POLICKÝ
ZPRAVODAJ

říjen 2018

Jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 13. září 2018 se sešlo zastupitelstvo
obce na svém posledním zasedání v tomto
volebním období. Na programu bylo schválení
odprodeje dalšího obecního pozemku na
Výpustě. Zbývá ještě poslední obecní stavební
parcela o výměře 1527 m2.
Dále zastupitelé schválili smlouvu o dílo na
realizaci provizorní komunikace ve stavebním
obvodu Výpusta. Vybudováním cesty se
zpřístupní stavební pozemky zpevněným
povrchem tak, aby novým majitelům bylo
umožněno dostat se ke svým pozemkům i za
nepříznivého počasí. Termín ukončení realizace
je prosinec letošního roku.
Karel Hlavica, starosta

Zpomalovací polštáře

ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje
Dovolujeme si upozornit vlastníky a uživatele
pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické
vedení distribuční soustavy provozované
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., nebo na něž
zasahuje ochranné pásmo, na povinnost
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Nebude-li zásah proveden do 15.
listopadu 2018 a bude-li ohrožena bezpečnost a
spolehlivost provozování zařízení distribuční
soustavy, je pověřený pracovník ČEZ Distribuce
a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za
účelem provedení zásahu. Více informací na
http://www.obecpolice.cz/aktualne-1/obecinformuje/upozorneni-546cs.html.
ČEZ Distribuce a.s.

Volby
Ve dnech 5. a 6. října se konají volby do
zastupitelstva obcí a Senátu Parlamentu ČR.
Volební místnost bude otevřena na obecním
úřadě v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8
do 14 hod. Přijďte k volbám.
Karel Hlavica, starosta

V době objížďky z důvodu uzavření železničního
přejezdu v Brankách byl zvýšen provoz aut na
horní cestě do Branek. Zatím neznámému
nenechavci zřejmě překážel zpomalovací práh na
vjezdu do obce a tak odstranil dva zpomalovací
polštáře. Vzhledem k závažnému zásahu do
dopravního značení bylo zcizení výše uvedeného
nahlášeno na Policii ČR.
Karel Hlavica, starosta

Dešťovka II 2018
Ministerstvo životního prostředí aktualizovalo
seznam suchých obcí v dotačním programu
Dešťovka II 2018. Nyní zde spadají všechny obce
ČR.
Více informací na stránkách:
http://www.obecpolice.cz/aktualne-1/dotacnimoznosti/aktualni-vyzvy/destovka-ii-2018162cs.html nebo na
https://www.dotacedestovka.cz/.
Eva Hermannová, referent

„Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.“

Zlínský kraj poskytl dotaci
Obec Police provedla
v letošním roce investiční akci: „Rekonstrukce
chodníku v obci Police – II. etapa“.
Realizovaný projekt je spolufinancován
z prostředků Zlínského kraje v rámci dotačního
programu RP02-18 – Program na podporu
obnovy venkova.
Obec Police děkuje Zlínskému kraji za
poskytnutou finanční dotaci na realizaci
projektu „Rekonstrukce chodníku v obci Police
– II. etapa“ ve výši 981 000 Kč. Celkové
uznatelné náklady projektu činily 1 963 233 Kč.
Provedením této akce za dotační podpory
Zlínského kraje došlo k výraznému zlepšení
bezpečnosti chodců.
Karel Hlavica, starosta

Ministerstvo pro místní rozvoj
poskytlo dotaci
Obec Police provedla
v letošním roce
neinvestiční akci „Demolice rodinného domu
č.p. 103, Police – točna“. Projekt „Demolice
rodinného domu č.p. 103, Police – točna“ byl
realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní
rozvoj. Realizovaný projekt je spolufinancován z
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
232 330 Kč v rámci podprogramu 117D08100
Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách. Celkové uznatelné výdaje činí
290 413,52 Kč.
Obec Police děkuje Ministerstvu pro místní
rozvoj za poskytnutou dotaci na realizaci tohoto
projektu. Provedením této akce za dotační
podpory došlo ke zvýšení bezpečnosti a
výraznému zlepšení rozhledových poměrů na
křižovatce.
Karel Hlavica, starosta

