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Slovo starosty
Váženi spoluobčané,
Chtěl bych Vás přivítat v novém roce 2018 a popřát hodně zdraví, štěstí, pohody
a pokoj v rodinách. Začátkem roku se potkáme na novoročním výšlapu, který je
již tradiční, letos bude i jubilejní (20). Termín výšlapu se částečně kryje s volbou
prezidenta ČR. Pevně věřím, že zvládnete obě události. Na podzim půjdeme
k volebním urnám znovu, a to pro ustanovení nového zastupitelstva obce.
V létě nás navštíví zástupci družební obce Police u Jemnice, tato spolupráce trvá od roku 2009. V průběhu
roku nás čeká největší investiční akce. Vybudování dešťové a splaškové kanalizace ve stavebním obvodu
Výpusta. Následně zpevnění komunikace ke stavebním plochám. Rovněž připravujeme rekonstrukci a
výstavbu chodníků přes obec. Pro zlepšení vzhledu obce plánujeme úpravu prostoru u točny, demolicí
domu č. 103 - Palátovi.Doufejme, že tento rok bude úspěšný jako ty předchozí, zvládneme vše, co jsme si
naplánovali a vzájemnou spoluprací přispějeme k dalšímu rozvoji naší obce.
Karel Hlavica, starosta

Jednání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 proběhlo poslední
zasedání Zastupitelstva obce Police. Na
programu bylo především schválení rozpočtu na
rok 2018. Obec bude v letošním roce hospodařit
s částkou 16 788 500 Kč. Největším letošním
výdajem bude vybudování splaškové a dešťové
kanalizace na Výpustě v hodnotě zhruba 5,7 mil.
Kč. Na tuto akci obec obdrží dotaci od Zlínského
kraje ve výši 324 000 Kč.
V rámci letošního bylo schváleno poskytnutí
finanční dotace Charitě Valašské Meziříčí ve výši
23 200 Kč na poskytování sociálních služeb pro
naše občany.
Koncem roku byla podepsána kupní smlouva na
pozemek parc. č. 5320 na Výpustě. Zbývající 3
pozemky v této lokalitě jsou stále k prodeji.
Eva Hermannová, zapisovatelka

Poděkování
Ve středu dne 6. prosince 2017 proběhl již
20. ročník charitativní sbírky Vánoční hvězda
2017 na pomoc hematologicky, onkologicky a
chronicky nemocným dětem a jejich rodinám
v oblasti střední Moravy. V naší obci se prodalo
celkem 125 vánočních hvězd a celková vybraná
částka je 11 600 Kč. Děkujeme všem, kteří se
sbírky zúčastnili.
Marie Černochová, koordinátor sbírky pro obec Police

Informace k volbám
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhnou volby
prezidenta republiky. Volební místnost bude v
zasedací místnosti obecního úřadu otevřena v
pátek 12. ledna od 14:00 do 22:00 hodin a v
sobotu 13.ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Hlasovací lístky budou dodány voličům domů
nejpozději 3 dny před konáním voleb. O
náhradní hlasovací lístky je možno požádat ve
dnech voleb přímo ve volební místnosti.
Volič může ze závažných důvodů požádat
obecní úřad, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská
nadpoloviční většinu z celkového počtu
platných hlasů oprávněných voličů, kteří se
voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, bude se
konat druhé kolo voleb, které proběhne ve
dnech 26. ledna od 14:00 do 22:00 hodin a v
sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Hlasovací lístky již nebudou dodány
jednotlivým voličům, ale volič je obdrží přímo
ve volební místnosti ve dnech voleb.
Volič prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství platným občanským
průkazem!
Eva Hermannová, zapisovatelka okrskové volební komise

Místní poplatky

Výběrové řízení na pracovní místo

Poplatek ze psů
Sazba poplatku ze psů na rok 2018 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 2018. 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 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 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 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
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.
Marie Černochová, účetní

Obec Police vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa:
Strojník vodohospodářských zařízení, manipulační
dělník.
Místo výkonu práce je čistírna odpadních vod
Police a obec Police. Zaměstnanec bude zajišťovat
obsluhu a provoz čistírny odpadních vod, čerpací
stanice a provádět drobné opravy zařízení a
objektů.
Dále bude zajišťovat správu sportovišť, údržbu
veřejné zeleně a objektů obecních budov.
Pracovní úvazek 1,0. Pracovní doba 40 hod. týdně
nerovnoměrně rozvržena do 7 dnů. Platové
zařazení dle platných platových tarifů.
Předpokládaný nástup březen – květen 2018.
Požadované vzdělání – vyučen v oboru
technického směru, řidičský průkaz skupiny B,
znalost práce s PC, bezúhonnost, spolehlivost,
flexibilita.
Přihlášky k výběrovému řízení s profesním
životopisem zasílejte nebo osobně předejte na
Obec Police, Police č. 142, 756 44 p. Loučka do 15.
února 2018 v zalepené obálce s nápisem
NEOTVÍRAT VÝBĚROVÝ ŘÍZENÍ STROJNÍK.

