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Jednání zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na XXIII. zasedání
Zastupitelstva obce Police, které se bude konat
v úterý 16. března v 18:00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Policích.
V úterý 9. února 2021 se konalo zasedání
zastupitelstva obce.
Zastupitelé schválili dotaci na činnost pro
Tělovýchovnou jednotu Police ve výši 58.000,- Kč.
Dále bylo schváleno podání žádosti do soutěže
Obec přátelská rodině 2021 a také podání žádosti
o dotaci na akci „Hřiště u Obecního úřadu Police“.
Na zasedání se také projednávalo a schválilo
poskytnutí daru Městu Valašské Meziříčí na pokrytí
mimořádných příspěvků poskytnutých Plavecké
škole Valašské Meziříčí, kterou navštěvují i žáci
z Polic.
Zastupitelé také pověřili starostu oslovením
architektů na zpracování návrhu nového
Komunitního centra Police.
Karel Hlavica, starosta

Sčítání lidu, domů a bytů
Bezpečně, online, raz dva.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout
zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně
navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu
s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl
na území České republiky udělen azyl, doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt
(i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90
dnů (například turisté), a na cizince požívající
diplomatické výsady a imunity.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do
sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při
online sčítání, které bude probíhat od 27. března
2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním
došetření od 17. dubna do 11. května 2021.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích
obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje
průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání
povinné osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost,
popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří
samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné
podobě v předem oznámeném termínu nejpozději
do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn
lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost
nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný
sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář
v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do
poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O.
Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo
sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je
podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz

„Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.“

Obrázek pro babičku
pro úsměv na líčku
Děti ze základní školy vyrobily pro seniory
z Diakonie Valašské Meziříčí – domova se zvláštním
režimem krásnou kytici narcisů a tulipánů

Místní poplatky
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 11. března 2021. Po
tomto datu bude zahájeno daňové řízení.

Stočné
Poplatek za stočné na rok 2021 je stanoven dle
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 2021
v hotovosti na Obecním úřadě v Policích nebo
převodem na č. ú. 8922851 kód banky 0100
variabilní symbol: 232100+číslo popisné.

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu

Foto: Mgr. Lucie Kristová

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci únoru 2021 oslavila své životní jubileum:
Vlasta Černochová
70 let
Do dalších let přejeme oslavenkyni hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došel náš spoluobčan
pan Petr Smolka. Pozůstalé rodině vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Sazba poplatku za svoz a likvidaci odpadu činí 500,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. Poplatek je splatný do 31. května 2021
v hotovosti na Obecním úřadě v Policích nebo
převodem na č. ú. 8922851 kód banky 0100
variabilní symbol: 134000+číslo popisné.
Poplatník je povinen ohlásit na Obecní úřad
v Policích vznik nebo zánik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
Marie Černochová, účetní

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
10. března, další svoz je ve středu 24. března . Svoz
pytlů s plastem od domů bude ve středu 14. dubna
2021.
V sobotu 10. dubna se bude konat svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu
na obvyklých místech.

Kronika

Hodina země
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce
zavedená Světovým fondem na ochranu přírody
(WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney
v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním
způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu
tehdy zhasla světla na slavné budově australské
opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony
lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila
do celého světa a koná se vždy poslední sobotu
v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České
republice.
Letošní Hodina Země 2021 se koná i v době
přetrvávající pandemie covidu-19, převážně online
v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30. V tuto
dobu bude v naší obci vypnuto veřejné osvětlení.
Klima jsme už změnili, teď se pojďme změnit my.
Připojte se. Dejte si klimatický závazek, zhasněte
doma, připojte se klidně i symbolicky. I v době
celosvětové krize nepřestávejme na klima myslet.
Zdroj: www.hodinazeme.cz

