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Slovo starosty
Vážení občané,
dostává se vám do rukou další zpravodaj, který
má novou formu. Chceme v něm přinášet zprávy
v rozšířeném vydání, ve kterém bychom chtěli
umisťovat i fotografie z dění a uspořádaných
akcí v obci. Veškeré informace jsou aktuálně
zveřejňovány na webových stránkách obce a
případně prostřednictvím rozhlasu. Rovněž si je
můžete stáhnout pomocí aplikace V OBRAZE do
svých chytrých telefonů. I přesto chceme dále
vydávat tradiční měsíční zpravodaj s roznosem
do vašich domovů. Budeme rádi, pokud nám
pomůžete rozšířit zpravodaj o vaše příspěvky a
postřehy.
Věřím, že se nový vzhled zpravodaje bude líbit a
do budoucna ho ještě společně můžeme
vylepšit.

Po
provedeném
výběrovém řízení jsme od
října posílili řady obecního
úřadu o novou pracovnici Bc. Evu
Hermannovou,
která
bude
zajišťovat
administrativní záležitosti úřadu.
Blíží se nám adventní a vánoční doba, chtěl bych
vás pozvat na již tradiční rozsvícení vánočního
stromu. Při setkání bychom si navodili
příjemnou atmosféru blížících se vánočních
svátků a konce kalendářního roku.
Na setkání s vámi se těší.
Karel Hlavica, starosta

Jednání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 12.října 2017 Zastupitelstvo obce
Police vyhlásilo záměr odprodeje části obecního
pozemku na Výpustě p.č. 5319, tím pokračuje
prodej stavebních parcel v této lokalitě. Na
jednání zastupitelstva byl schválen příspěvek na
stravování důchodců ze školní jídelny, příspěvek
se zvyšuje z původních 8 Kč na 11 Kč za jeden
odebraný oběd.
Obec pokračuje v zasíťování stavebních
pozemků – Výpusta. Zastupitelstvo schválilo na
svém zasedání smlouvu o dílo „Dešťová a
splašková kanalizace Výpusta – Police, I. etapa“,
na kterou obec získala dotaci ze Zlínského kraje
ve výši 324 000 Kč. Celkové náklady na tuto akci
jsou necelých 5 mil. Kč. Zahajovací práce začnou
v listopadu 2017 a skončí v září 2018. Po
dokončení prací bude první část pozemků
zasíťována, poslední 4 obecní pozemky jsou
stále k dispozici.

Pro bližší informace kontaktujte Obecní úřad
v Policích.
Zastupitelstvo také schválilo 2. komunitní plán
sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 20182021. Tento plán upravuje poskytování
pečovatelských a sociálních služeb, rovněž také
obsahuje kontakty na organizace, které zajišťují
tyto služby. Pro více informací navštivte naše
internetové stránky www.obecpolice.cz v
kategorii služby.
Na programu byla dále projednána a schválena
žádost Domova pro seniory Panny Marie
Královny v Choryni o příspěvek na dofinancování
pobytových služeb pro naše občany.
Dalším bodem programu bylo schválení
přísedících Okresního soudu ve Vsetíně na další
volební období 2018-2022. Z naší obce to jsou 2
občané.
Marie Černochová, zapisovatelka

Výsledky voleb do Parlamentu ČR
Okrsková volební komise oznamuje výsledky
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v obci Police. Počet oprávněných voličů 445,
počet vydaných úředních obálek 279, počet
platných hlasů 277, volební účast byla 62,7 %.
Pořadí volebních stran
ANO 2011
94 hlasů
Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura (SPD)
42 hlasů
KDU-ČSL
36 hlasů
Česká pirátská strana
32 hlasů
Občanská demokratická strana
22 hlasů
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
16 hlasů
Komunistická strava Čech a Moravy 12 hlasů
Česká strana sociálně demokratická 10 hlasů
ROZUMNÍ
4 hlasy
TOP 09
3 hlasy
Strana svobodných občanů
2 hlasy
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 hlas
Strana zelených
1 hlas
Referendum o EU
1 hlas
Okrsková volební komise děkuje voličům za
účast.
Marie Černochová, zapisovatelka

Knihovna
V úterý 31. října 2017 proběhla ve spolupráci s
obcí beseda cestovatele Michala Štěpánka. Po
Kyrgyzstánu následovala další zajímavá
přednáška, a to o Íránu, zemi dvou tváří.
Cestovatel Michal Štěpánek poutavě vyprávěl
zážitky svého putování v této pro nás neznámé
zemi, kterou by si málokdo vybral jako cíl své
dovolené. Vyprávění doplnil originálními
fotografiemi a videi. Přenášky se zúčastnilo 33
občanů, kterým se velice líbila. Děkujeme
cestovali
Michalu
Štěpánkovi,
všem
zúčastněným přednášky a těšíme se na další
besedu. Tentokrát zavítáme do Indie.
Tereza Gerlová, knihovnice

Vánoční hvězda
V letošním roce proběhne 20. ročník akce
„Vánoční hvězda” – humanitární sbírka formou
prodeje květin, vánočních hvězd, která je částí
získávání finančních prostředků organizace Šance
Olomouc, o. p. s. Sbírku pořádá nezisková
organizace Šance Olomouc, o. p. s., centrum pro
pomoc hematologicky, onkologicky a chronicky
nemocným dětem a jejich rodinám v oblasti
střední Moravy.
Posláním Šance je usnadňovat náročnou
protinádorovou léčbu dětí a jejich návrat do
běžného života. Výtěžek akce bude využit na
humanizaci dětského hemato-onkologického
oddělení, sociální pomoc rodinám a financování
rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě.
V loňském roce se prodalo 37 087 kusů vánočních
hvězd a tím se získaly finanční prostředky v
hodnotě 2 027 412 Kč.
Prosíme zájemce o závazné objednávky vánočních
hvězd do středy 30. listopadu 2017. Objednávat
můžete na Obecním úřadě v Policích osobně,
případně na telefonu 571 637 200 nebo
v základní škole u paní Gardianové.
Prodej objednaných květin proběhne ve středu
6. prosince 2017 v budově OÚ Police, přibližně do
17,00 hod. (případně individuálně po telefonické
domluvě)
Cena: •malá květina 50,-Kč ( květináče 6cm)
•velká květina 100,-Kč ( květináče 11cm)
Barva: •červená •bílá
Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří
upřímné poděkování.
Herta Mihálová, Šance Olomouc

