Padne-li orel nebo hlava“
/Jan Skácel/

Přednáška

Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích
ve spolupráci s knihovnou v Policích Vás srdečně zve
na cestopisnou přednášku pana Michala Štěpánka
LIBANON – země hor, cedrů a uprchlíků, která se
bude konat v úterý 14. ledna od 18:00 v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Markéta Stříteská, předsedkyně Kulturní a sociální komise

„Na malém území ohraničeném Středozemním
mořem, Sýrií a Izraelem se zvedají hory, po zemi jsou
roztroušeny starobylé památky, servíruje se zde
uznávaná kuchyně a nábožensky se jedná o velice
koncentrovaný pel-mel…Nablýskaná metropole
Bejrút, famózní město Tripolis, část LMT (Lebanon
Mountain Trail), starodávný Byblos, Baalbek a
poklidné město Zahlé jsou jen letmou ochutnávkou
toho, co tato destinace nabízí. Blízkovýchodní zemi
s největším počtem uprchlíků jsem navíc pro jistotu
opustil předčasně díky silným protivládním
demonstracím.“
Michal Štěpánek

www.stepynacestach.cz
www.fb.com/stepynacestach/

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Police vás zve na 11.
Hasičský ples, který se uskuteční v sobotu
18. ledna 2019 od 20 hodin v sále Hospody
Nad Točnou. K tanci a poslechu hraje skupina JMR
BAND. Připraveno je bohaté občerstvení a soutěž
o ceny. Vstupné 100,-Kč.
Milan Gerla, starosta SDH

Tříkrálová sbírka

Místní poplatky
Poplatek ze psů
Sazba poplatku ze psů na rok 2020 činí 100,- Kč
za jednoho psa. Za druhého a dalšího psa téhož
majitele 150,- Kč. Poplatek platí držitel psa
staršího 3 měsíců, a to v hotovosti do pokladny
Obecního úřadu Police nebo převodem.
Splatnost poplatku je do 28. února 2020. Držitel
psa je povinen ohlásit na Obecní úřad v Policích
vznik nebo zánik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne jejího vzniku.
Stočné
Poplatek za stočné na rok 2020 je stanoven dle
směrných čísel roční spotřeby vody na obyvatele
a schválené výše stočného. Platba činí 600,- Kč
na obyvatele, který je napojen na splaškovou
kanalizaci. Z důvodu dvojí sazby DPH je pro tento
rok poplatek splatný až od 1. května 2020 do 31.
července 2020 v hotovosti na Obecním úřadě
v Policích nebo převodem.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu
Sazba poplatku za svoz a likvidaci odpadu činí
500,- Kč. Poplatek platí fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt. Poplatek platí i fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba. Splatnost poplatku je do 31. května 2020.
Poplatník je povinen ohlásit na Obecní úřad
v Policích vznik nebo zánik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
V případě úhrady poplatků bezhotovostním
převodem je nutné uvádět variabilní symbol
k rozlišení plateb.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu: variabilní
symbol: 134000+číslo popisné
Poplatek ze psů: variabilní symbol: 134100+číslo
popisné
Číslo účtu obce vedeného u Komerční banky:
8922851, kód 0100. Do zprávy pro příjemce
uveďte prosím jméno poplatníka.
Marie Černochová, účetní

Termín koledování v naší obci je sobota
11. ledna 2020. Budou chodit 4 skupiny koledníků
s označenými vedoucími. Děkujeme všem, kteří
naše koledníky přijmete a přispějete darem ve
prospěch potřebných.
Tříkrálová sbírka v roce 2020 bude využita na:
• nákup dvou aut pro terénní služby
• zajištění provozu Centra sociálně materiální
pomoci.
Marie Černochová, koordinátor pro Obec Police

Předsilvestrovský výšlap

Již tradičně se i letos konal předsilvestrovský výšlap
na Hůrku – nejvyšší polický vrchol. Počasí nám letos
přálo, proto jsme celý výstup zvládli s úsměvem.
Po krátké přestávce na Hůrce jsme se vydali přes
Kuželek směrem k Lázům a poté přes Kozaru zpět do
svých domovů.
Renata Vajglová

Myslivecký spolek
Jasenec - Police
Vážení spoluobčané, jménem mysliveckého spolku
Jasenec – Police Vám přeji do nového roku 2020
hodně radosti, lásky, pohody a zdraví, aby se Vám
dařilo v tom nastávajícím roce minimálně, tak dobře
jako v tom minulém.
Jiří Stříteský, MS Jasenec - Police

Společenská kronika

Nové varhany v kapli

Jubileum
V měsíci prosinci 2019 oslavil své životní jubileum:
Jiří Řeháček
70 let
Do dalších let přejeme oslavenci hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Úmrtí

Farnost Branky pořídila do naší kaple nové varhany.
Původní harmonium již dosloužilo a vzhledem
k týdenním bohoslužbám s varhanním doprovodem
bylo potřeba zajistit nový nástroj. Dne 22. listopadu
2019 při mši svaté požehnal nové varhany branecký
farář, otec Ján Rimbala. Cena varhan byla 50.000,Kč.
Karel Hlavica, starosta

Komunální a tříděný odpad
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
15. ledna 2020, další svoz je ve středu 29. ledna
2020.
Upozorňujeme občany, že od ledna dochází
ke změně svozu tříděného odpadu – plast. Začátkem
roku obdržíte 2 ks plastových pytlů, do kterých
budete třídit plastový odpad. Po naplnění pytle
tento umístíte ve stanovený den na místo odkud se
odváží popelnice. Při odvozu vám bude dodán nový
pytel. V případě potřeby více pytlů si je můžete
vyzvednout na obecním úřadě. První svoz bude ve
středu 22. ledna 2020.

Evidence obyvatel
V roce 2019 se v obci přihlásilo k trvalému pobytu
14 obyvatel, 20 obyvatel se odstěhovalo. Narodilo
se 6 dětí, 2 holčičky a 4 chlapečci. Během roku jsme
se rozloučili s 6 spoluobčany. K poslednímu dni roku
2019 je nás v obci 583.
Renata Vajglová, referent

Na konec pozemské pouti došel náš spoluobčan
pan Vojtěch Hlavica. Pozůstalé rodině vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Prožili jsme Vánoce. Vánoce jsou svátky radosti,
míru, svátky lásky a přátelské pohody, naplněné
pověstmi, zvyky a koledami. V tyto dny
zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k člověku,
vzájemnou důvěru, pochopení a úctu. Žádné svátky
nenaplňují lidská srdce takovou pohodou. Vážení
spoluobčané, do nového roku 2020 Vám přeji
hodně zdraví, pohody a lásky. Děkujeme jubilantům
za vlídné přijetí. Těšíme se na rok 2020 s Vámi.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Hospoda nad Točnou
Paní Jana Doležalová oznamuje občanům, že
ve dnech 26. ledna až 2. února 2020 bude Hospoda
nad Točnou uzavřena z důvodu dovolené.

Pozvánka na Valnou hromadu
Honební starosta svolává Valnou hromadu
Honebního společenstva Police – Vrchovec, která
se uskuteční v pátek 7. února 2020 v 17:00 hodin
v sále Hospody Nad Točnou. Prezence začne
od 16:30 hodin.
Karel Hlavica, starosta Honebního společenstva

Sport
Tělovýchovná jednota Police – spolek přeje všem
svým příznivcům, sponzorům, občanům a
fanouškům hodně zdraví a osobní pohody do roku
2020. Věříme, že i v novém roce podpoříte svou
účastí akce pořádané našimi oddíly.
Josef Mikulenka, předseda TJ
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