POLICKÝ
ZPRAVODAJ
Zprávy z obce
Cesta ke klubovně
Dodavatelská firma pokračuje v opravě cesty pod
klubovnou,
která
se
bohužel
potýká
s nepředvídatelnými problémy. Při odkrytí svrchní
vrstvy původní komunikace se zjistilo, že podklad je
neúnosný pro požadovanou zátěž. Proto bylo nutné
odebrat zeminu a únosné vrstvy zpevnit
kamenivem a betonovým podkladem tak, aby
nedocházelo k budoucím propadům komunikace.
Uvedené změny se musely řešit jak s projektantem,
tak s dodavatelem prací. Z těchto důvodů se
stavební práce prodlužují a tím pádem se
prodlužuje i doba, kdy jsou majitelé přilehlých
domů omezováni v přístupu ke svému bydlišti. Dle
smlouvy o dílo je termín dokončení stavby do konce
září 2022, přesto doufáme, že stavební práce budou
ukončeny dříve. Prosíme o trpělivost a pochopení
pro časovou prodlevu při realizaci stavby, jejímž
výsledkem bude kvalitní a rozšířená komunikace
v celé její délce.

Stavební úpravy v hasičárně
V minulém týdnu začaly stavební práce v prostoru
hasičské zbrojnice. Stávající vjezd do garáže bude
přestavěn tak, aby mohli hasiči lépe vjíždět a
vyjíždět s hasičskými vozidly. Nově vzniknou dva
samostatné vjezdy pro každé vozidlo samostatně.

srpen 2022
•

Při teplém a suchém počasí
je lepší v lese, jinde v přírodě
nebo na volném prostranství
oheň vůbec nerozdělávat.

Na co dalšího si při vysokých teplotách dát pozor:
• Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce
hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy,
petrolej, olej)
• Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s
plynovými spotřebiči (např. přenosný
propanbutanový vařič).
• Požár může způsobit i rozžhavený výfuk
(katalyzátor) automobilu, který se dostane
příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin.
Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru,
ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.
Zdroj: www.hzscr.cz

Očkování
Od 18. července probíhá očkování 2. posilovací
dávkou proti onemocnění Covid 19. Zájemci mohou
navštívit některé z očkovacích míst v kraji či se
obrátit na svého praktického lékaře. Přeočkování 4.
dávkou je možné minimálně 4 měsíce od
předchozího očkování u osob, které dovršily 18 let
věku.
Karel Hlavica, starosta

Nebezpečí požárů
V souvislosti s horkým počasím hasiči upozorňují na
výrazné zvýšení možnosti vzniku požáru.
Odstrašujícím případem je obrovský požár v parku
České Švýcarsko.
Oheň v přírodě, ale i při neopatrném grilování a
opékání u domů, se může velice snadno vymknout
kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické
škody. Při horkém a suchém počasí je nutné, aby
občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním
prostředí (pole, louky, parky,… ), dodržovali základní
pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.
• V přírodě se vyhněte použití zdrojů
otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač,
vařič)
• V lesích je celoročně zakázáno kouřit.
Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze
jen na vyhrazených místech
• Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je
to nelegální a velice nebezpečná činnost, za
kterou vám hrozí pokuta až 25 000,- Kč.

Knihovna
V červenci jsme dostali do knihovny nové knihy,
které zakoupila Obec Police. Přijďte si vybrat něco
na čtení!
Čtenáři si v knihovně mohou také vypůjčit knihy
z výměnných souborů, které nám půjčují
z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně.
Výměnné soubory zůstávají čtenářům v místní
knihovně k dispozici vždy na jeden rok a obměňují
se zpravidla začátkem roku, na jaře a na podzim.
Označeny jsou fialovým, žlutým, modrým a
růžovým proužkem na hřbetu knihy. V každém
výměnném souboru je cca 150 ks nových knih.
Vybrat si můžete také v online katalogu na
stránkách knihovny www.police.knihovna.cz.
Knihovna v Policích je otevřena každé pondělí od
17:00 do 19:00 hodin i o prázdninách!
Bc.Eva Bialožyt, knihovnice

„Srpen klasy klidí a uzrálé ovoce vidí.“

Návštěva v partnerské obci Police
Po vřelém přivítání zástupci obce, předání
vzájemných darů a slavnostním obědě jsme se
vydali k místnímu zámku. Zde jsme si prohlédli
expozici Muzea RAF, jediné muzeum Waldemara
Matušky na světě a také výstavu historických
motocyklů značky JAWA a ČZ. V zámku jsou mimo
jiné k vidění kvalitní štukové výzdoby stropů, části
původního vybavení a také zcela zachovaná a
neporušená zámecká kaple z 18. století.

V sobotu 9. července 2022 se po čtyřleté kovidové
pauze uskutečnilo již sedmé partnerské setkání
zástupců naší obce v obci Police v okrese Třebíč.
Celkem 45 účastníků vyrazilo autobusem v ranních
hodinách na téměř čtyřhodinovou cestu do kraje
Vysočina.

