POLICKÝ
ZPRAVODAJ

leden 2019

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám popřát do nastupujícího roku
2019 hodně zdraví, štěstí a pohodu v rodinách.
Začátkem roku se potkáme na novoročním
výšlapu, který se uskuteční již po jednadvacáté.

Pozvánka na Valnou hromadu
Schválením obecního rozpočtu na rok 2019 jsou
připraveny akce, které bychom chtěli následně
realizovat. Jedná se především o doplnění
chybějícího chodníku od točny k rozcestí,
opravu víceúčelového hřiště a další akce včetně
údržby a zvelebení zeleně v obci.
Věřím, že společným úsilím v zastupitelstvu se
podaří realizovat připravované projekty, kterými
se zkvalitní a obohatí život nás všech.
Karel Hlavica, starosta

Jednání zastupitelstva
V úterý 18. prosince proběhlo poslední
jednání zastupitelstva obce Police v roce
2018. Na programu bylo především schválení
rozpočtu na následující rok. Obec bude v roce
2019 hospodařit s částkou 15,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej
posledního stavebního pozemku v lokalitě
Výpusta, dotaci místním spolkům na jejich
činnost a spolufinancování sociálních a
souvisejících služeb pro naši obec v rámci
Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Na jednání
zastupitelstva se rovněž projednávala dotace
na bezdrátové pokrytí veřejných prostor
internetovým připojením wifi, kterou bych
měli realizovat v průběhu tohoto roku.
Karel Hlavica, starosta

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

Knihovna v Policích
Knihovnice Eva Hermannová oznamuje, že se
upravuje půjčovní doba knihovny v Policích na
každé pondělí od 17:00 do 19:00.
Eva Hermannová, knihovnice

Vánočních hvězda 2018
Ve středu 5. prosince 2018 proběhl 21. ročník
charitativní sbírky Vánoční hvězda 2018 na
pomoc hematologicky, onkologicky a chronicky
nemocným dětem a jejich rodinám v oblasti
Střední Moravy. V naší obci se v letošním roce
prodalo 142 květin a celková vybraná částka
činí 13 250 Kč. Děkujeme všem, kteří se do
sbírky zapojili.
Eva Hermannová, koordinátor sbírky pro obec Police.

Jízdní řády
Součástí zpravodaje je orientační přehled
příjezdů a odjezdů vlaků a autobusů.
„V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.“

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.

Pozvánka do divadla
Obecní úřad Police
pořádá zájezd na
předpremiréru
divadelní
hry
Intimní
příběhy
z Ráje v režii paní
doc.
Jany
Janěkové, který se
bude konat ve
čtvrtek 17. ledna
2019. Ve hře
účinkují
Robert
Jašków,
Jitka Ježková, Michal Slaný, Kateřina Sedláková
a Peter Pecha. Představení začíná v 10 hodin.
Přihlášky na zájezd prosím podávejte na
Obecní úřad v Policích nebo telefonicky na
čísle 571 637 200, 724 774 166 nejpozději do
pátku 11. ledna 2019. Vstupné do divadla je
hrazeno Obecním úřadem, cestu vlakem si
účastníci zájezdu hradí sami.
Eva Hermannová, referent

Evidence obyvatel
Za rok 2018 se v obci přihlásilo k trvalému
pobytu 20 obyvatel, 7 obyvatel se odhlásilo.
Narodili se 3 děti, 2 holčičky a 1 chlapeček.
Během roku jsme se rozloučili s 8 spoluobčany.
K poslednímu dni roku 2018 je nás v obci 588.
Eva Hermannová, referent

Hospoda nad Točnou
PANÍ JANA DOLEŽALOVÁ OZNAMUJE OBČANŮM,
ŽE VE DNECH 28. LEDNA AŽ 5. ÚNORA 2019 BUDE
HOSPODA NAD TOČNOU UZAVŘENA Z DŮVODU
DOVOLENÉ.

Tříkrálová sbírka

Novoroční výšlap
Novoroční výšlap se koná v sobotu 12. ledna
2019 s cílem - rozhledna Bílá hora u Kopřivnice.
Odjezd vlakem z Polic je v 8:55 směr Kopřivnice.
Z vlakové zastávky ve Štramberku se vydáme do
centra. Po cestě navštívíme jeskyni Šipku,
Štramberskou trúbu a vystoupíme na rozhlednu
Bílou horu. Odtud sejdeme do Kopřivnice
k vlakovému nádraží a vydáme se na cestu zpět.
Délka trasy je cca 7 km, což zvládnou i méně
zdatní turisté. Na krásný novoroční výlet se těší
Karel Hlavica, starosta.

