POLICKÝ
ZPRAVODAJ

březen 2019

Slovo starosty
Vážení občané, začíná měsíc, ve kterém
přivítáme jaro. Současné počasí sice připomíná
předjaří, ale zima se jen tak nevzdá. S novým
měsícem otevíráme novou rubriku „Lidé v naší
dědině“.
V tomto
čísle
zpravodaje
představíme členy současného zastupitelstva
a v dalším období významné rodáky a občany
Polic. Tato rubrika vznikla z iniciativy
zastupitelky doc. Jany Janěkové, která se toho
ujala profesionálním způsobem. Věřím, že se
v této rubrice objeví řada z vás.

Jednota Police
Vedoucí Jednoty v Policích oznamuje, že ve
středu 6. března bude prodejna v Policích
uzavřena z důvodu inventury.

Karel Hlavica, starosta

Jednání zastupitelstva

Hospoda Nad Točnou

V úterý 26. února se konalo již V. zasedání
Zastupitelstva obci Police. Na programu
jednání byly smlouvy věcných břemen pro
přípravu stavby polní cesty směrem k Hájkům.
Zastupitelé schválili odkoupení zahrady
v lokalitě Hučál a také rozšíření prostoru
směnou pozemků v této lokalitě. Tento
prostor bude možné využít pro klidovou zónu
nebo volnočasové aktivity. Dalším bodem
programu byl záměr odprodeje části obecního
pozemku parc. č. 503 v k. ú. Police
u Valašského Meziříčí, ten je zveřejněn
na úřední desce a webových stránkách obce.

Paní Jana Doležalová oznamuje, že místní
pohostinství bude v sobotu 16. března
uzavřeno.
Jana Doležalová

Pobožnost křížové cesty
bude v postní době vždy v pátek v 15:00 v kapli
v Policích.

Karel Hlavica, starosta

Místní poplatky
Konkurs na ředitele/ředitelku
Základní školy a Mateřské školy

Police
Obec Police vyhlašuje konkurs na pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Police. Nástup je
od 1. srpna 2019. Písemné přihlášky
s povinnými přílohami je nutné doručit
do 29. března 2019 do 12:00 na Obecní úřad
v Policích. Více informací najdete na úřední
desce a na webových stránkách obce.

Poplatek ze psů
Žádáme majitele psů, kteří doposud nezaplatili
poplatek ze psů, aby tak učinili co nejdříve, a to
buď hotově do pokladny na Obecním úřadě
v Policích nebo bezhotovostním převodem
na č. ú. 8922851 kód banky 0100 variabilní
symbol: 134100+číslo popisné. Nejpozději však
do 8. března 2019. Po tomto datu bude
zahájeno daňové řízení.
Eva Hermannová. referent

Karel Hlavica, starosta

„V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.“

Lidé v naší dědině
Karel Hlavica
starosta
narozen ve znamení Ryb
Preferuje hory, přírodu a
klid domova.

Jiří Stříteský
místostarosta
učitel - technolog
sváření
narozen ve znamení
Ryb
Klame tělem a je
šťastný tam, kde je
Miroslav Kašík
předseda Finančního
výboru
výpravčí
narozen ve znamení
Kozohora
Zodpovědně miluje svůj
kraj, vlaky a bližního svého.
Mgr. Karolína Holl, DiS.
předsedkyně
Kontrolního výboru
projektový manažer
narozena ve znamení
Býka
Svým myšlením a prací
vyvrací mýtus o
blondýnách, ctí své
kořeny a má srdce na
správném místě.
Ing. Josef Černoch
předseda Stavební
a zemědělské komise
technolog energetiky
narozen ve znamení
Blíženců
Svým vztahem k půdě
a zemědělství je
archetypem
původních obyvatel obce.

Markéta Stříteská
předsedkyně Kulturní a
sociální komise
aktivizační pracovnice
hospic
narozena ve znamení
Panny
Krédo: "Jsme tu jeden pro
druhého".
Lubomír Hohl
automechanik
narozen ve znamení Lva
Pragmatik s romantickou
duší. S láskou pečuje o
auta i své bližní a
nenechá nikoho ve
štychu. Krédo: "Mít svůj
štít čistý".
doc. Jana Janěková
herečka, režisérka
narozena ve znamení
Blíženců
Je závislá na Valašském
království a věří v člověka.
Petr Pelc
elektromontér
narozen ve znamení
Raka
Nevidí žádný jiný důvod
žít jinde...
Ing. Martin Stromšík
správce IS
narozen ve znamení
Blíženců
Má rád Valašsko, Hostýnské
vrchy, přírodu...
Milan Vrba
voják z povolání
narozen ve znamení
Kozohora
Má odzbrojující úsměv a
hluboké sociální cítění.
Krédo: "Síla bez viny láska bez pochyb".
Zpracovala: doc. Jana Janěková

an

Pozvánky

Přednášky v knihovně
Cestování s dronem

Pochovávání basy
Spolek Klenot Police vás zve na tradiční
Pochovávání basy, která se bude konat v sobotu
2. března od 20:00 v sále Hospody
nad Točnou v Policích. Vstupné 100 Kč. K tanci i
poslechu hraje skupina Aragonit. Připraveno je
bohaté občerstvení a soutěž o ceny. Na vaši
účast se těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police

Autobusový zájezd SDH Police
SDH Police ve spolupráci se Spolkem Klenot
Police pořádají ve dnech 13. a 14. dubna pro
své členy a také občany Polic autobusový
zájezd do Litomyšle a Toulovcových Maštalí.
Podrobnější informace budou zveřejněny na
webových stránkách a ve zpravodaji.