Polické putování
s vílou Poličkou
Letošní rok nezačal příliš šťastně. Z důvodu
nepříznivé epidemiologické situace nemohly být
uspořádány tradiční společenské akce pro děti
i dospělé. Doufáme, že se situace zlepší a budeme
moci uspořádat na přelomu května a června
na oslavu dne dětí zážitkový den – Polické putování
s vílou Poličkou, kdy se Police promění do pohádky,
občané do pohádkových bytostí a děti budou podle
mapy s vyznačenou trasou plnit úkoly, luštit šifry,
hádat hádanky a hledat poklad.
Nyní však musíme zjistit, jak vlastně víla Polička
vypadá! Prosíme tedy všechny děti, aby namalovaly
svou představu víly Poličky a obrázek doručily
do konce dubna na obecní úřad. Zastupitelstvo
obce poté vybere a odmění nejlepší obrázek, který
nás bude celou akcí provázet.
Cílem této akce je propojení generací, upevnění
vztahů, pobyt na čerstvém vzduchu a poznávání
historických nebo pro občany důležitých budov
v Policích. Ve zpravodaji vás postupně s těmito
budovami a jejich historií krátce seznámíme. Žijeme
v krásné vesnici a znát její historii nás všechny
obohatí.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Škola v Policích.
V minulém století vyučoval dítky, které někteří
rodiče dobrovolně posílali, vysloužilý voják „chromý
Kratochvila“ v chaloupce u „Cviků“ kde nyní je
Tomáš Ječmeň číslo 84. Plat dávali mu občané dle
uznání na pálivě a naturáliích. Když bylo zřízeno
v Bránkách vyučování zkoušeným učitelem a roku
1817 vystavěná náboženským fondem škola,
chodívaly dítky většinou do Bránek. Leč nucené
návštěvy nebylo. Ze 150 dítek navštěvujících roku
1854 bráneckou školu bylo Polických asi 60. Hlavně
na podnět tehdejšího starosty Jiřího Ječmeňa
začato v Policích roku 1859 se stavbou jednotřídní
školy. Škola vysvěcena v roku 1860 d. p. farářem
Bráneckým Ignácem Zindlerem. Na základě úsudku
komise ze dne 20. února 1896 byla školní místnosť
v prázdninových měsících roku 1898 rozšířena
ze 70 m2 na 90 m2 a zvýšena o 60 cm; takže výška
stropu dříve 2 m 80 cm nyní měří 3 m 40 cm.
V místnosti postavená moderní železná kamna
a zavedena ventilační okna; zvonice byla se střechy
školní budovy tehdáž sejmutá a prozatím opodál
postavená.
Po zřízení vyučování v Policích ustanoven prvním
učitelem od roku 1860 do roku 1879 Čeněk Killar
rodák z Klopotovic u Tovačova, narozen r. 1822.
V roku 1879 byl dán na odpočinek. Za jeho doby
navštěvována byla škola průměrně 65 žáky.
Druhým učitelem od roku 1879 do roku 1881 byl
Jan Kutal rodák z Val. Meziříčí, který pro svou
neschopnosť a nepřistojné chování byl
suspendován.
Třetí učitel Julius Kunda rodák z Velkých Karlovic,
narozen roku 1854, přišel do Polic ze Zubřího, kdež
byl podučitelem – od roku 1881 do roku 1908, kdy
se stal nadučitelem v Policích, jelikož škola byla
rozšířena na dvojtřídní. V roku 1898 navštěvovalo
školu Polickou 85 dítek a to: 52 chlapců a 33 děvčat.
Roku 1926 se nadučitel Julius Kunda odstěhoval
do Bratislavy a nastoupil řídící Rudolf Lička – přišel
ze Mčenovic u Val. Meziříče – rodák z Valaš.
Meziříče. Studoval gymnasium a jeden rok
bohosloví v Olomouci. Za něho tam působí učitelka
Marie Blažková z Bystřice p. H.
Doslovně opsáno z farní kroniky Branky

Vláda ČR za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 nařizuje mimo jiné zákaz volného
pohybu osob od 21:00 do 04:59 hodin. Dále nařizuje mimo jiné pobývat v době od 05:00 do 20:59
v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště mimo nezbytných cest do zaměstnání, k zajištění
nezbytných potřeb příbuzných a blízkých, nezbytné cesty do zdravotnického zařízení, nákupu a za
účelem vyřízení nezbytných úředních záležitostí. Občané mohou podnikat cesty za účelem pobytu
v přírodě, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a jen na území obce,
ve které má osoba trvalý pobyt. Občané Polic se tedy mohou při procházkách pohybovat pouze
v katastru naší obce. Pro lepší orientaci připojujeme mapu s vyznačeným obvodem katastru.
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