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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nastává adventní doba, která je přípravou na
vánoční svátky. V tento čas bychom se měli více
zamýšlet nad vzájemným soužitím a vlastním
životem. Měli bychom se navzájem více setkávat
a první příležitostí je při rozsvícení vánočního
stromu. K tomuto bych vás chtěl pozvat.
K nadcházejícím vánočním svátkům bych vám
všem chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, pohodu
v rodinách, také vzájemnou toleranci a
ohleduplnost. Dětem přeji hodně radosti
z dárků
pod
stromečkem.
Rovněž
nezapomínejme na naše spoluobčany, kteří jsou
sami,
v nemocnicích
nebo
v sociálních
zařízeních, návštěva jim vždy udělá velkou
radost.
Karel Hlavica, starosta

Pozvánka na jednání
zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na III.
zasedání Zastupitelstva obce Police, které se
bude konat v úterý 18. prosince 2018 v 18:00
v zasedací místnosti Obecního úřadu Police.
Hlavním bodem programu bude projednání
rozpočtu obce na rok 2019.
Návrh rozpočtu v Kč
Daňové příjmy
9 083 396
Nedaňové příjmy
5 552 700
Kapitálové příjmy
630 000
Přijaté transfery
331 704
Příjmy celkem
15 597 800
Běžné výdaje
13 990 480
Kapitálové výdaje
1 388 220
Výdaje celkem
15 378 700
Financování celkem ¨ -219 100
Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce
a
na
webových
stránkách
obce,
www.obecpolice.cz.

Jednání zastupitelstva
V úterý 20. listopadu proběhlo II. zasedání
Zastupitelstva obce Police, na kterém se
projednávala úprava nařízení, kterým se vydává
Tržní řád v obci Police. Dále bylo na programu
jednání schválení odprodeje částí obecního
pozemku parc.č. 151/1 před domem č.p. 36.
Zastupitelé schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo „Stavební lokalita Výpusta – Police, I.etapa
– provizorní komunikace“.
Zastupitelstvo se také zabývalo stanovením
poplatku za vypouštění odpadních vod v roce
2019, který byl ponechán stejně jako v letošním
roce ve výši 600 Kč/poplatníka. Rovněž
poplatek za odpad v roce 2019 zůstává ve výši
400 Kč/poplatníka.
Karel Hlavica, starosta

PKM Bike Team, z. s.
V roce 2018 se členové našeho týmu zúčastnili
celkem 27 cyklistických závodů, z nichž dvacet
bylo v ČR, šest na Slovensku a jeden v Polsku.
Získali jsme 13 medailových umístění a byli
vidět i na programu ČT sport ve dvou
reportážích v pořadu Sport v regionech ze
závodu Enduro Race Kouty a Bike Valachy.
Pořádali jsme 2. ročník závodu Pumptrack Race
Police. Děkujeme všem, kteří náš spolek,
jakkoliv podporují, velice si toho vážíme. Do
nového roku 2019 přejeme všem hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
Miroslav Kašík ml., předseda PKM Bike Team, z. s.

Karel Hlavica, starosta

„Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.“

ZŠ a MŠ

Karate

V pondělí 12. listopadu nás navštívilo tradičně
fotostudio, aby uskutečnilo zvěčnění našich
dětí na fotografiích s vánoční tématikou. Děti
byly vyšňořené a krásné, snad i podobizny
budou stejně nádherné. Začínáme bruslit! Ve
středu 28. listopadu se žáci školy v rámci hodin
tělesné výchovy vypravili na zimní stadion do
Valašského Meziříčí, kde budou předvádět své
krasobruslařské umění.
V neděli 2. prosince vystoupí žáci školní družiny
s krátkým programem při rozsvícení vánočního
stromu, poté vystoupí i v sobotu 8.prosince v
sále místního hostince na Mikulášské besídce.
V úterý 11. prosince navštívíme Muzeum ve
Valašském Meziříčí, kde se zapojíme do akce
„Vypečené Vánoce.“ Program začíná v 8:00.
Vánoční besídky budou ve středu 19. prosince.
Základní škola v 15:00 a Mateřská škola
v 15:30. Ve čtvrtek 20. prosince si od rána
budeme užívat posledního vyučování v tomto
roce. Na programu budou soutěže, koledy,
vánoční obyčeje, ochutnávka cukroví, pohádky
a nadílka dárků svým spolužákům. V pátek 21.
prosince půjdou školáci na Kozaru připravit
nadílku na stromky a do krmelce pro zvířátka.
Vánoční prázdniny začínají žákům 22. prosince
a končí v úterý 2. ledna 2019. Do školy přijdou
děti následujícího dne tj. ve středu 3. ledna
2019.
Mateřská škola i Školní jídelna zahájí provoz v
úterý 2. ledna 2019.

