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ZPRAVODAJ

červen 2022

Zprávy z obce
Jednání zastupitelstva
Už po 32. se zastupitelé sešli na svém zasedání. Na
programu bylo odkoupení drážního domku č. p. 122
od Správy železnic. Objekt chce obec zachovat
v původní podobě, protože historicky dotváří
prostor u vlakové zastávky a předpokládá se využití
jako zázemí pro potřeby obecního úřadu. Obec za
objekt včetně přilehlého pozemku zaplatí 94 tis. Kč.

V letošním roce se rovněž připravuje rekonstrukce
železničního přejezdu v obci. Bezpečnost provozu
na železničním přejezdu bude zvýšena osazením
závor a vybudováním přechodového chodníku přes
železnici. Již nyní se připravuje projektová
dokumentace pro výstavbu nového chodníku
směrem k hlavní silnici, který bude navazovat na
rekonstruovaný železniční přejezd.

Výstavba inženýrských sítí na Výpustě

Dále zastupitelé projednali stanovení počtu
zastupitelů pro následující volební období r. 2022 –
2026. Návrh na snížení počtu na 9 členů nebyl přijat,
a proto zůstává stávající počet 11 členů. Počet členů
na kandidátní listině nesmí přesáhnout jedenáct.
Na programu bylo rovněž projednání zprávy o stavu
veřejného pořádku v naší obci za rok 2021, kterou
předložila Policie ČR. V Policích bylo v loňském roce
prověřováno celkem 6 oznámení. Z těchto nebyl
žádný trestný čin, jednalo se především o
přestupky. Hlavními prioritami Policie ČR je posílení
preventivních opatření v boji proti terorismu a
bezpečnost silničního provozu zejména jízda pod
vlivem alkoholu a jiných návykových látek,
používání zádržných systémů a hovorových zařízení
během jízdy. V Policích bude prevence zaměřena
hlavně na řidiče motorových a nemotorových
vozidel a chodce. U cyklistů osvětlení, jízda po
chodníku, kontroly jízdních kol a u chodců to bude
chůze po chodníku a označování reflexními prvky
při chůzi mimo obec. Dále se policisté budou
zaměřovat na možný výskyt neoprávněného
podomního prodeje, který porušuje vyhlášku obce
a na nelegálně založené skládky odpadu.

Na jednání zastupitelstva byl vlastníky stavebních
pozemků v lokalitě Výpusta přednesen požadavek
na vybudování inženýrských sítí – rozšíření
kanalizace dešťové a splaškové, vodovodu a
komunikace. Zastupitelé již dříve avizovali, že obec
připravila projekty včetně stavebního povolení na
tyto sítě, avšak vzhledem k nedostatku financí je
realizace zatím odložena. Pokud chtějí další vlastníci
stavebních pozemků na Výpustě stavět rodinné
domy, budou si muset vybudování inženýrských sítí
zaplatit, případně vyčkat do doby, kdy budou na
tyto stavby vyčleněny obecní finance. Před dalším
budováním sítí na Výpustě je nutné vyřešit
především příjezd do této lokality. Obec čeká
v nedaleké budoucnosti výstavba, případně oprava
komunikací a sítí v lokalitách, kde již delší dobu
občané bydlí.
Karel Hlavica, starosta

Polická pouť
Letošní pouť se koná v neděli 26. června. Mše svatá
v kapli v Policích bude v 10:00 hodin. Tradiční
občerstvení zajistí místní hasiči u hasičské zbrojnice
a na točně u pouťových atrakcí.

Omezení provozu na točně
Vzhledem k umístění pouťových atrakcí na točně,
bude omezen provoz autobusů. Autobusy zde
nebudou zajíždět od středy 22. června 12:00 hodin
do pondělí 27. června 12:00 hodin.