Termín koledování v naší obci je sobota
5. ledna 2019. Budou chodit 4 skupiny
koledníků s označenými vedoucími. Děkujeme
všem, kteří naše koledníky přijmete a
přispějete darem ve prospěch potřebných.
Tříkrálová sbírka v roce 2019 bude využita na:
• Rekonstrukci vnitřních prostor budovy
na ulici Zámecká pro lidi bez domova
• Přímá pomoc lidem v nouzi
• Provoz centra sociálně-materiální
pomoci
• Dekontaminační přístroj pro Charitní
dům ve Valašské Bystřici
V roce 2018 vybrali koledníci pod Charitou
Valašské Meziříčí částku 2 294 031 Kč. Část
těchto peněz putovala na domácí a zahraniční
projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Charita
Valašské Meziříčí pak hospodařila s částkou
1 491 120 Kč. Z vykoledované částky se peníze
uplatnily na:
- Provoz centra sociálně-materiální
pomoci
- Druhou část komunikačního systému
sestra-pacient
v Charitní
domě
pokojného stáří ve Valašské Bystřici
- Druhou etapu oprav objektu, ve kterém
sídlí služby pro lidi bez domova.
Marie Černochová, koordinátor pro Obec Police

Předsilvestrovský výšlap
Po vánočních svátcích jsme se vydali na tradiční
předsilvestrovský výšlap na Hůrku. Počasí nám
letos tolik nepřálo ale přesto jsme zvládli celou
trasu s úsměvem. Z Hůrky jsme přešli k obrázku
u Oznice a po zpěvu koledy „Narodil se Kristus
Pán“ se vydali přes Pískovnu a Výpustu každý do
svých domovů.
Karel Hlavica, starosta

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Police vás zve na 10.
Hasičský ples, který se uskuteční v sobotu
19. ledna 2019 od 20 hodin v sále hospody Nad
Točnou. K tanci a poslechu hraje skupina Kornet
Přerov. Připraveno je bohaté občerstvení,
soutěž o ceny a welcome drink. Vstupné 100,-Kč.
Milan Gerla, starosta SDH

Společenská kronika
Narození
V měsíci prosinci se narodil Matěj Fabík.
Rodičům i miminku přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a radosti.

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došel náš
spoluobčan pan Josef Hás. Pozůstalé rodině
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
16. ledna, další svoz je ve středu 30. ledna
2019.

Sport
Tělovýchovná jednota Police – spolek přeje
svým příznivcům a občanům hodně zdraví,
osobní pohody do roku 2019.
Jarní sezona 2018/2019 začíná 14. dubnem.
Starší přípravka pod vedením pana Jaroslava
Malíře v tělocvičně v Loučce a mužstvo mužů
zahájí přípravu v měsíci únoru.
Do Tělovýchovné jednoty Police – spolek patří
také jezdecký a cyklistický oddíly, které se také
podílejí na rozvoji sportovních aktivit v obci.
Věříme, že i v novém roce podpoříte svou
účastí akce pořádané našimi oddíly. Sportu
zdar!
Josef Mikulka, předseda TJ

Kronika obce Police
Zápis z roku 1942:
„Celý leden tuhá zima. Hodně sněhových
vichřic. Pro vojáky se sbírají teplé věci. Ve vesnici
odevzdány 3. kožichy. Od 27.1. se začalo
přidělovat dříví na lístky. Elektřinou se nesmělo
vytápět. 3.4. poslední sníh. 8 dubna se seje oves.
Jaro příznivé. Žně opožděny pro deště. 6.8.
počátek žní. Od svaté Anny do konce září neprší.
Suchý podzim. Dosti ovoce. 14.10. prvý mráz.
18.10. prvý sníh. Dne 10.2. pro činnost v ilegální
komunistické straně byl zatčen Němec Alois,
železniční zaměstnanec, narozen 9.10.1906
v Policích. Zemřel 25.8.1942 v Osvětimi.
V dubnu byly vzaty oba zvony na sbírku
barevných kovů. V létě dodán ocelový zvon
Barbora. Daroval ho p. Fabík. Povinně se musel
osévati mák nebo jiná olejnina. Těžký byl květen
toho roku. V Praze byl zavražděn protektor
Heydrich. Všude nastaly kontroly. Pro nepřesně
vyplněnou občanskou legitimaci byly ve vazbě:
Sedlářová Anežka, Ječmeňová, Chodurová. Po
domech chodili četníci. Každý musel podepsat,
že neví nic s vyfotografovaných předmětech:
plášti, aktovce a jízdním kole. Byla vykonána též
prohlídka přihlášek. Vesnice byla k večeru
obestoupena vojskem. Stavení vedle stavení
bylo prohlíženo. Přednosta domácnosti musel
prohlásiti, že nikoho nepřechovává. Prohlídka se
protáhla dosti dlouho do večera. Celkem tu bylo
pět aut vojáků a kontrolních policistů.
V novinách
byly
zveřejněny
sloupce
popravených. To byly hrozné chvíle, kdy se lidé
báli jeden před druhým mluvit. V několika
městech pořádány projevy loajality. Proneslo
se, že Moravec bude míti projev na Hostýně. Z
několika vesnic tam jeli lidé na vozích. Přímo za
heydrichiády nebyl u nás popraven nikdo.
Nejvíce byla v okolí postižena Lešná.….
pokračování v příštím zpravodaji. “
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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