Pan starosta Karel Janoušek nás poté provedl obcí,
prohlédli jsme si základní a mateřskou školu a také
nově zrekonstruovanou synagogu a krásný židovský
hřbitov.

Odpoledne se odehrálo přátelské fotbalové utkání.
Zápas vyhrálo naše mužstvo, nutno však dodat, že
jsme si museli vypůjčit několik místních hráčů.
Večer byl v areálu fotbalového hřiště zpříjemněn
živou hudbou. V nočních hodinách jsme se
rozloučili s našimi hostiteli a poděkovali za
pohostinnost a připravený program a také jsme je
pozvali na další společné setkání, které proběhne za
dva roky u nás. Domů jsme dorazili v brzkých
ranních hodinách. Přesto, že počasí nebylo moc
příznivé a během dne se vyskytly přeháňky, setkání
jsme si moc užili.
Karel Hlavica, starosta

Kotlíkové dotace
„Na realizaci výměny bude mít žadatel dostatek
času, výměna musí být uskutečněna do dvou let od
uzavření smlouvy, v odůvodněných případech bude
možné tento termín prodloužit,“ informoval
náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za
oblast dotací.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Příjem žádostí o kotlíkové dotace
zahájil Zlínský kraj v úterý 14. června. Z Programu
výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových
domácnostech Zlínského kraje bude rozdělena
celková částka 455 550 000 korun. Žadatelé se tak
mohou registrovat, vyplňovat a elektronicky
odeslat formulář žádosti, jehož listinnou podobu
musí nejpozději do 31. 8. 2022 do 17 hodin doručit
osobně, poštou nebo do datové schránky Zlínského
kraje.
Program je určen pro nízkopříjmové domácnosti,
které musí prokázat maximální výši čistého
průměrného příjmu na jednu osobu domácnosti v
roce 2020 do 170 900 Kč. Příjmy neprokazuje
domácnost, která je ke dni podání žádosti výhradně
složená z osob pobírajících pouze starobní důchod,
invalidní důchod 3. stupně, nebo je žadatel
nezletilý, je studentem denního studia do 26 let
anebo od 1. 1. 2020 do dne podání žádosti pobíral
dávky v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení.
Podpora je určena na výměnu kotlů na tuhá paliva
s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle
ČSN EN 303-5 v rodinných domech, bytové
jednotce v bytovém domě nebo trvale obývané
stavbě pro rodinnou rekreaci za tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu ruční nebo automat, nebo
plynový kondenzační kotel. Žadatel může získat až
95 % nákladů projektu, maximálně 180 000 Kč v
případě výměny za tepelné čerpadlo, 130 000 Kč za
kotel na biomasu a 100 000 Kč za plynový
kondenzační kotel. Výměna kotlů za plynový
kondenzační kotel je ale omezena, žadatel musí mít
výměnu buď již zrealizovanou do 30. 4. 2022, anebo
musí mít do 30. 4. 2022 sjednanou závaznou
objednávku.

S přípravou žádosti a potřebných příloh a následně
i s vyúčtováním dotace budou žadatelům
nápomocni v území pracovníci místních akčních
skupin a regionalisté okresních měst. Kontakty na
zpracovatele žadatelé naleznou na webových
stránkách kraje nebo na stránkách jednotlivých
obcí.
Kontakty: www.kr-zlinsky.cz/kotliky,
tel.: 577 043 411, e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz .
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz

Občanům Polic pomůže se zpracováním žádosti
ZDARMA Místní akční skupina Rožnovsko, Zašová,
email: info@masroznovsko.cz, tel: 732 824 166.

Společenská kronika
Narození
Vítám Tě mezi nás, poupátko něžné,
dnes ráda bych ti dala do vínku,
povahu milou, svědomí sněžné,
správného tátu a šťastnou maminku.
V měsíci červenci 2022 se narodila Elena
Černochová. Rodičům i miminku přejeme hodně
zdraví, štěstí, radosti a lásky.

Smuteční oznámení
Až umřu nic na tomto světě se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu
květiny. (J.Wolker)
Na konec pozemské pouti došli naši spoluobčané
paní Karla Mikulenková, pan František Hradil a pan
Václav Vašíček. Pozůstalým rodinám vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Pozvánky

Pozvánka na fotbal
Tělovýchovná jednota Police – spolek zve všechny
fanoušky na přípravné utkání Police – Černotín,
které se odehraje v neděli 7. srpna od 15:30 hodin
na hřišti v Policích. Fotbalovou sezónu 2022/2023
zahájí fotbalisté ve III. třídě utkáním v Brankách.
Rozpis zápasů podzimní části
21.8.
Branky – Police
16:30
28.8.
Police – Rožnov B
16:30
4.9.
Dolní Bečva B – Police
16:00
11.9.
Police – Krhová B
16:00
18.9.
Loučka – Police
15:30
2.10.
Police – Velká Lhota
15:00
9.10.
Lhotka – Police
15:00
16.10.
Police – Kladeruby
14:30
Josef Mikulenka, předseda TJ

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
10. srpna, další svoz je ve středu 24. srpna. Svoz
pytlů s plastem od domů bude ve středu
14. září.
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