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Jednání zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na XXX. zasedání
Zastupitelstva obce Police, které se bude konat
v úterý 8. února v 18:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Policích.

Tříkrálová sbírka

Karel Hlavica, starosta

Zprávy z obce
Komunikace pod klubovnou
Začátkem března začne stavba a oprava komunikace
pod klubovnou. Dojde k rozšíření stávající
komunikace a výstavbě nového obratiště a části
cesty v místě nové zástavby tak, aby se majitelé
domů nemuseli potýkat s nebezpečným příjezdem
ke svým domovům, a také aby se auta pošty a
doručovacích sužeb již nemusely otáčet na
soukromých pozemcích. Výstavbou obratiště se také
usnadní vývoz odpadu z celé ulice. V souvislosti se
stavebními pracemi dojde k omezení průjezdnosti
celé ulice pod Klubovnou. Prosíme o zvýšenou
opatrnost při průjezdu stavbou, případně odstavení
auta na bezpečné místo.

Automobily na veřejných prostranstvích
V poslední době jste si jistě všimli, že se v obci
objevily odstavené automobily bez registračních
značek, žádáme proto majitele těchto odstavených
aut, aby si je zaparkovali na svých pozemcích a
uvolnili tak veřejná prostranství. Zároveň také
apelujeme na všechny občany, aby auta neparkovali
na komunikacích, ale na svých pozemcích a umožnili
tak bezpečný průjezd především vozidel zimní
údržby.
Karel Hlavica, starosta

Humanitární sbírka
Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií Broumov
připravuje na středu 30. března 2022 humanitární
sbírku šatstva a textilu. Bližší informace budou
zveřejněny v příštím zpravodaji.
Marie Černochová, koordinátor sbírky

Charita Valašské Meziříčí uspořádala v sobotu
8. ledna již 22. 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.
Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se Tříkrálová
sbírka letos uskuteční v klasické podobě. Nakonec
vše dopadlo dobře. Za dodržení nařízených
hygienických opatření mohli tříkráloví koledníci
přinést požehnání do vašich domovů.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se
do koledování zapojilo celkem 295 skupinek
koledníků, což je minimálně 1 180 osob.
Letos se podařilo vybrat rekordní částku. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2 807 585 korun. Částka z
kasiček je 2 775 135 korun, z on-line kasičky je 24
850 korun a z bezhotovostních plateb je 7 600
korun. V Policích, kde se koledovalo v sobotu
8. ledna, se vybralo 25 113 Kč.
Naší Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty
budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi,
kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále
budou peníze použity na pořízení automobilů pro
terénní služby, zakoupení vysoušečů pro
humanitární pomoc a vybudování dětského hřiště
u Azylového domu pro matky s dětmi. Část výtěžku
bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra
sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je
bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky,
materiální (potraviny, oblečení) a ve zvlášť
naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří
se ocitli v tíživé životní situaci. Další částka půjde
na dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky
kterému dojde k dovybavení pracoviště
zaměstnanců. Část těchto peněz putuje také
na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity
Olomouc.

„Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.“

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně
děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili.
Velké díky patří zejména koordinátorům sbírky v
jednotlivých obcích a všem koledníkům, kteří mohli
Vaše domovy označit požehnáním K + M + B +
2022.
Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem
za vstřícnost a ochotu.
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
Po nucené přestávce kvůli covidové situaci
v loňském roce jsme opět mohli uspořádat
v sobotu 8. ledna tradiční Tříkrálovou sbírku
s koledováním. V Policích chodily 4 označené
skupinky koledníků. Na poslední chvíli se podařilo
zajistit dostatečný počet „králů“ i vedoucích
skupinek, takže jsme mohli zazvonit u každého
domu.
V letošním roce se v Policích vybralo úžasných
25 113,- Kč, což je o 10 037,- Kč více ve srovnání
s loňským rokem, kdy se vybíralo pouze do kasiček
umístěných v prodejně Jednoty, ve škole a na
obecním úřadě.

