POLICKÝ
ZPRAVODAJ

březen 2018

Jednání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 15. února 2018 se konalo XXXII.
jednání Zastupitelstva obce Police. Na programu
jednání byl především odprodej obecních
pozemků v lokalitě Výpusta. Z důvodu velkého
počtu žadatelů o tyto pozemky zastupitelstvo
obce rozhodlo o provedení výběrového řízení.
Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny

Prodej pozemků - Výpusta
Podmínky výběrového řízení:
1. Kupní
cena
bude
uhrazena
bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího do 40 dnů po podpisu
smlouvy.
2. Na pozemku – nemovitosti parc.
č. (viz obrázek) v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí postaví do dvou let
od podpisu kupní smlouvy základovou
desku pro výstavbu rodinného domu.
3. V případě nesplnění podmínky uvedené
v druhém bodu, vrátí pozemek obci
Police v původním stavu. Budoucí
kupující nemá v tomto případě právo
požadovat vrácení kupní ceny ani
požadovat další náklady s tím spojené.
4. Kupní cena představuje smluvní pokutu
za nedodržení podmínky stanovené v
druhém bodu.
5. Kupující (jako povinný) zřizuje, ve
prospěch
prodávajícího
(jako
oprávněného) věcné právo, spočívající v
závazku kupujícího (povinného) nezcizit
pozemek parc. č. ….. v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí, a to po dobu 10 let
ode dne jeho nabytí do svého vlastnictví
nebo do doby vydání souhlasu o užívání
stavby stavebním úřadem zřízené na
pozemku parcKarel.č. …..Hlavica,vk.starostaú.

Police u Valašského Meziříčí. Tato
povinnost kupujícího (povinného) se
zřizuje jako věcné právo s účinky
zapsání do veřejného seznamu.
6. V případě stejného vítěze u více
pozemků, bude podepsána smlouva
pouze na jeden pozemek.
Kritérium výběrového řízení:
Nejvyšší nabízená cena za m² s minimální
cenou 350 Kč/m².
Datum a způsob podání nabídek:
Osobně nebo poštou v zalepené obálce s
označením „NEOTVÍRAT Výběrové řízení –
stavební pozemek Police-Výpusta parc. č.
(vybraný pozemek)“ do pondělí 12. března
2018 do 12:00 hodin.
Žadatelé, kteří si podali žádost o více pozemků,
musí doručit nabídku na každý pozemek zvlášť.
Karel Hlavica, starosta

„Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.“

Termíny splatnosti poplatků
Poplatek za psa
Žádáme majitele psů, kteří dosud nezaplatili
poplatek ze psa, aby jej co nejdříve uhradili,
nejpozději do 8. března 2018. Po tomto datu bude
zahájeno správní řízení.
Stočné
Poplatek za stočné na rok 2018 je nově stanoven
dle snížených 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 2018 v hotovosti, případně bankovním
převodem.
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 2018. 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 ze psů:
variabilní symbol: 134100 + číslo popisné
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu:
variabilní symbol: 134000 + 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.
Marie Černochová, účetní

Knihovna
Dne 22.03.2018 proběhne v prostorách zasedací
místnosti OÚ v Policích další přednáška, která
bude o Indii. Začátek přednášky je v 18:00 hod.
Přednášet nám bude náš osvědčený cestovatel
Michal Štěpánek, který k nám zavítá už počtvrté.
Tak neseďte doma a přijďte si poslechnout další
zajímavý a poutavý příběh z cest tohoto
cestovatele. Těšíme se na setkání s Vámi. Drobné
občerstvení bude zajištěno.
Tereza Gerlová, knihovnice

Indie - divoká a nespoutaná
Jedna z nejlidnatějších zemí této planety mi
doslova vyrazila dech. Je to pozoruhodný svět, kde
platí jiné zákony, než na jaké jsme zvyklí. Všechny
smysly jedou na plné obrátky… Nikde jinde jsem
nezažil tolik barev, vůní, pachů, dobrého jídla,
všudypřítomných odpadků a chudoby. Nejprve na
chvíli zůstaneme v hlavní metropoli, abychom
vzápětí mohli uniknout do ticha majestátného
Himálaje. Navštívíme také některá města a
vrátíme se spolu prostřednictvím spousty zážitků
zpět na ulici mezi místní lidi, jejichž naprostá
bezprostřednost mne nepřestávala fascinovat.
Michal Štěpánek, cestovatel

Více o cestách pana Michala Štěpánka na
www.facebook.com/stepynacestach/.

Ze školy

Pozvánky

Před jarními prázdninami 13. února 2018 jsme
navštívili Muzeum regionu Valašsko v zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí, kde jsme se
zúčastnili výchovného pořadu Masopust na
Valašsku. Po prázdninách nám začíná plavecká
škola na krytém bazénu ve Val. Meziříčí. První
lekce bude v pondělí 5. března. Dalších devět
lekcí bude následovat v týdenních intervalech.
Na všechny lekce se nám podařilo získat
příspěvek na dopravu, takže budeme jezdit
svým autobusem.
Děti z Mateřské školky spolu s nižšími ročníky ZŠ
shlédnou v pondělí 5. března vystoupení
Malého domácího cirkusu, který nás navštěvuje
téměř tradičně.
Velikonoční dílnu 27. a 28. března tentokrát
uskutečníme ve škole spolu s přespáním ve
třídách. Jako doprovodný program bude
vycházka do okolí spojená s návštěvou muzea
ve Valašském Meziříčí.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci únoru 2018 oslavila své životní
jubileum:
Kottová Antonie
65 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Výsledky volby prezidenta ČR
V únorovém vydání zpravodaje obce Police byly
chybně uvedeny počty hlasů u kandidátů na
prezidenta ČR v I. kole. Za toto nedopatření se
omlouvám.
5. Petr Hannig
6. Vratislav Kulhánek