Stavební práce
Koncem srpna byla dokončena demolice
rodinného domu č.p. 103 na točně. O dalším
využití nově vzniklého prostoru bude jednat
nově vzniklé zastupitelstvo.
V rámci komplexních pozemkových úprav a
budování společných zařízení pokračují práce
na cestách k Háji a ke Kozaře, které plně
financuje Státní pozemkový úřad a Obec Police
je bezplatně po dokončení převezme do svého
majetku.
V měsíci září byla dokončena dešťová a
splašková kanalizace na Výpustě s celkovými
náklady 5 971 000 Kč bez DPH. Do poloviny
prosince 2018 bude v této lokalitě vybudována
provizorní komunikace v celkových nákladech
2 300 000 Kč. Dále také byla dokončena
rekonstrukce chodníku II. etapa od školy
směrem k vysílačům.
Karel Hlavica, starosta

Stromořadí pod točnou
Zastupitelé na svém zářijovém zasedání
projednávali obnovu a úpravu zeleně na svahu
pod domem č.p. 23 směrem k odbočce na
Výpustu. Projekt řeší seříznutí pařezů a
výsadbu keřů a trvalek s jarními cibulovinami
nad opěrnou zdí a pokračujícím svahu. Svah
bude zpevněn kokosovou rohoží a mulčem.
Vybraná zahradnická firma bude provádět
sadbové a terénní úpravy do června 2019.
Náklady jsou 320 tis. Kč. Akce je pokryta dotací
z Operačního programu Životní prostředí ve
výši 60 %.
Karel Hlavica, starosta

Upozornění
Ředitelství silnic Zlínského kraje připravuje
opravu povrchu silnice od železničního
přejezdu k hlavní silnici. Tento úsek bude po
dobu pokládání povrchu uzavřen. O přesném
termínu vás budeme informovat rozhlasem a
na webových stránkách.

ZŠ a MŠ

Humanitární sbírka

Po slavnostním zahájení v pondělí 3. září
školního roku 2018/2019, kde jsme společně
s panem starostou Karlem Hlavicou přivítali šest
nových prváků, započalo vyučování s
pozměněným pedagogickým sborem. Paní
učitelka a družinářka Alena Luhanová byla
přeřazena do MŠ, kde nahradila paní učitelku
Jaroslavu Hřebačkovou, která odešla do
důchodu. Jako nová učitelka do ZŠ nastoupila
Mgr. Pavlína Walterová, která bude vyučovat
anglický jazyk, výchovy (tělesnou, výtvarnou,
hudební a pracovní) a povede školní družinu.
Počet žáků naší školy je nyní 21 dětí.
Ve čtvrtek 6. září jsme společně s mateřskou
školou tradičním táborákem symbolicky přivítali
nový školní rok. Hned druhý týden v pondělí 13.
září jsme shlédli společně loutkové divadelní
představení v MŠ „O princezně Rozmarýnce“.
Žáci 3. a 4. ročníku využili slunečného počasí a
uskutečnili v hodinách tělesné výchovy dvě
vyjížďky na kolech do okolí Polic. Návštěva
dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí
proběhla ve čtvrtek 27. září pro žáky základní
školy.
Za zmínku též stojí účast, a hlavně pěkné
umístění naší MŠ v soutěži pořádané
v zámeckém parku v Brankách. Děti z mateřinky
se přihlásily s originálním receptem na ovocný
salát z výhradně regionálních, přímo polických
surovin,
nasbíraných
při
dopoledních
vycházkách. Cenu pro MŠ převzaly osobně
v pátek 27. září děti ze školní družiny.
Připomínám termín podzimních prázdnin, které
letos připadnou na pondělí a úterý 29. a 30.
října 2018.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy

Ve středu 24. října 2018 proběhne humanitární
sbírka na obecním úřadě v Policích od 7:00 do
17:00. Sbírku prosím zabalte do igelitových pytlů
nebo papírových krabic.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí.
Marie Černochová

Pozvánka
Zveme občany v pátek 26. října na oslavy 100 let
od vzniku republiky. Lampionový průvod
s položením věnce u pomníku padlých a
vysazení stromu svobody bude zahájen v 18:00
hodin u hasičské zbrojnice.
Karel Hlavica, starosta