Děkuji všem, kteří jste nám otevřeli dveře
a darovali peníze pro Charitu a navíc děti odměnili
sladkostmi. Děkuji vedoucím skupinek a dětem,
které byly skvělé a zhostily se své úlohy
na výbornou. Děkuji rodičům, kteří svým dětem
umožnili podílet se na charitativní akci a zažít
štědrost vás všech.

Marie Černochová, koordinátor sbírky v Obci Police

Lidé v naší dědině

EVA a ADASZ BIALOZYT/OVI/
„ADAM A EVA“
Jsme obec přátelská rodině - vy jste mladí
reprezentanti tohoto titulu. Navíc se jmény
biblických „zakladatelů rodiny“…přišlo to všechno
rychle?!
Eva: No rychle. Matyáš se narodil po 5 letech našeho
vztahu, tak nevím, zda je to rychle, ale Stela se
povedla rychleji…
Adam: Ne dost rychle, já jsem chtěl děti již dříve.
Aha, to je vtipná leč nesourodá odpověď… nicméně
co pro vás znamená rodina jako pojem?
Eva: Lidé, pro které jste ochotni udělat první
poslední.
Adam: Pro mě rodina znamená domov.
Odkud pocházíte a co vaše původní rodiny? Evo vy
jste z Polic a Adam má prapůvod přes otcovu linii
podle jména možná v Polsku i když se narodil v
Ostravě?
Eva: Tak je pravda, že jsem se narodila zde
v Policích, ale od 2 let jsem vyrůstala v Kelči, což
považuji za svůj domov. Mám mladšího bratra.
Taťka pochází tady z Polic a mamka z Valašského
Meziříčí. Jsou výbornými rodiči, a teď ještě lepší

babička s dědou.
Adam: Já pocházím z Ostravy, ale mé příjmení má
původ v Polsku. Rodina z otcovy strany se nachází
v Hrádku ve Slezsku a z matčiny strany tady
v Policích.
Kde jste se tedy seznámili, pokud to není tajné?
Eva: Není. Seznámili jsme se na Štěpána na zábavě
ve Všechovicích před skoro 8 lety.
Adam: Je to tak jak říká Eva – to nezpochybním…
Takže na neutrálním území…proč jste se usadili a
založili rodinu v Policích?
Eva: Za mě kvůli blízkosti rodiny z obou stran a
přátel.
Adam: Máme zde oba kořeny.
Jak probíhá váš každodenní rodinný život se dvěma
malými dětmi?
Eva: Tak záleží, zda je pracovní den nebo víkend.
Protože o víkendu je doma i Adam. Ráno vstaneme,
přebalím děti, čistíme zuby, umyjeme se, oblečeme
a jdeme snídat. Po snídani jdeme na procházku
nebo vaříme oběd. Po obědě následuje spánek –
když se podaří, aby šly spát obě najednou ve stejný
čas – velký úspěch. Odpoledne přichází domů
Adam z práce a pomáhá s dětmi. Kolem sedmé
večerníček, večeře, v osm koupačka dětí a chystání
do postele. Když do 10 spí obě děti je to výhra…
Adam: No to je spíše otázka na Evu, já se připojuji
až po práci…
Evo váš popis všedního dne zní jako z učebnice… a
fotky na vaší síti vyzařují pohodu, jak je to tedy
doopravdy?
Eva: Snažím se být v pohodě… Ale občas je to těžké,
přece jenom obě děti jsou ještě malé.
Adam: Je to tu jak v Opavě …
Myslíte onen proslulý „ústav“?! To máte tedy
veselo – A jak se oslovujete navzájem?
Eva: Dříve Adame, teď většinou tatínku nebo táto.
Adam: Eva!!!
Adamův „výkřik“ je výmluvný. Máte v plánu ještě
nadále zvyšovat počet obyvatel naší vesnice?
Eva: Já jsem prozatím spokojená se dvěma.
Adam: No jasně!
Budete se asi muset ujednotit v názoru…Evo jste na
mateřské, což je velký zápřah, nechybí vám občas
vaše práce? Jakou máte původní profesi?
Eva: Občas mě chybí. Mám bakalářský titul v oboru
Eurospráva a předtím Obchodní akademii. Před
prací na obci jsem pracovala v Lidlu, ze začátku jako
prodavačka a potom jako vedoucí směny.
Adame a vy?
Adam: Pracuji ve firmě na zpracování plechu.

