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Pozvánka na Valnou hromadu
Honební starosta svolává Valnou hromadu
Honebního společenstva Police - Vrchovec,
která se uskuteční v pátek 8. února 2019 v 18
hodin v místním pohostinství. Prezence začne
od 17:30.
Karel Hlavica, starosta Honebního společenstva

Jednání zastupitelstva

ZŠ a MŠ

V úterý 22. ledna proběhlo již IV. zasedání
zastupitelstva obce Police. Byl schválen prodej
části obecního pozemku parc.č. 3/1 u domu
č.p. 126. Dále se projednávaly možnosti
podání žádostí o dotace:
• na opravu kaple v Policích, kde je
broukem
napadena
střešní
konstrukce a v některých místech do
krovů zatéká. Rovněž je potřeba
obnovit zeleň okolo objektu.
• na opravu víceúčelového hřiště u
nádraží ČD. Zde jsou poškozeny
mantinely a basketbalové koše včetně
ochranných sítí. Dále hrací plocha je
v okrajových
částech
zanesena
prachem a mechem. Tuto bychom
chtěli vyměnit za nový povrch.
• na výměnu plynových kotlů v Základní
škole a Mateřské škole a na Obecním
úřadě v Policích. Tato zařízení vykazují
občasné poruchy a jejich životnost je
na pokraji. Nové zařízení stejných
parametrů vykazuje nižší spotřebu
energií a vyšší účinnost.
Karel Hlavica, starosta

Jarní prázdniny pro Základní školu v Policích
začínají v pondělí 25. února a končí v pátek 1.
března 2019. Mateřská škola a Školní jídelna
budou uzavřeny ve čtvrtek 28.února a v pátek 1.
března 2019.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy

Zimní údržba
Znovu připomínáme majitelům vozidel, která
jsou po většinu roku zaparkovaná před domy
na místních komunikacích, aby ve dnech, kdy
sněží parkovali na svém pozemku. Při úhrnu
sněhu je prohrnutí problematické a řidič zimní
údržby zvažuje, zda úsek prohrnout nebo
vynechat. Proto apelujeme na majitele aut,
aby v případě sněhové nadílky parkovali vozy
na svém pozemku.
Děkujeme občanům, kteří si ochotně uklízí
napadlý sníh nejen na svých pozemcích, ale i
na veřejných prostranstvích.
Eva Hermannová, referent

„Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

Místní poplatky
Poplatek ze psů
Sazba poplatku ze psů na rok 2019 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. Splatnost poplatku je
do 28. února 2019. 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 2019 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. Poplatek je splatný do
31. března 2019 v hotovosti na Obecním úřadě
v Policích.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu
Sazba poplatku za svoz a likvidaci odpadu činí
400,- 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
2019. 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
Stočné: variabilní symbol: 232100+číslo
popisné.
Číslo účtu obce vedený u Komerční banky:
8922851, kód 0100. Do zprávy pro příjemce
uveďte prosím jméno poplatníka.

Tříkrálová sbírka

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos 19.
ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této
celonárodní akce je vykoledovat finanční
prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli
v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně
znevýhodněným občanům.
Celkem se od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč
(tj. o 34 454 Kč více než loni), z toho v Policích
17 760 Kč což je o 78 Kč více než loni.
Část těchto peněz putuje na domácí a
zahraniční projekty Arcidiecézní charity
Olomouc.
Zbylá část peněz bude využita na rekonstrukci
vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká pro
lidi bez domova, na poskytnutí přímé pomoci
lidem v nouzi. Dále zajistí provoz Centra
sociálně-materiální pomoci a v neposlední
řadě pořídí dekontaminační přístroj pro
Charitní dům ve Valašské Bystřici.
Pracovnice Charitní pečovatelské služby Kelč

Jak to bylo v Policích
V sobotu 5. ledna 2019 v Policích chodily
tradičně čtyři označené skupinky koledníků. I
když letošní Tříkrálová sbírka byla ohrožena
velkou nemocností, nakonec se podařilo
zajistit na poslední chvíli potřebný počet
koledníků a vedoucích. Za to jim velmi děkuji.
Nejdříve bych však chtěla poděkovat všem,
kteří jste nám otevřeli své domovy a darovali
peníze do sbírky, a navíc koledníkům sladkosti.
Dále chci poděkovat dětem z naší školy, které
se nadšeně a zodpovědně podílely na
charitativní sbírce a zažily tak štědrost vás
všech. Ještě jednou děkuji a do nového roku
přeji všechno dobré.
Marie Černochová

Pozvánka
Marie Černochová, koordinátor pro Obec Police
Vodění medvěda
Spolek Klenot Police pořádá v sobotu 23. února
2019 masopustní průvod naší obcí. Do průvodu
zve všechny své příznivce. Sraz v maskách v
8:00 v hasičské zbrojnici. Spolek Klenot děkuje
spoluobčanům za srdečné přijetí masopustního
průvodu ve svých obydlích.