Pozvánky na akce
Rozsvícení vánočního stromu
Tradiční rozsvícení vánočního stromu se
uskuteční v neděli 3. prosince 2017 od 17:00
hod. na hřišti u Obecního úřadu. Přijměte
pozvání i s dětmi k setkání na začátku adventní
doby. Připraveno bude něco horkého na
zahřátí.
Karel Hlavica, starosta

Objednávky vánočních stromků – smrčků, se
přijímají na Obecním úřadě v Policích do pátku
1. prosince 2017.
Prodej stromků bude ve středu 13. prosince
2017 v obecní stodole od 14:00 hod.

Společenská kronika
Spolky v obci

Jubileum
Josef Hás – 91 let

Mikulášská nadílka
Spolek Klenot Police Vás srdečně zve na tradiční
Mikulášskou nadílku, která se bude konat
v sobotu 9. prosince 2017 v sále místní hospody.
Začátek bude v 15:00 hodin. Prosíme zájemce o
mikulášský balíček pro děti v ceně 50 Kč, aby si
jej přišli objednat do 30. listopadu 2017
v prodejně Jednoty nebo v ZŠ u paní Gardianové.
Celková hodnota balíčku je 80,- Kč (50,- Kč vaše
cena, + 30,-Kč příspěvek obce).
Děkujeme za pochopení.
Spolek Klenot Police

Svoz odpadů
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
08.11. 2017, dále ve středu 22.11.2017.

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Narození
Melisa Němcová
Rodičům a miminku přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a radosti.

Vítání občánků
V neděli 8.října 2017 proběhlo v zasedací
místnosti obecního úřadu Vítání občánků. Do
svazku obce jsme přivítali 3 děti: Barboru
Uhříkovou, Amálii Němcovou a Isabellu
Vidličkovou. Přejeme dětem hodně lásky a
rodičům mnoho radosti z jejich dětí.

Zlatá svatba
V měsíci říjnu oslavili manželé Františka a
Miroslav Holubovi zlatou svatbu. K tomuto
významnému výročí přejeme oběma hodně
lásky, štěstí a vzájemného pochopení do dalších
společných let.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Sport

Humanitární sbírka

V měsíci říjnu skončila podzimní část soutěže
pro muže, starší a mladší přípravku. Starší žáci
pokračují v soutěži dohrávkou v sobotu
4.11.2017 s Hutiskem/Dolní Bečvou na hřišti na
Hutisku. Muži se po podzimní části prozatím
umístili na prvním místě, v jejich kategorii jsou
však ještě dohrávky. Starší přípravka se po
podzimní části umístila na 8. místě.
Přes zimní období nebudeme zahálet, příprava
začne během ledna v tělocvičně v ZŠ Loučka.
Starší a mladší přípravku povede trenér Zdeněk
Vančura v tělocvičně vždy v úterý od 16:00 do
18:00 hod. Starší žáci pod vedením trenéra
Lukáše Rýdela využijí tělocvičnu ve čtvrtek od
18:00 do 20:00 hod.
Rádi přivítáme další zájemce o fotbal pro
mládežnická družstva (od 5 do 18 let). V případě
zájmu se prosím obraťte na předsedu TJ, který
Vám poskytne další informace.
Stále se snažíme zlepšovat podmínky jak pro
tréninkovou přípravu, tak pro utkání, a tím
napomáháme ke sportovnímu vyžití dětí a
mládeže v naší obci.
Srdečně děkujeme fanouškům a sponzorům za
jejich podporu v podzimní části soutěže. Věříme,
že nám zachováte přízeň i v nadcházející jarní
části a budeme se těšit na setkání s vámi při
fotbalových utkáních.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem hráčům a
trenérům za výkony při sportovních utkáních na
hřišti i mimo něj.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií
Broumov
uspořádal
ve
středu
25.10.2017
humanitární
sbírku.
Darované věci opět zaplnily venkovní
sklad. Velmi si vážíme toho, že jste
přispěli na dobrou věc a děkujeme všem,
kteří se do sbírky zapojili.
Marie Černochová

Týden zdraví
V týdnu od 20.11 do 24.11. 2017 se koná
ve Valašském Meziříčí Týden zdraví. Např.
ve středu 22.11.2017 od 13:00 do 18:00
hodin a ve čtvrtek 23.11.2017 od 9:00 do
13:00 hodin bude probíhat měření
ukazatelů zdraví (hmotnost, BMI a celkový
tuk, krevní tlak, cholesterol a cukr v krvi,
plicní funkce, obsah oxidu uhelnatého ve
vydechovaném vzduchu u kuřáků,
nitrooční tlak-riziko glaukomu, screening
pigmentových névů – mateřských
znamének) pro veřejnost v divadelní
kavárně v zámku Žerotínů. Krytý bazén
nabízí po celý Týden zdraví v době od
13:00 do 20:00 hodin v případě zakoupení
jedné
vstupenky
dostanete
další
vstupenku zdarma.
Město Valašské Meziříčí
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