Zabývám se řezáním vodním paprskem, okrajově si
zajezdím na VZV nebo s náklaďákem.
Dokázal byste být tatínek „na mateřské“, kdyby to
bylo i nebylo nutné?!
Adam: No, kdyby to bylo nezbytně nutné tak asi jo,
ale Stelinka je opravdu ještě moc malinká
na chlapskou výchovu a tam bych hódně rychle
narazil… Jó Matyáš to by byla jiná.

Jasně, chlap s chlapem…Změnilo se něco
příchodem dětí? Rodičem se nikdo nerodí, vše se
učíme.
Eva: Určitě, děti jsou teď na prvním místě a tím je
přizpůsobeno vše. Člověk už nemůže propařit
večery, jak když mu bylo 20… Myslím si, že nerodí,
stáváte se jím s příchodem dětí, nejdříve nejistými
a s příchodem dalšího dítěte už trochu víte do čeho
jdete.
Adam: No… změnilo, ale přišlo to časem
a nepozorovaně. Myslím, že vždycky to tak je. Nikdo
nemá 18 let a BUCH jsem dospělý.
Máte rozdělené úkoly?
Eva: Pokud jsme oba doma tak máme spíše
rozdělené děti… Adam se stará o Matyho a já

o Stelu. Je pravda, že o domácnost se starám
většinou já, i když Adam občas taky pomůže… Jeho
míchaná vajíčka jsou bomba…
Adam vajíčka nekomentuje…časem třeba rozšíří
menu…a máte už i psa?
Eva: Zatím nemáme, ale moc bych ho chtěla.
Adam: Není plot – není pes.
Jasně, všechno postupně – a založili jste už aspoň
zahradu?
Eva: Nevím, jestli se tomu dá říct zahrada, spíše
jsme založili svah.
Adam: Jen terénní úpravy… možná to bude vypadat
ještě jinak…
Jak vidíte budoucnost vaší rodiny?
Eva: Nejdříve bychom asi chtěli dodělat věci okolo
domu. Přála bych si, aby děti byly zdravé a byly
šťastné.
Adam: Růžově samozřejmě.
Adam svým humorem vyvrací pověst lidí
z Ostravska, anebo naopak… Cítím, že ve vašem
vztahu je humor, kromě lásky a respektu zásadní.
To znamená, že se dobře doplňujete a vytváříte
harmonii.
Eva:
Adam a jeho humor, to znají všichni.
Myslím že ano.
Adam: Spíš si dělám z Evy srandu. (NON STOP)
To máte Adame štěstí, že Vás Eva zřejmě skutečně
miluje a má pro humor smysl. Co byste přáli
ostatním mladým i starým rodinám v naší dědině?
Eva:
Určitě zdraví, jelikož ho není nikdy dost.
Taky spoustu společně strávených chvil.
Adam: Rodinám hlavně pevné nervy.
Souhlasím, bo jsme všeci jedna velká rodina! Děkuji
za první a zábavný rozhovor v roce 2022!
Text: Jana Janěková
Foto: Kateřina Pavelková

Kulturní a sociální komise

Novoroční výšlap

Výtvarná soutěž pro děti
Už jistě všichni víte, že v rámci soutěže Obec
přátelská rodině 2021 bylo pořízeno 10 ks
řezbovaných zvířátek, která byla rozmístěna po celé
obci. Zatím však tato zvířátka nemají jména.
Kulturní a sociální komise nyní vyhlašuje výtvarnou
soutěž – „Namaluj zvířátko a vymysli mu jméno“.
Děti mohou nakreslit obrázek řezbovaného
zvířátka, které se jim nejvíce líbí a vymyslet pro něj
jméno. Pojmenovat mohou všechna zvířátka, která
jsou v Policích rozmístěna, nejen to své
namalované. Soutěž bude probíhat do dubna. Už se
moc těšíme na výtvarné práce dětí, které budou
odměněny.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Vodění medvěda

