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Blahopřání
Vážení občané,
blíží se doba vánoční, chtěli bychom vám
k nastávajícím svátkům vánočním popřát,
abyste tuto dobu strávili mezi svými nejbližšími
v klidu a pohodě.

Do nového roku 2018
Vám všem přejeme
hodně zdraví, štěstí a
radosti.
Karel Hlavica, starosta, Milan Gerla, místostarosta

Jednání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 Zastupitelstvo
obce vyhlásilo záměr odprodeje obecních
pozemků na Výpustě p. č. 5334/6, 5332/3,
5331/2, tím pokračuje prodej pozemků v této
lokalitě. Na jednání zastupitelstva byla
schválena výše stočného na rok 2018 a to ve
výši 600 Kč na 1 osobu za rok.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na XXX.
zasedání Zastupitelstva obce Police, které se
bude konat ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 19:00
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Police.
Hlavním bodem programu bude projednání
návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
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Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a
na webových stránkách obce,
www.obecpolice.cz.
Karel Hlavica, starosta

Zastupitelstvo obce opět podpořilo činnost
místních spolků formou dotace na rok 2018
v celkové výši 160 000 Kč.
Na základě nařízení vlády bylo Zastupitelstvem
obce schváleno navýšení odměňování členů
zastupitelstva obce.
Na zastupitelstvu byla schválena smlouva o
pronájmu nebytových prostor – klubovny
Vánoční
hvězda
spolku Klenot
Police.
Eva Hermannová, zapisovatelka
Pozvánky na akce

Vánoční hvězda
Prodej objednaných květin proběhne ve středu
6. prosince 2017 v budově OÚ Police, přibližně
do 17,00 hod. (případně individuálně po
telefonické domluvě) telefon 571 637 200.
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

Ze školy
Žáci školy se s listopadem rozloučili na zimním
stadionu ve Valašském Meziříčí, kde prověřili
své bruslařské umění. Měsíc prosinec uvítají
děti školní družiny pásmem básní, písní a
doprovodem na flétny v neděli 3. prosince 2017
při rozsvěcení vánočního stromu u Obecního
úřadu v Policích. Dále mají připravené
Mikulášské vystoupení v místním hostinci
v sobotu 9. prosince 2017. Týden poté se
představí místním seniorům na jejich akci.
Škola navštíví 18. prosince 2017 filmové
představení „Hurvínek ve filmu“ ve Valašském
Meziříčí. Ve středu 20. prosince 2017 pořádá
škola Vánoční besídku v 15:00 hodin. Mateřská
škola má besídku ve stejný den v 15:30 hodin.
Vánoční prázdniny začínají pro školu i školku
23. prosince 2017. Děti mateřské školy
nastupují do školky 2.ledna 2018 a žáci školy o
den později 3. ledna 2018. Pro cizí strávníky
začne školní jídelna vařit 2. ledna 2018.
Přeji všem občanům Polic krásné prožití svátků
vánočních ve zdraví a pohodě. Pokora, klid a
jiskra v oku, se kterou sednete k svátečnímu
stolu, nechť Vám vydrží po celý další rok. Vaše
domovy ať neopouští láska a Boží požehnání.
Nemoci, neštěstí, závist ať se mu vyhýbají.
Za školu děkuji všem svým zaměstnancům za
jejich odvedenou práci. Velké poděkování patří
Obecnímu úřadu a všem přátelům školy, kteří
nám zachovávají svou přízeň.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy

Pozvánky na akce
Vánoce ve Valmezu 2017
1.12. Mikulášský jarmark
Prodej tradičních vánočních pochoutek a
zboží,
rozsvícení
vánočního
stromu,
Mikulášská nadílka a čerti ze Štítné nad Vláří.

10. - 23.12. Vánoční trhy
Vánoční trhy na náměstí vám nabídnou pečené
kaštany, trdelníky, pravou valašskou zabíjačku,
adventní polévku, horké punče, svařené víno,
medovinu, speciality valašské kuchyně a další
vánoční zboží.
1. – 29.12. Vánoční kluziště
Kluziště na náměstí je v provozu denně od 10:00
do 21:00. Broušení bruslí přímo na náměstí za
symbolickou cenu.
Tvořivá vánoční dílna
Tvořivá vánoční dílna pro děti bude otevřena
10. – 14.prosince a 18. – 21. prosince 2017.
Podrobnější informace najdete na webových
stránkách www.obecpolice.cz v sekci aktuality.
Eva Hermannová, referent

Tříkrálová sbírka
Termín koledování v naší obci je sobota 6. ledna
2018. Děkujeme všem, kteří naše koledníky
přijmete a přispějete darem ve prospěch
potřebných.
Marie Černochová