Česká
asociace
tradičního
karate
vyslala ve čtvrtek
22. listopadu 2018
100členný
team
dětí,
rodičů,
rozhodčích i trenérů
do hlavního města
Vilnius v Litvě, kde
se v neděli
25. listopadu 2018
konal 1. SVĚTOVÝ
DĚTSKÝ
BUDO
KARATE ŠAMPIONÁT
v Litvě.

Foto: Andrea Mikuláštíková

Zúčastnilo se ho přes 500 dětských závodníků z
USA, Rakouska, Izraele, Polska, Ruska, Ukrajiny,
Litvy a dalších zemí včetně České republiky.
Tohoto světového šampionátu se zúčastnili
Jakub Mikuláštík, Petr Bělaška a Ella
Mikuláštíková z Polic.
Ella Mikuláštíková vybojovala dvě medaile stříbrnou v kategorii kata a bronzovou v
kategorii kumite (zápas). Je to obrovský úspěch
v tak velké konkurenci, která tam byla a tímto
všem děkujeme za podporu. Doufáme, že se
dětem bude dál dařit a budou stejně úspěšně
reprezentovat nejen svůj tým, ale také obec
Police.
Andrea Mikuláštíková

Přeji všem občanům Polic krásné prožití Svátků
vánočních ve zdraví a pohodě. Pokora, klid a
jiskra v oku, se kterou si sednete ke svátečnímu
stolu, nechť Vám vydrží po celý další rok. Vaše
domovy ať neopouští láska a Boží požehnání a
nemoci, neštěstí, závist 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

Foto: Andrea Mikuláštíková

Mikulášská nadílka

Přednáška

Spolek Klenot Police Vás srdečně zve na
Mikulášskou nadílku, která se bude konat
v sobotu 8. prosince 2018 v sále místní
hospody. Začátek bude v 15:00. Vstupné 50 Kč,
děti zdarma. Program: vystoupení dětí MŠ + ZŠ
Police, pohádka, nadílka, soutěž o ceny.
Připraveno bohaté občerstvení. Srdečně zvou
pořadatelé
Zdena Gerlová, předsedkyně Klenotu Police z.s.

Vánoční posezení seniorů
Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích Vás
srdečně zve na vánoční posezení seniorů. Akce
se bude konat v pátek 14. prosince od 16:00
v sále Hospody nad Točnou. Sebou vezměte
malý dárek a dobrou náladu. Na akci vystoupí
děti z MŠ a ZŠ Police pod vedením paní učitelky
Luhanové. Milé pozvání přijal i pěvecký sbor
z Paršovic – Parsong pod vedením sbormistra
pana Ceé. K poslechu lidových písní bude hrát
harmonikář pan Šrámek z Poličné.
Markéta Stříteská, Předsedkyně Kulturní a sociální komise

Tříkrálová sbírka
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.
Marie Černochová, koordinátor pro Obec Police

Předsilvestrovský a Novoroční
výšlap
Tradiční předsilvestrovský výšlap na Hůrku se
uskuteční v sobotu 29. prosince se srazem
v 10:00 u vlakového nádraží v Policích.
Novoroční výšlap se koná v sobotu 12. ledna
2019 s cílem - rozhledna Bílá hora u Kopřivnice.
Odjezd vlakem v 8:55 směr Kopřivnice.
Podrobné informace budou zveřejněny
v lednovém zpravodaji.
Karel Hlavica, starosta

Střípky osady Polic, Polického dvora a
osady Vrchovec
Obecní úřad v Policích zve občany na přednášku
o historii Polic pana Rostislava Volka, která se
koná ve středu 5. prosince 2018 v 17 hodin na
Obecním úřadě v Policích.
Eva Hermannová, referent