Pozvánky na akce

Karel Hlavica, starosta

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, Lázy, Loučka, Police. Méně zdatní
účastní výšlapu mohou použít autobus na Lázy
s odjezdem 10:48 z točny. Každý účastník
jubilejního výšlap bude odměněn malý dárkem a
na závěr srnčím gulášem v místním pohostinství.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Milan Gerla, místostarosta

Pozvánky na akce

Spolky v obci
Pozvánka SDH
Sbor dobrovolných hasičů Police Vás zve na
9. hasičský ples, který se uskuteční v sobotu
20. ledna 2018 od 20 hodin v sále hospody Nad
Točnou. K tanci a poslechu hraje skupina
REMIX. Připraveno je bohaté občerstvení a
soutěž o ceny. Vstupné 80,- Kč.
Milan Gerla, starosta SDH

Tříkrálová sbírka

Vodění medvěda

Termín koledování v naší obci je sobota 6. ledna
2018. Budou chodit 4 označené skupiny
koledníků s označenými vedoucími. Děkujeme
všem, kteří naše koledníky přijmete a přispějete
darem ve prospěch potřebných.
Tříkrálová sbírka 2018 bude:
▪ podporovat činnost Centra materiální a
sociální pomoci,
▪ provede opravy objektu, ve kterém sídlí
služby pro lidi bez domova na ulici
Zámecká ve Valašském Meziříčí
▪ opravovat druhou část komunikačních
systému sestra-pacient v Charitním
domě pokojného stáří ve Valašské
Bystřici.

Spolek Klenot Police pořádá v sobotu 3. února
2018 masopustní průvod naší obcí. Do
průvodu zve všechny své příznivce. Spolek
Klenot děkuje spoluobčanům za srdečné
přijetí masopustního průvodu ve svých
obydlích.

V roce 2017 byla pod Charitou Valašské Meziříčí
vybrána částka 2 068 836 Kč. Část těchto peněz
putovala na domácí a zahraniční projekty
Arcidiecézní charity Olomouc. Charita Valašské
Meziříčí pak hospodařila s částkou 1 224 765 Kč.
Dary byly využity:
▪ na přímou pomoc lidem v akutní nouzi,
realizaci zahrady pro seniory při
Charitním domě pokojného stáří ve
Valašské Bystřici,
▪ spoluúčast na nákupu automobilů
z projektů MPSV,
▪ první část opravy signalizace sestrapacient v Charitním domě pokojného
stáří ve Valašské Bystřici, nákup
kompenzačních pomůcek.
Marie Černochová, koordinátor sbírky pro obec Police

Zdena Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police

Společenská kronika
Jubileum
Gerlová Ludmila – 85 let
Majdlochová Marie – 85 let
Hlavicová Drahomíra – 80 let
Stříteská Zdeňka – 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

Prodej vánočních stromků
Za rok 2017 se přihlásilo k pobytu v obci 18
obyvatel, 24 obyvatel se odhlásilo. Narodilo se
6 dětí, z toho bylo 5 dívek a 1 chlapec. Během
roku jsme se rozloučili se 2 spoluobčany.
Celkem žije v obci 579 obyvatel.
Marie Černochová, účetní

Sport
Po vánoční přestávce se naše družstva budou
pomalu připravovat na nadcházející jarní
sezónu. Muži začínají tréninky na domácím
hřišti v pátek 12. ledna 2018 pod vedení
trenéra Stanislava Folty. V přípravě se plánuje
sehrát 4 až 5 přípravných zápasů. Chtěli
bychom doplnit stávající sestavu o 2 hráče.
Jarní část soutěže začíná v dubnu a cílem je
postup do vyšší soutěže. Přípravka a starší žáci
začínají přípravu také během ledna
v tělocvičně, v úterý přípravka od 16:00 do
18:00, starší žáci pak ve čtvrtek od 18:00 do
20:00 hodin. Podrobnější informace podají
trenéři Lukáš Rýdel a Zdeněk Vančura.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
3.1. 2018, dále ve středu 17.1.2018, 31.1.208.

Zimní údržba
Ve všech částech obce se vyskytují případy, že
jsou před domy zaparkovaná auta, přitom má
každý možnost parkovat na svém pozemku. Při
úhrnu sněhu na místních komunikacích
dochází k neprohrnutí místní komunikace
nebo jen částečné prohrnutí z důvodu
zaparkovaných aut. Žádáme majitele aut, aby
v případě sněhové nadílky parkovali vozy na
svém pozemku.
Eva Hermannová, referent

Kronika obce Police
Zápis z roku 1947:
„Na Tři krále naměřeno – 25°C. V následujících
dnech nadělali zajíci mimořádně mnoho škod
na ovocném stromoví. Od poloviny ledna sněhu
stále přibývalo. Dne 12.1. bylo směrem na
Lapač místy přes 3 metry. Doprava uvázla.
Vlaky měly až 3 hodiny zpoždění. 19. února byla
velká sněhová bouře. 24.2 byl zaveden místo
času zimního čas středoevropský. Zimní čas byl
někdy až zlomyslně pomlouván. Občané toto
opatření všeobecně odsuzovali… Dne 15.5.
vyjednávali p. předsedové MNV z Polic a
z Vrchovce na schůzi v Loučce o připojení Polic
na telefonní ústřednu. Dohodli se na připojení
na Kelč.… Obecní knihovna vykázala 784
výpůjček a má 752 knih zábavných a 122 knih
naučných… Divadla byla 2, zábav 7. Časté byly
přednášky a schůze politické… Vázáné
hospodářství nedopouští většinou volné
tvoření cen. Vzhledem na mimořádný rok byla
zvýšena cena mléka na 6 Kčs za 1l. Za každý
dodaný g obilovin se dostával příplatek 200 Kčs.
Na jaře se platilo za sele až 1800 Kč, o žních 500
Kč a koncem roku 1200 Kč. Černý obchod byl
přísně potírán. „
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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