2 hlasy
1 hlas

Eva Hermannová, zapisovatelka okrskové volební komise

Velikonoční posezení
Spolek Klenot Police srdečně zve děti i dospělé
na Velikonoční posezení v příjemném prostředí
Polické klubovny v sobotu 17.03.2018 v 15:00.
Na programu bude výroba velikonočních ozdob
a pletení tatarů. Proutí na tatary prosím
vezměte s sebou.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně spolku Klenot Police

Dvoudenní zájezd
SDH Police pořádá ve dnech 14.–15.04.2018
dvoudenní autobusový zájezd s tímto
programem:
Sobota: trosky kláštera Rosa Coelli Dolní
Kounice, Hadcova step Mohelno, Židovská čtvrť
Třebíč (Unesco), Basilika sv. Prokopa Třebíč
(Unesco), Hotel Pavla Vlachovice.
Neděle: Šlakhamr Hamry nad Sázavou, Džekův
ranč Ždírec n. D., Bílek - Chotěboř - naučná
stezka nebo Zelená hora (dle počasí).
Odjezd autobusu v sobotu v 7:00 hod. z točny.
Návrat v neděli 20:00 hod.
Cena zájezdu: 1 500 Kč. V ceně zájezdu je
doprava, vstupy do všech památek, ubytování,
večeře, snídaně a společný oběd v neděli. Bližší
informace a přihlášky přijímá Milan Gerla tel.
732 974 398.
Milan Gerla, starosta SDH

Nadační příspěvek pro hasiče
V prosinci 2017 získal Sbor dobrovolných hasičů
Police od Hasičského fondu Nadace Agrofert
částku 70 000 Kč na repasi hasičské stříkačky PS
12 sport. Celková částka na repasi činila
140 000 Kč. Cílem projektu bylo pořízení
techniky pro sportovní účely v souladu se
Směrnicí hasičských sportovních soutěží a se
současným vývojem techniky v tomto druhu
hasičského sportu. Vytvoření lepších podmínek
pro činnost mládeže, podpora a zdravý rozvoj
jejich osobností a taky příprava mladé generace
pro práci v zásahové jednotce obce Police.
Milan Gerla, starosta SDH

Vodění medvěda

Foto: Vlasta Černochová, 3. února 2018

Sport
Muži pokračují v přípravě na jarní sezónu
v domácím prostředí. V měsíci únoru sehráli
3 přípravné zápasy na umělé trávě ve Valašském
Meziříčí. S TJ Sokol Těšany, okres Brno-venkov 5:5.
Další zápas byl s TJ Sokol Branky s výsledkem
2:4 a poslední zápas s TJ Hustopeče byl kvůli
počasí zrušen. V březnu jsou naplánovány další
přípravné zápasy s TJ Komárno-Osíčko,
Kladeruby a Horní Nětčice okres Přerov. Jarní
část soutěže bude zahájena v dubnu.
Starší žáci pokračují v jarní přípravě a zúčastnili
se 2 turnajů.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
14.03.2018, další svoz je ve středu 28.03.2018.
V měsíci dubnu se bude konat svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Datum upřesníme v dubnovém zpravodaji.
Na středu 18.04.2018 připravujeme humanitární
sbírku.

Kronika obce Police
Zápis z roku 1945:
„V lednu a v únoru pořádná zima. Zvláště
koncem ledna silné mrazy. V březnu mírně teplo.
Duben umožnil urychleně provésti jarní práce.
V době přesunu fronty bylo pěkně. Žně
průměrné. Podzim deštivý. Studené dny
počátkem listopadu. V prosinci suchý mráz.
Vánoce bez sněhu.
O svátcích je mírně jako na jaře. Ovoce málo i
zeleniny. 6. ledna přišly transporty zákopníků do
Polic a okolí. Ubytování obstaral předem okresní
ubytovatel Herold z Poličné. Byla zabrána škola.
Kde měli v domě trochu místa, tam museli
zákopníky přijati. Hodně zákopníků bylo ze
Slovácka. Mnozí občané jsou s nimi dosud
v písemném styku. Mezi zákopníky byli lidé slušní i
méně slušní. U některých jejich jednání zaráželo.
Středisko pro vybavení zákopníků inventářem bylo
v Hranicích. Proviant se bral ve Valašském Meziříčí.
Kuchyně byla nejdříve umístěna na školní verandě.
Odtud byla přenesena do hasičského skladiště.
Tam byl vystavěn komín a dodány kotly. Hrubá
příprava byla u p. Josefa Mikulenky. Kuchařům
pomáhaly zdejší ženy. Nejveseleji bývalo po
rozdílení kořalky. Stravy bylo poměrně dosti a
plýtvalo se jí. Pracovalo se na protitankovém
zákopu u Bránek a na záchytových zákopech
v Sedliskách a pod nimi na katastru obce
Kladeruby. Zákopníci dostali ráno černou kávu. Na
pracovní místo se dovážela v thermoskách polévka.
Po příchodu z práce byl podáván oběd. Skoro
všichni byli výborně zásobeni z domova. Zákopníky
přišel obveselit kabaret z Prahy. Vedení tábora
měli Češi, dozor na práci příslušníci SS. SS byli
ubytování v místnosti obecní kanceláře a u
p. Indrucha. Jednou se chystali SS na lůžka. Jeden
z nich hovořil na chodbě s obecním poslem
p. Hošákem. Tu vrazil do předsíně partyzán.
Němec s rukama vzhůru zůstal na chodbě, ostatní
se uzamkli. Čeští civilisté museli do druhé místnosti
a byli uzamčeni…“ pokračování v příštím zpravodaji
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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