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Jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 26. dubna se konalo XXXIV. jednání
Zastupitelstva obce Police. Byly schváleny kupní
smlouvy na další dva stavební pozemky v lokalitě
Výpusta. Dále byl projednán pacht Vodní nádrže
Nad revírem. Dosavadní uživatel neplní podmínky
vyplývající ze smlouvy, a proto bylo schváleno
podání výpovědi. Na zastupitelstvu se dále
projednávaly příspěvky z rozpočtu obce pro
Diakonii ČCE, Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s. a Římskokatolické
farnosti Branky.
Eva Hermannová, zapisovatelka

Rekonstrukce chodníku bude pokračovat
Zastupitelstvo Zlínského kraje svým usnesením
č. 0332/Z12/18 schválilo poskytnutí dotace na
akci rekonstrukce chodníku v obci Police II. etapa ve výši 981 000 Kč. Jedná se o úsek
chodníku od školy směrem k vodojemu na
horním konci. Tento úsek navazuje na již
opravené části chodníku od nádraží do středu
obce a bude tvořit ucelenou část okolo
frekventované silnice vedoucí přes obec.
Realizace stavby je naplánována na druhou
polovinu roku.
Karel Hlavica, starosta

Volné stavební pozemky
Obecní úřad Police informuje občany, že jsou
stále k dispozici stavební pozemky v lokalitě
Výpusta. Velikost pozemků je cca 1 000 m².
Zájemci se mohou obrátit na obecní úřad.
Karel Hlavica, starosta

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
9.5.2018, další svoz je ve středu 23.5.2018.

Poplatky
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu
Sazba poplatku za svoz a likvidaci odpadu činí
400 Kč za poplatníka. 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 za svoz a likvidaci odpadu: variabilní
symbol: 134000+číslo popisné
Číslo účtu obce vedený u Komerční banky:
8922851, kód 0100. Do zprávy pro příjemce
uveďte prosím jméno poplatníka.
Marie Černochová, účetní

„Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.“

Fotografická soutěž – „POLICE MÝMA OČIMA“

Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící
svůj souhlas s bezúplatným využitím této
fotografie
ve
veškerých
propagačních
materiálech obce Police, na oficiálním webu
Polic či jeho facebookovém profilu, dále dává
souhlas, že jeho fotografie může být
prezentována v tištěné podobě na výstavách

I. ročník
Soutěž probíhá v termínu 1.4.2018 – 30.6.2018
Vyhlášení výsledků proběhne v červenci
při příležitosti návštěvy z družební obce Police
Ocenění
1. místo: FOTOLAB POUKAZ v hodnotě 2 000 Kč
2. místo: FOTOLAB POUKAZ v hodnotě 1 000 Kč
3. místo: FOTOLAB POUKAZ v hodnotě 500 Kč
Jeden soutěžící může poslat max. 3 fotografie,
kvalita fotografií: min. 1,5 MB
Fotografie společně s údaji:
 jméno,
 název fotografie,
 email,
 telefon,
 informace, zda se
Knihovna
amatér/profesionál,

jedná

o

foto

Tříkrálová sbírka

zasílat na: podatelna@obecpolice.cz; případně
přes úschovnu.

Zasláním fotografie do soutěže soutěžící
potvrzuje, že je autorem fotografie (má autorská
práva k fotografii) a že je oprávněn s fotografií
nakládat. V opačném případě bude soutěžící ze
soutěže automaticky vyřazen. Soutěžící tedy
bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost
za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo
třetím osobám v důsledku takového jednání.
Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za
obsah fotografií, za porušení práv třetích osob
jejich zachycením na fotografii či užitím
fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v
souladu s těmito podmínkami.
Každý soutěžící je povinen při pořizování
fotografií postupovat v souladu s aktuálními
právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a
práv třetích osob, zejména osob na fotografii a
jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti.
Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící
vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil
podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že
zcela odpovídá za porušení těchto práv.

K fotografii je nutné VŽDY zaslat vyplněný a
podepsaný souhlas se zpracováním údajů, bez
tohoto souhlasu nemůže být soutěžící zařazena
do soutěže!

V případě velkého zájmu je možné soutěž
kategorizovat. Pořadatel si vyhrazuje právo
vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze
závažných důvodů dle svého uvážení.

Vzor souhlasu naleznete na webových stránkách
nebo facebooku obce Police.

Karel Hlavica, starosta

ZŠ a MŠ

Arboretum Police

Ve čtvrtek 12. dubna navštívili žáci naší školy
dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Další
návštěva se uskuteční 7. června 2018.
Do I. ročníku pro školní rok 2018/2019 bylo
přihlášeno 5 dětí, všech pět úspěšně zvládlo
zápis a od září se s nimi rádi přivítáme v naší
škole.
V pondělí 30. dubna ukončili žáci 3. a 4. ročníku
výuku plavání na Plavecké škole ve Valašském
Meziříčí, kde obdrželi „plavecké vysvědčení“.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve
čtvrtek 10. května v 15:30 v mateřské škole.
V pondělí 7. května bude základní škola,
mateřská škola i školní kuchyň mimo provoz.