Spolek Klenot Police uspořádá v sobotu 26. února
2022 masopustní průvod naší obcí. Do průvodu zve
všechny své příznivce. Sraz v maskách v 8:00
v hasičské zbrojnici. Spolek Klenot děkuje
spoluobčanům za srdečné přijetí masopustního
průvodu ve svých obydlích.
Zdenka Gerlová, předsedkyně spolku Klenot Police

Pozvánka na valnou hromadu
Honební starosta svolává Valnou hromadu
Honebního společenstva Police – Vrchovec, která
se uskuteční v pátek 11. února 2022 v 18:00 hodin
v místním pohostinství. Prezence začne od 17:30.
Karel Hlavica, starosta Honebního společenstva

Obecní úřad uspořádal v sobotu 15. ledna již po
třiadvacáté tradiční novoroční výšlap. Dvacet čtyři
účastníků nastoupilo ráno před devátou hodinou
do vlaku směr Valašské Meziříčí. Zde jsme se
přesunuli na autobusové nádraží, odkud jsme odjeli
do Petřkovic. Stoupáním jsme se vydali již pěšky
směrem na Petřkovické Lurdy. Dále jsme vystoupali
na Petřkovickou horu (608 m.n.m.), odkud jsme
měli díky slunečnému počasí krásný výhled do okolí,
především na hrad Starý Jičín. Z vrcholu hory jsme
sestoupali do Hostašovic a kolem studánek Zrzávka
jsme dorazili na nádraží a vlakem jsme se vrátili
zpátky domů.
Karel Hlavica, starosta

Poplatky v roce 2022

Společenská kronika

Poplatek ze psů

Jubileum

Sazba poplatku ze psů na rok 2022 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 nebo převodem. Splatnost poplatku je
do 28. února 2022. 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 2022 je stanoven dle
směrných čísel roční spotřeby vody na obyvatele
a schválené výše stočného. Nově platba činí 660,- Kč
na obyvatele, který je napojen na splaškovou
kanalizaci. Poplatek je splatný do 31. března 2022
v hotovosti na Obecním úřadě v Policích nebo
bankovním převodem.

Poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství
Sazba poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství pro rok 2022 nově činí 550,- 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 2022. 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 ze psů: variabilní symbol 134100+číslo
popisné
Stočné: variabilní symbol 232100+číslo popisné
Poplatek za obecní systém
odpadového
hospodářství: variabilní symbol 134500+číslo
popisné
Číslo účtu obce vedený u Komerční banky: 8922851,
kód 0100. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím
jméno poplatníka.
Marie Černochová, účetní

V měsíci lednu 2022 oslavili své životní jubileum:
Josef Černoch
65 let
Marie Petruželová
80 let
Ludmila Hradilová
85 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.
Novému ránu rožnem svíci,
je neznámé a nemá tváře.
Jak anděl v dřevu lípy spící
a čekající na řezbáře.
J. Skácel
Své 91. narozeniny oslavila také paní Anna
Sedlářová, která je nejstarší občankou naší obce.
Za všechnu starost, za všechny vrásky, za dobré
srdce, za všechny dobré činy, které jste vykonala
Vám ze srdce přejeme hodně zdraví.

Úmrtí
Není tak těžké odejít, jak zdá se.
Stačí jen rozhoupat konečky trav na cestě,
která se vysmívá návratu.
Cinkavě vypráví, co jsme prožili...
Není tak těžké odejít,
je jenom těžké navždy se rozloučit...
Na konec pozemské pouti došel náš spoluobčan
pan Rudolf Petružela. Pozůstalé rodině vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
9. února, další svoz je ve středu 23. února. Svoz
pytlů
s plastem
od
domů
bude
ve středu 2. března. Rozpis vývozu odpadů na celý
rok je umístěn na webových stánkách
www.obecpolice.cz nebo k vyzvednutí na obecním
úřadě.
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