Polický okruh 2018
Police mají za sebou 8. ročník závodu horských
kol. Na start pátečního svatováclavského ( 28.9.)
závodu horských kol se postavilo 124 závodníků,
kteří soutěžili v celkem 18 kategoriích. Pro
závodníky byly připraveny 3 různé trasy,
přizpůsobené věku závodníků. Od 13 hodin
závodily děti v kategoriích 0-5, 6- 8, 9-11 let na
tratích okolo klubovny. Po vyhlášení vítězů v
těchto kategoriích byl odstartován hlavní závod.
Na společný start se postavilo 75 závodníků,
mužů i žen ve 12 kategoriích. V elitní třídě
hlavního závodu na 5 kol se nejlépe umístil Lukáš
Václavík z týmu Kolovna KM - BT Morkovice s
časem 00:51:15 v novém rekordu trati, který
zkrátil o 4 minuty. Mezi ženami kralovala Sabina
Macháňová z Bikecentrum Olomouc, ta zvládla 3
kola za 00:37:02. Rovněž Sabina posunula svůj
loňský čas o 1. minutu. Počasí přálo, trasa i
organizace se závodníkům líbila a my se můžeme
těšit na další ročník závodu.
Velké poděkování patří všem členům
organizačního týmu, kteří se podíleli na zdárném
průběhu závodu. Výsledkové listiny jsou k
dispozici na webu DTB serie. Fotky na Rajče.net
pod heslem Polický okruh 2018.
Milan Gerla, ředitel závodu

Omluva za tiskovou chybu

Drakiáda
Spolek Klenot Police zve děti, rodiče a všechny
své příznivce na tradiční Drakiádu, která se
bude konat za příznivého počasí na louce u
Klubovny v sobotu 20. října 2018 od 14:00
hodin. Občerstvení zajištěno.
Zdena Gerlová, předsedkyně spolku Klenot Police

V zářijovém čísle zpravodaje obce Police bylo
chybně uvedeno datum sběru nebezpečného
odpadu a datum Vítání občánků. Datum svozu
nebezpečného odpadu bude v sobotu 13. října
2018 a Vítání občánků se konalo v neděli 26.
srpna 2018. Za toto nedopatření se
omlouvám.
Eva Hermannová, referent

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci září oslavili svá životní jubilea naši
spoluobčané:
Michálková Ludmila
70 let
Kašíková Božena
75 let
Oslavenkyním přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti mezi svými
nejbližšími.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Sport
Tělovýchovná jednota Police, fotbalový oddíl
zve své příznivce na zápasy ročníku 2018/2019.
Domácí zápasy:
V neděli 7. října
15:00 muži proti Velké Lhotě
V neděli 21. října
13:00 starší přípravka proti Valašské Bystřici
15:00 muži proti Krhové B.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
10. října, další svoz je ve středu 24. října.
Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 13.
října 2018 od 8 hodin.

Kronika obce Police
Zápis z roku 1944:
„Letáky musely býti sbírány. Lidé byli s nimi
dosti neopatrní. Šel Policemi od vlaku cizí
člověk. Potká ho náš občan P. V hovoru se
cizinec přizná, že umí německy. Náš soused
rychle vytáhl leták a žádal cizince, aby mu ho
přeložil. Bylo štěstí, že nenarazil na agenta
gestapa. Létaly též balony se zápalnými látkami.
Láhve se zápalnou tekutinou spadly u Němetic.
U Hodslavic spadla plechovka s látkami tak
neznámými, že zbytky tekutiny byly poslány až
do Vídně. Plechovka zapálila čtrnáct mandelů.
Půda musela býti proházána do hloubky 1
metru. Podzim již přinesl partyzánské hnutí.
Partyzáni byli buď slušní, vycvičení ruští úderníci
s Čechy. Na jejich účet se mnozí přiživovali. Ti se
specializovali na vybírání tabákových prodejen a
obchodů. Pod Bolavcem byly přeřezány sloupy
telefonního vedení. Později byla na Lapači
odvedena krmná zvířata. Na Kozaře a v Bučníku
se čas od času objevila skupinka lidí. Vánoce
byly smutné. Dárky se těžko sháněly. Jen za
výměnu to šlo lépe. Fronta se blížila. Pověsti
rostly. Moravec křičel v rozhlase. Frank dal
vylepiti plakáty pro obyvatele Valašska, aby
dobře zavírali dvory a na noc, aby nikoho
nebrali. O Vánocích již lidé odcházeli na
zákopové práce.
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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