V sobotu 5. května v 9:00 v lokalitě Zápouští
bude slavnostně otevřeno Arboretum, které
bude volně přístupné veřejnosti. Jedná se
o sbírku živých valašských dřevin – více než 70
druhů stromů a keřů.
Ochránci přírody ze spolku Choryňská stráž

Spolky v obci
Kácení máje
Spolek Klenot Police srdečně zve v sobotu
26. května 2018 všechny své příznivce na Kácení
máje. Začátek v 15:00 u klubovny. Občerstvení
je zajištěno. Na Vaši účast se těší pořadatelé

Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy
Zdenka Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police

Společenská kronika

Pozvánky
PUMPTRACK RACE POLICE
Cyklistický spolek PKM Bike Team, z. s. pořádá
v sobotu 12. května 2018 od 11:00
v pumptrackovém areálu pod klubovnou
2. ročník závodu pro všechny věkové kategorie
„PUMPTRACK RACE POLICE“.
Letošní závod byl vybrán grantovou komisí a
obdrželi jsme grant od Nadace SYNOT
zřizovanou senátorem Ivo Valentou.
Harmonogram a propozice závodu na
facebookové události:
https://www.facebook.com/Pumptrack Race
Police
2018/
a
na
http://www.obecpolice.cz/spolky/pkm-biketeam/. Těšíme se na Vaši účast.
Miroslav Kašík ml., předseda PKM Bike Team, z. s

Noc kostelů
Římskokatolická farnost si Vás dovoluje pozvat
na již 3. ročník Noci kostelů, která se uskuteční
v pátek 25. května od 18:00 ve farním kostele
v Brankách. Letošní ročník bude obohacen o
Divadlo Víti Marčíka. Srdečně Vás zveme
k návštěvě.

Jubileum
V měsíci dubnu 2018 oslavili své životní
jubileum:
Enšpigl Jaroslav
Svoboda Vít
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých nejbližších.

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došel náš
spoluobčan pan Alois Soušek. Pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Upozornění
Od pátku 25. května 2018 vstoupí v platnost
nařízení o ochraně osobních údajů (zkratka
v angličtině
GDPR).
Veškeré
instituce
zpracovávající osobní údaje občanů budou
omezeny v jejich zveřejňování. Obecní úřad se
rovněž připravuje na zavedení těchto opatření.
Pro zveřejňování osobní údajů ve zpravodaji
nebo na webových stránkách obce bude
zapotřebí souhlasu.
Eva Hermannová, referent

Ukliďme Police

Foto: Kateřina Pavelková

Kronika obce Police

Dne 7. dubna se uskutečnila akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“, do které se zapojila i obec
Police. Uklízelo se kolem obecního úřadu a
kaple, poté kolem horní cesty na Branky. Děti
byly při každém „větším“ nálezu odpadků
(zejména lahví od alkoholu, plastů či koberce)
nadšené a motivované do dalšího uklízení. Za
odměnu poté všichni dostali diplom, svačinku a
sladký balíček. Tímto bychom chtěly poděkovat
všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili této
akce. Také rodičům, kteří svěřili své děti do naší
péče po dobu konání akce. Věříme, že se příští
rok sejdeme ještě ve větším počtu.
Eva Hermannová a Mgr. Karolína Doležalová, DiS.
koordinátorky projektu Ukliďme Police

Sport
Jarní část soutěže pokračuje květnovými zápasy.
Na domácím hřišti se v neděli 6. května utkají
naši muži proti Janové, zápas začíná v 16:30.
Další domácí zápasy se konají opět v neděli:
13. května 2018
10:00 starší přípravka proti Rajnochovicím
20. května 2018
16:30 muži proti Huslenkám B
Přijďte povzbudit naše malé i velké fotbalisty.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Zápis z roku 1945:
„Škola byla stále přichystána pro ubytování.
Všude se hromadily peníze, kterých se každý
hleděl zbavit. Koncem dubna byli tu umístěni
Vlasovci. V té době byl na udání konfidenta
zatčen Eduard Jecelín z val. Meziříčí, povoláním
učitel v Policích. Byl odveden do Brna a život
snad zakončil v některé plynové komoře. Cukr se
rozděloval ze zásob po 15 kg na osobu. Lidé si
počali schovávati cenné předmět. Někteří si
budovali kryty v lese. V březnu došlo k přestřelce
mezi partyzány a maďarským vlakem, který byl
omylem avisován jako německý. Partyzáni vešli
do kanceláře na zastávku Zřízence pana
Jochmanna drželi v místnosti. Návěst dali na
„stůj“. Přijíždějící vlak zastavil. Ozvala se střelba.
Když poznali, že jde o Maďary, přestřelka ustala
a vlak se odsunul do Bránek. Německý četník byl
při tom zabit na roli p. Slavíka. Jeden partyzán
byl u zdejšího občana na ošetření celou noc.
Večer byl odvezen k Oznici. Toho dne spal ve
stohu u p. Bartoně u zastávky polský občan,
Který se v obci ukrýval. Patrolující hlídka ho
v stohu nenašla, ač do stohu píchali bajonety.
Rozšířila se zpráva, že se rozděluje cukr
v cukrovarech. Vlaky o málo vozích byly
přeplněny. Lidé s pytlíky cukru byli na střechách.
Při bombardování dopadla bomba na louku p.
Svobody č. 27 a 26 u zastávky. Kráter byl asi 8 m
široký. Na sousedních polích byly dva menší
krátery. Před odjezdem Vlasovců byli v pátek
večer 4.5. usmrceni občané z Hovězí Laža a
Bouzek. S Vlasovci museli odejít místní rolníci.
Někteří se vrátili, až fronta přešla. Pan Vozák
přišel o oba koně. 1. května byl tu mše svatá.
Večer přišel ze čtvrtka na pátek německý
transport. Byli ve Vrchovských stodolách. PO
půlnoci přišel poplach. Nastal odsun. V neděli
ráno jen malý hlouček Němců se ubytoval na
horním konci, pod dědinou a za ulicí. Sháněli
muže kopat šance. V neděli se vrátili z Oznice
lidé,
kteří
tam
měli
uschovány
koně.…..pokračování v příštím zpravodaji
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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