Po občerstvení jsme se prošli náměstím a
zdolali stoupání k rozhledně Bílá hora.
Výhled nebyl ideální, ale přesto jsme okolí
Štramberku viděli. Poté jsme se vydali
k nádraží v Kopřivnici a odtud vlakem dojeli
zpátky domů. Počasí nám po celou dobu
výšlapu přálo, nikomu se nic nestalo a
účastníci byli spokojeni. Těšíme se znovu za
rok na další novoroční výšlap.
Karel Hlavica, starosta

Pochovávání basy
Spolek Klenot Police Vás zve na tradiční
Pochovávání basy, který se bude konat v sobotu
2. března 2019 od 20 hodin v sále Hospody nad
Točnou v Policích. Vstupné 100,- Kč. K tanci i
poslechu hraje skupina Aragonit. Připraveno je
bohaté občerstvení a soutěž o ceny. Na vaši
účast se těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police

Novoroční výšlap

V letošním roce jsme novoroční výšlap
směřovali do známého, ale nedalekého
Štramberku. Ten je významný z hlediska
archeologických nálezů a dominantou
Štramberskou trúbou. Do vlaku v Policích
nastoupilo 22 účastníků včetně dětí. Za hodinu
jsme dorazili do Štramberku a krátkým
pochodem vystoupali k jeskyni Šipka.

Přednáška
Kulturní
a
sociální komise
v Policích zve
občany
na
cestopisnou
přednášku pana
Jaroslava Jindry,
Cestování
s dronem, která
se koná v úterý
12.
února
v 18:00
v zasedací
místnosti
Obecního úřadu.
Pan Jindra je rodák z Valašského
Meziříčí,
Pan
Jaroslav
vystudoval dopravní stavby.
první
JindraNa
je známý
samostatný vandr se vydal
českýve třinácti.
V 80. a 90. letech lezl po skalách
a skákal
scénárista,
padákem. Přeletěl přes sopečný
vulkán. Je
kameraman,
průkopníkem paraglidingu spisovatel,
v ČR. Žil na
Kanárských ostrovech, Španělsku
a Norsku.
publicista
a
Fotografuje, točí dokumenty
a píše o
dobrodruh.
extrémních sportech a válečných
konfliktech,
Navštívil
120
je autorem několika knih, např.
příručky
pro
zemí
celého
nezávislé cestovatele Backpaker,
neboTočí
knih ze
světa.
a
zákulisí Ralle Dakar. Jako režisér,
scénárista
píše dokumentya
kameraman se podílí na tvorbě
– Na
o pořadu
extrémních
cestě (ČT). Navštívil přes 120sportech
zemí a píše pro
a
časopis Lidé a Země.
válečných
konfliktech.
Markéta Stříteská, předsedkyně Kulturní
a sociální komise
Karel Hlavica,
starosta.

Knihovna v Policích
Vedoucí
knihovny
oznamuje, že dne
11. února 2019
bude knihovna
uzavřena.
Eva Hermannová,
knihovnice

Komunální odpad
Komunální
odpad se bude
odvážet
ve
středu 13. února,
další svoz je ve
středu 27. února
2019.

Kronika obce Police
Zápis z roku 1942:
„Na práce do Němec se muselo již jíti nuceně.
Odešli: Jan Havran, František Svoboda, Vojta
Němec, Marie Svobodová, Ječmeňová, Jindra
Marek, Jaroslav Plesník, Jan Sobek, Rudolf
Dvořák, František Herman. Nejvíce byli
v Rakousku Ovoce na stromech bylo
odhadnuto panem Albertem Svobodou.

Kontingenty musely býti odevzdány. Na Lapači
nucená správa. Obecní úřad určoval lidi na
Lapač a četnictvo přísně dohlíželo.
Zápis z roku 1941
„Zima se protáhla. V lednu a v únoru tuhá zima.
Z každého stavení museli mužové nastoupiti
k odhazování sněhu. Za neproházanou cestu
hrozí vysokými pokutami. Na prohrabování
sněhu udělali u pana Hohla pluh. Zapřahají se do
něho tři páry koní. Vedle příkop byly vytyčeny
kůly s bílými a tmavými pásy. Březen mlhavý,
mrazivý. Prvého dubna padá sníh. 17. dubna
začátek setby. Jaro studené. Počátkem
července deště. 26. července konec senoseče a
začátek žní. Žně průměrné. Jejich konec 6. září.
19. září prvý mráz. Podzim studený. 12. října
první sníh. Paliva dostatek. 5. listopadu hodně
sněhu. Nejhorší práci měla hospodářská komise,
která musela vyhledati měsíčně 16 kusů
dobytka. Kladlo se většinou v Kunovicích, méně
se vozilo do Meziříčí. Častokráte se stalo, že
ráno byl doručen příkaz a muselo se vésti. Na
počátku prázdnin přišlo nařízení o povinné
výzdobě domů písmenem „V“ – „Viktoria“.
Každá domácnost dostala letáky, nesoucí hlavu
německého vojáka a veliké V. V září byl zavřen
mlýn u Váňů. S mletím se muselo do Bránek.
Začíná býti nouze o kuřivo. Na měsíc se vydává
45 jednotek. Projevoval se nedostatek obuvi.
Poukazů přicházelo málo. Velmi zvláštním
dojmem působilo slavení jitřního již na Štědrý
den odpoledne. “
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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