V úterý 12. února se uskutečnila přednáška
pana Jaroslava Jindry Cestování s dronem.
Chtěli bychom poděkovat pan Jaroslavu
Jindrovi a také nemalému počtu
zúčastněných občanů.

Turecko – dechberoucím Kurdistánem
Kulturní a sociální komise v Policích zve
občany na cestopisnou přednášku pana
Michala Štěpánka, „Turecko - dechberoucím
Kurdistánem“, která se koná v úterý
26. března v 18:00 v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Policích.
Markéta Stříteská, předsedkyně Kulturní a sociální komise

Milan Gerla, starosta SDH

Vodění medvěda

Foto: Filip Gardian

Ukliďme Police
V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko,
která se koná v sobotu 6. dubna vyzýváme
občany ke zkrášlení veřejných ploch před
svými domy. Prosíme občany, aby vytvořili
na přístupném prostoru hromádku, kterou
poté Obec Police odveze.
Karel Hlavica, starosta

„Zatímco západ Turecka v čele s Istanbulem
praská ve švech, východ země navštíví jen
hrstka těch, co mají dobrodružnější povahu.
Přesto, a možná právě proto, je pro mne
oblast Tureckého Kurdistánu nefalšovaným
klenotem. Divoké a liduprázdné hory zalité po
celou dobu sluncem silně kontrastují s
bujarým životem ve městech. Široko daleko
jsme téměř jedinými Evropany. Tato oblast
mě doslova uhranula nejen díky přírodním
krásám, ale také výbornému jídlu, a
především fantastickými lidmi. Přijďte si
poslechnout o zážitcích s nimi, velehorách,
městech,
dobrém
tureckém
čaji,
nezapomenutelné
atmosféře
Blízkého
východu a mnoha dalších věcech.“
Michal Štěpánek, cestovatel

Více o cestách pana Michala Štěpánka na
www.stepynacestach.cz a fb.com/stepynacestach/

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci únoru 2019 oslavili svá životní jubilea:
Vašíček Jan
70 let
Mičunková Alena
65 let
Pavlínová Ludmila
75 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došel polický rodák
Rostislav Volek. Pozůstalé rodině vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně Kulturní a sociální komise

Komunální odpad
Komunální odpad
se bude odvážet
ve
středu
13. března, další
svoz je ve středu
27. března.
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 13. dubna na obvyklých místech.
Podrobnější informace budou zveřejněny
v dubnovém zpravodaji.

Kronika obce Police
Zápis z roku 1940:
„Rok 1940 byl rokem abnormálním. Tuhá zima
a deštivé léto příčinou neúrody, nedostatek
píce, lednová minima, 17.2. nová vlna mrazů.
Děti nemohly do školy. Zaváté cesty byly stále
odhazovány. Byly zase ztráty na ovocném

stromoví. Deštivé jaro. Lijáky v červnu,
opožděné žně. Celý srpen chladný. 12.7. jen
12 °C, obilí špatně sypalo. Pšenice nevrátily ani
semeno, nedostatek ovoce a zeleniny. Chladný
podzim. Námrazy koncem října, nedostatek
paliva, chmurné vyhlídky.
Od prvého ledna stanoveno, že si každý
samozásobitel může doma ponechati půl litru
mléka na osobu, ostatní musí odvézti. Slepice
úředně snesla 60 vajec. Pro slepice nebylo
vykázáno na výkrm žádné obilí.
O výkrmu slepic kolovala anekdota: Přišla do
statka kontrola. „Čím krmíte slepice?“
„Pozadkem“, odpověděl hospodář. „To je
sabotáž pozadek patří do mlýna. Zaplatíte deset
marek pokuty!“ Po odchodu kontroly upozornil
postižený souseda, že nesmí uvésti při dotazu
pozadek jako krmivo. V druhém statku táže se
kontrola opět. „Dávám brambory“, říká
hospodář. „Ty patří k výživě obyvatelstva.
Zaplatíte 10 marek pokuty!“ Postižený
upozorňuje souseda, co již nelze uvésti. A třetí
soused odpověděl na otázku případně: „Já dám
slepicím každý den marku a řeknu jim, ať si za ni
samy potravu opatří.“
Anekdota ukazuje též, že počíná býti nadbytek
peněz a zboží mizí.
10. května vypukla válka ve Francii. To opět
křičelo rádio a pochody zněly až do ohluchnutí.
Pád Francie musel býti oznámen nuceným
vyzváněním.
Už se začaly odstraňovat sochy a pomníky.
V obci uschován koupený reliéf Masaryk, Beneš,
Štefánik.
Obecní zastupitelstvo bylo potvrzeno dále ve
své funkci, jež přestala býti lákavá. V úřadování
se zdůrazňovala osobní zodpovědnost.
Orientační tabule jsou dvojjazyčné. Dráhu a
obec hlídají hlídky po 8 mužích. Svátky musely
ustoupiti práci pro válku. Večer bylo
kontrolováno zatemnění. “
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent

Polický zpravodaj vydává obec Police, vychází 1x měsíčně. Uzávěrka zpravodaje je vždy 25. dne předchozího měsíce. Kontakt: Obec Police č. p. 142,
756 44, Loučka Email: oupolice@obecpolice.cz, Web www.obecpolice.cz Jazyková mutace: český jazyk Číslo výtisku: 3/2019 Datum vydání: 1.3.2019.
Evidenční číslo: MK ČR E 23332. Zpravodaj je zdarma distribuován do všech schránek v obci a je zdarma k dispozici na Obecním úřadě Police, v Jednotě
Police a na oficiálních webových stránkách obce. Pokud Vám zpravodaj nebyl doručen, kontaktujte prosím Obecní úřad Police.