Novoroční výšlap
Jubilejní 20. novoroční výšlap se uskuteční
v sobotu 13. ledna 2018. Sraz bude v 9:00 hodin
na vlakovém nádraží. Trasa pochodu povede po
okolí naší obce a bude upřesněna v lednovém
zpravodaji.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Milan Gerla, místostarosta

Pozvánka SDH
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Police zve
všechny své členy, členky a mladé hasiče na
Výroční valnou hromadu, která se bude konat ve
čtvrtek 28. prosince 2017 v 18:00 hodin v sále
hospody v Policích. Po ukončení jednání večeře a
volná zábava. Žádáme o dochvilnost a účast ve
vycházkovém stejnokroji.
Starosta SDH Milan Gerla

Pozvánky na akce
Vánoční posezení seniorů
Kulturní a sociální komise při Obecní úřadu
v Policích Vás srdečně zve na vánoční
posezení seniorů, které se koná v sobotu 16.
prosince 2017 od 15:00 hodin v sále Hospody
nad Točnou. Sebou vezměte drobný dárek a
dobrou náladu. Na vaši účast se těší
pořadatelé.
Kulturní a sociální komise

Turnaj ve stolním tenise Police Cup
2017
V pátek 29. prosince 2017 od 14:00 hodin se
uskuteční již tradiční Turnaj ve stolním tenise
Police Cup 2017 v prostorách místního
pohostinství v Policích.
Zdeněk Němec, Police 197, pořadatel

Živé betlémy
V neděli 24. prosince 2017 ve 12:00 hodin na
náměstí v Kelči.
V neděli 24. prosince 2017 v 11:00 hodin
v parku v Loučce
Staňte se na malou chvíli poutníky a přijďte si
znovu připomenout příběh zrození Ježíška
a načerpat vánoční atmosféru.

Děkujeme všem dětem za chuť připravit
program pro ostatní a všem organizátorům za
jejich čas strávený při nacvičování a pomoc při
přípravě akce.
Spolek KLENOT Police

Eva Hermannová, referent

Společenská kronika
Spolky v obci
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 vstupné
50 Kč, děti zdarma. Program: vystoupení dětí,
loutková pohádka O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE,
nadílka, soutěž o ceny. Připraveno bohaté
občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé.
.

Jubileum
Miroslav Holub – 70 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Prodej vánočních stromků
Prodej objednaných vánočních stromků bude
v obecní stodole ve středu 13. prosince 2017
od 14:00 hodin.
Pavel Škor, odborný lesní hospodář

Sport

Upozornění

Naši fotbalisté ukončili podzimní část sezóny
na druhém místě. Zhodnocení podzimní části
sezóny a plány na jarní část sezóny proběhly
v místním pohostinství.
Žáci, mladší a starší přípravka měli rovněž
ukončení, na kterém hodnotili podzimní část.
Pod novým vedením se plánovala příprava a
jarní část soutěže.
Pokud rodiče dětí od 5 do 15 let mají zájem o
sportování v našem fotbalovém oddílu, nechť
se přihlásí u pana Jaroslava Malíře.
Zároveň přejeme všem členům, fanouškům a
příznivcům TJ Police všechno nejlepší do
nového roku 2018 a věříme, že nás budete
podporovat i v dalším období.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
06.12. 2017, dále ve středu 20.12.2017.

Žádáme rodiče, aby poučili své děti
k obezřetnosti a opatrnosti. Vzhledem
k nedávnému pokusu o nalákání školačky do
auta v Hošťálkové, policisté radí rodičům, aby
svým dětem připomněli:
- vždy sledovat své okolí,
- plánovat trasu nejen do školy a zpět tak,
aby vedla přes přehledná místa,
- vyhýbat se odlehlým místům, ve
večerních hodinách se nezdržovat
v neosvětlených oblastech,
- pokud možno nechodit sám, na trase
vědět o místech, kde najít pomoc nebo
kde se zdržuje větší množství lidí,
- v případě kontaktu s cizím člověkem si
vždy udržovat bezpečnou vzdálenost,
- cizího člověka v žádném případě
nenásledovat a o případném kontaktu
co nejdříve informovat policii.

Rovněž upozorňujeme seniory, aby:
-

dávali pozor na podomní obchodníky,
v naší obci je podomní prodej zakázán,
nikoho cizího nepouštějte do domu,
zvláště pokud bydlíte sami
o případné návštěvě informujte Policii
ČR nebo Obecní úřad v Policích.
Karel Hlavica, starosta
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