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Pozvánka na zastupitelstvo obce
Starosta obce Police zve občany na XXXII.
zasedání Zastupitelstva obce Police, které se
koná ve čtvrtek 15. února 2018 v 19:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Policích.
Karel Hlavica, starosta

Výsledky volby prezidenta ČR
Prodej obecních pozemků
Obec Police zveřejnila záměr odprodeje
obecních pozemků v lokalitě Výpusta. Jedná se
o 4 pozemky parc. č. 5319/1, parc.č. 5319/2,
parc.č. 5319/3 a parc. č. 5319/4 pro výstavbu
rodinných domů

Okrsková volební komise oznamuje výsledky
volby prezidenta ČR v obci Police, které se
konaly ve dvou kolech. Ve dnech
12. a 13. ledna 2018 proběhlo I. kolo volby
prezidenta ČR. Z celkového počtu 447
oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 298
voličů, což byla 66,7 % účast.
1. Miroslav Topolánek
10 hlasů
2. Michal Horáček
24 hlasů
3. Pavel Fischer
52 hlasů
4. Jiří Hynek
0 hlasů
5. Petr Hannig
1 hlas
6. Vratislav Kulhánek
2 hlasy
7. Miloš Zeman
123 hlasů
8. Marek Hilšer
24 hlasů
9. Jiří Drahoš
62 hlasů

Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 proběhlo II. kolo
volby prezidenta ČR. Z celkového počtu 453
oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 297
voličů, což byla 65,6 % účast.
7. Miloš Zeman
9. Jiří Drahoš

168 hlasů
129 hlasů

Okrsková volební komise děkuje
občanům, kteří se voleb zúčastnili.

všem

Eva Hermannová, zapisovatelka okrskové volební komise
Karel Hlavica, starosta

Výběrové řízení na pracovní místo
Obec Police vyhlašuje výběrové
na obsazení pracovního místa:

řízení

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.
Karel Hlavica, starosta

Knihovna
Srdečně zveme na další přednášku pana Roberta
Hlavici na téma Medvědi v Kanadě a Afrika.
Přednáška se uskuteční v úterý 27. 2. 2018
v 18:00 v knihovně Obecního úřadu Police.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Tereza Gerlová, knihovnice

Upozornění
V sobotu dne 3. února 2018 bude místní
pohostinství uzavřeno.

Tříkrálová
Tříkrálovásbírka
sbírka
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již
18. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této
celonárodní akce je vykoledovat finanční
prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli
v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně
znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se
do koledování zapojilo celkem 354 skupinek
koledníků, což znamená, že do této sbírky se
dobrovolně zapojilo minimálně 1 416 osob.
V Policích se koledovalo v sobotu 6. ledna 2018.
Letos se potřetí podařilo na celém území
působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit
hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců
vykoledovalo 2 294 031 Kč (tj. o 225 195 Kč více
než loni). Z toho v Policích 17 682 Kč, což je
o 3 175 Kč více než v loňském roce.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční
projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky,
které budou použity na přímou finanční pomoc
pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci.
Dále na finanční spoluúčast na plánované
rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve
Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi
bez domova – Terénní služby, Denní centrum,
Noclehárna a Centrum sociálně materiální
pomoci.
Plánována je výměna elektroinstalace a osvětlení,
rekonstrukce podlah včetně položení nových
podlahových krytin, vytvoření důstojného zázemí
pro zaměstnance služeb (WC a sprcha) a zateplení
celého objektu.
Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních
nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož
úkolem je bezplatně poskytnout, na základě
vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a
ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc
lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Posledním projektem, který bude podpořen
z financí Tříkrálové sbírky, je oprava druhé části
komunikačního systému sestra – pacient
v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské
Bystřici, čímž se zvýší pocit bezpečí obyvatel
domova.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně
děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili.
Děkujeme rovněž obcím, městům a farnostem za
vstřícnost a ochotu při realizaci této rozsáhlé
sbírky. Všem za pomoc při organizaci a za
příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Jak to bylo v Policích
Letošní tříkrálové koledování v Policích
probíhalo za krásného slunečného počasí, což
byla odměna za loňské velmi mrazivé počasí.
Jako už po mnoho let chodily tradičně čtyři
označené skupinky koledníků. V první řadě chci
poděkovat Vám všem, kteří jste nám otevřeli
své domovy a darovali peníze do sbírky, a navíc
koledníkům sladkosti. Dále chci poděkovat
dětem z naší školy, které se nadšeně a
zodpovědně podílely na charitativní sbírce a
zažily tak radost ze vzájemného obdarování.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat paní
učitelce Aleně Luhanové z družiny, která
s dětmi pilně nacvičila písničku „My tři
králové…“. Ještě jednou děkuji a do nového
roku přeji všechno dobré.