Vážení občané a přátelé,
Pojďte se mnou nahlédnout do historie,
počátků osady Police v jeho původním umístění
v Zápouští, staré hedvábné stezky a panství
Kelč. Poodhalit vznik Polického dvora a
následující osadu Vrchovec. Také si
připomenout, kdo byli jeho familianti a jak se
zde hospodařilo a žilo. Ukážeme si i jak v době
válek, hlavně třicetileté, některé usedlosti
pustly a proč. Po jejich ukončení přece jenom se
blýskalo na lepší časy. Zajímavá je také v celém
trvání Polic epizoda tří Polických mlýnů a
Polického fojtství. Starší asi neodmítnou i
události kolem dvora a farního kostela Hořecka.
Poznání minulosti pro mladé a mladší může být
i jim nenahraditelnou odměnou. Nahlédneme
do starých map, cest i kultovních míst. O vše se
podělím v obrazové prezentaci a společném
povídání. Průvodce příběhů, které stojí za to,
vás srdečně zve
Rosťa Volek, rodák.

Pozvánka členům SDH
Starosta Sboru dobrovolných hasičů Police zve
všechny své členy, členky a mladé hasiče na
Výroční valnou hromadu, která se bude konat v
pátek 28. prosince 2018 v 18:00 hodin v sále
hospody v Policích. Žádáme o dochvilnost a
účast ve vycházkovém stejnokroji.
Milan Gerla, starosta SDH

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.

Novoroční skok

Společenská kronika

TJ Police – Jezdecký oddíl zve občany v neděli
30. prosince 2018 ve 13:00 na hřiště v Policích.
Akce se může zúčastnit široká veřejnost.
Zájemci mohou vykročit do nového roku přes
symbolickou překážku na koni, se psem nebo
samostatně. Připraveno malé občerstvení
(svařák, punč) a hudba.

Jubileum
V měsíci listopadu oslavil své životní jubileum
náš spoluobčan Radomír Veselý, 65 let.
Oslavenci přejeme do dalších let hodně zdraví,
štěstí, a spokojenosti mezi svými nejbližšími.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Markéta Janěková, jednatelka Jezdeckého oddílu

Kronika obce Police

Vánoční hvězda

V letošním roce proběhne 21. ročník akce
„Vánoční hvězda” – humanitární sbírka formou
prodeje květin, vánočních hvězd, která je částí
získávání finančních prostředků organizace
Šance Olomouc, o. p. s. Sbírku pořádá
nezisková organizace Šance Olomouc, o. p. s.,
centrum
pro
pomoc
hematologicky,
onkologicky a chronicky nemocným dětem a
jejich rodinám v oblasti střední Moravy.
Posláním Šance je usnadňovat náročnou
protinádorovou léčbu dětí a jejich návrat do
běžného života. Výtěžek akce bude využit na
humanizaci dětského hemato-onkologického
oddělení, sociální pomoc rodinám a
financování rekondičních pobytů pro malé
pacienty po léčbě. V loňském roce se prodalo
46 034 kusů vánočních hvězd.
Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří
upřímné poděkování.
Prodej objednaných Vánočních hvězd v naší
obci proběhne ve středu 5. prosince 2018 od
7:00 do 17:00 na Obecním úřadě v Policích.

Zápis z roku 1943:
„Z papírového náhražkového materiálu bylo
hodně předmětů. V obchodech bylo nejvíce
hraček. Kartáče rýžáky se hotoví ze dřeva, a
brku. Metly ze lnu. Slamníky, pytle, motouzy
z papíru. Hojně se vyrábějí dřevěné látky – totiž
z umělé vlny. Jsou lesklé a málo teplé. Je mnoho
dřeváků. Mnoho předmětů je z umělých
pryskyřic. Drahota stoupá. Jeden občan prodal
prasnici za 40. 000 K a za to si postavil stodolu.
Jiný si poplatil dluh tržbou za kusy. Jistý
řemeslník prohlásil, že již má tolik, že by si mohl
koupit fojtství. Peníze byly v nevážnosti. Říkalo
se za prvého: „Zas skáceli pár borovic.“ Za
peníze nebylo možno nic sehnat. Obchodovalo
se výměnou za vajíčka, slaninu, kořalku a
cigarety. Aby nebyla zbytečně poškozována
píce, zakázán chov králíků. Kontingenty se
vymáhaly tvrdě. Kdo neodevzdal, nesměl
zabíjeti. Letecké nebezpečí vzrůstalo. Lidé si
začali dělat kryty. Pan Bartoň měl kryt v Suché,
Sedlářovi na Břizkách. Rusové se ukrývali
v bunkru v Olší.“
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
5. prosince, další svoz je ve středu 19. prosince
a ve středu 2. ledna 2019.

Eva Hermannová, referent
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