Spolky v obci
Vodění medvěda
Spolek Klenot Police pořádá v sobotu
3. února 2018 masopustní průvod naší obcí.
Do průvodu zve všechny své příznivce. Sraz
v maskách je v 8:00 hodin v hasičské zbrojnici.
Spolek Klenot děkuje spoluobčanům za
srdečné přijetí masopustního průvodu ve
svých obydlích.
Zdenka Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police

Maškarní rej
Spolek Klenot Vás zve na Maškarní rej, který
se bude konat v sobotu 17. února 2018
od 20:00 hodin v sále Hospody nad Točnou
v Policích. Vstupné 80,- 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

Společenská kronika
Jubileum
Slavíková Antonie
Němec Vojtěch
Kašík Jozef

90 let
65 let
75 let

Marie Černochová

Pozvánka

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Spolky v obci

Honební starosta svolává Valnou hromadu
Honebního společenstva Police – Vrchovec,
která se uskuteční v pátek 16. 2. 2018 v 17:00
hodin v sále místního pohostinství v Policích.
Prezence začíná od 16:30 hodin.
Karel Hlavica, starosta honebního společenstva

Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došel náš
spoluobčan Josef Frydrych. Pozůstalé rodině
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Novoroční výšlap

Kronika obce Police

Novoročního 20. jubilejního výšlapu se
zúčastnilo 45 občanů. Trasa vedla z Polic přes
Hůrku na Lázy. Dále po horizontu směrem na
Loučku s cílem v polické hospodě. Každý účastník
obdržel pamětní odznak a od místních myslivců
srnčí guláš.
Milan Gerla, místostarosta

Sport
Muži již začali jarní přípravu tréninky
na domácím hřišti pod vedením trenéra Václava
Škařupy. Přípravka a starší žáci taktéž zahájili
jarní přípravu, a to v tělocvičně ZŠ Loučka, úterý
přípravka
od 16:00 do 18:00 a starší žáci ve čtvrtek od
18:00 do 20:00 hodin. Podrobnější informace
podají trenéři Lukáš Rýdel a Zdeněk Vančura.
Pokud rodiče dětí od 5 do 15 let mají zájem
o sportování v našem fotbalovém oddílu, nechť
se přihlásí u pana Jaroslava Malíře tel. kontakt
775 110 422.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
14. 02. 2018, dále ve středu 28. 02.2018.

Zápis z roku 1946:
„Velmi příznivý rok pro zemědělské podnikání.
Zima byla mírná. Sníh zmizel koncem února.
7. března byl již pěkný jarní den a vatra k oslavě
Masarykových narozenin mohla být slavně
„U Větřáka“ zapálena. Velikonoce byly slunečně
krásné. Překrásný byl týden o svatodušních
svátcích. Lidé stačili posušit většinu sen. Žně
proběhly za pohody ideálně pěkné. Počasí přálo i
pracím na podzim. 20. října uhodil neobvyklé
tuhý mráz… Obilí dalo dobré výnosy. Otav bylo
málo. Krmiva i slámy nedostatek. Výborná úroda
brambor. Švestek se urodilo málo a hrušek
dosti… 15. března byl vydán text žaloby proti K.
H. Frankovi. Proces zahájen 23. března.
O vysílání procesu byl veliký zájem. Se stejným
zájmem poslouchány reportáže z Norimberku,
zvláště to, co se týkalo ČSR… 23. května
popraven
Frank.
26.
května
volby
do ústavodárného shromáždění. Kandidovalo se
hodně. Každá strana měla alespoň 2 schůze.
Výsledek: 1 strana komunistická: 84, 2. strana
lidová: 175, 3. strana národně socialistická: 31,
4. strana sociálně demokratická: 77… Počet
mandátů v parlamentě: komunisté čeští a
slovenští 114, národní socialisté 55, česká strana
lidová 47, slovenští demokraté 43, sociální
demokraté 36, slovenská strana slobody 3,
slovenská strana práce 2. Celkem 300 mandátů…
Ve středu 19. června jednomyslně zvolen
presidentem republiky Dr. Ed. Beneš.
1. července konány pokusy s atomovými
pumami. Ohlas této události byl menší…
4. července jmenována vláda s předsedou Klem.
Gottwaldem. Do konce listopadu každý podával
přiznání k dávce z majetku a z přírustku majetku.
V obecním kanceláři úřadovali dva úředníci a
po tři dny přijímali přihlášky… 14 hospodářů se
přihlásilo za podílníky lihovaru v Kelči. Po celý
rok se hodně oslavovalo a tancovalo.“
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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