„Červen studený – sedlák krčí rameny.“

Zprávičky z naší školičky

pravidelným návštěvníkem knihovny ☺. Moc
děkujeme.☺

Zprávy ze školy
V měsíci květnu jsme kromě učení ve škole nasbírali
plno zážitků, poznatků a zajímavostí i mimo školní
lavice.
3. května se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili
výchovného koncertu hudební skupiny Marbo s
názvem Žádný muzikant z nebe nespadl v Kulturním
zařízení ve Valašském Meziříčí.
V úterý 10. 5. se žáci 3. a 4. ročníků „rozloučili“ s
krytým bazénem ve Valašském Meziříčí, protože se
uskutečnila poslední lekce plavecké výuky. Všichni
obdrželi za absolvování výcviku tzv. Mokré
vysvědčení.
Ve čtvrtek 12. 5. jsme se zúčastnili dopravní
výchovy v Domečku ve Valašském Meziříčí. Žáci 4.
ročníku získali průkaz cyklisty a velkou pochvalu za
to, že byli jedni z nejúspěšnějších a nejlépe
připravených.☺
Ani deštivé počasí nás v úterý 17. 5. neodradilo a
vydali jsme se spolu s dětmi z mateřinky na
projektový den v rámci projektu Šablony III na Ranč
Horečky u Frenštátu pod Radhoštěm. Zde se děti a
žáci potkali se spoustou zvířat, která se na ranči
chovají. Seznámili se s oslem Barunkou a Michalem,
pštrosy, klokany, morčaty, králíky, prasaty, kozami,
ovcemi i pávy. Zvířátka si mohli pohladit i nakrmit a
také se o nich dozvěděli plno zajímavostí. Součástí
programu byla i projížďka na koni a ponících.

Poslední akcí měsíce byl od 23. – 25. 5. adaptační
pobyt na Soláni. Na dva dny a dvě noci jsme opustili
školu a domov a ubytovali se v horském hotelu na
Čartáku. Společně jsme si užili dny plné procházek,
her, sportování, lesních naučných stezek, zpívání,
řádění, večerních schovek a stezek odvahy v
krásném prostředí přírody.

V závěru bych ráda poděkovala paní učitelce Aleně
Luhanové, Markétě Bělaškové a všem dětem za
krásné vystoupení na Kácení máje pořádané
spolkem Klenot.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Zprávy ze školní družiny
Následující den, ve středu 18. 5. jsme navštívili
knihovnu na místním obecním úřadu. Paní
knihovnice Eva Bialožyt si pro žáky připravila velmi
zajímavou besedu o knihách a knihovnách.
Probudila v dětech takové nadšení, že si každé
z nich odnášelo domů nejméně jednu půjčenou
knihu se slibem, že si ji určitě přečte a stane se

V měsíci květnu jsme se se školní družinou zúčastnili
dvou výtvarných soutěží a to Pták roku 2022 a Svět
očima dětí. V soutěži Pták roku 2022 se na druhém
místě umístili dva žáci naší školy a to Sebastian
Kleibl a Anděla Svobodová. Výsledky druhé
výtvarné soutěže budou známy do konce června.
Do této soutěže byla podle stanovených pravidel
vybrána tři výtvarná díla s tématikou Státní symboly
a Dobrovolnictví.

Dále jsme neopomněli ani Den Matek, který připadl
na neděli 8. 5. a vyrobili jsme s dětmi maminkám
přáníčka. Také jsme se s vybranými dětmi zúčastnili
kácení máje, které proběhlo 28. 5. v areálu místní
klubovny.

naši „plaváčci“ ukončili plavecký výcvik a každý z
nich obdržel „Mokré vysvědčení“.

17. 5. jsme spolu se žáky ZŠ absolvovali v rámci
projektu Šablony III projektový den mimo školu výlet na farmu Horečky u Frenštátu pod
Radhoštěm. “To vám bylo zvířátek!“ Náramně jsme
si to užili.
Příjemným zpestřením bylo také ochutnávání
exotického ovoce v rámci projektu EU Ovoce do
škol.

Markéta Bělašková, ZŠ Police

Zprávy z mateřské školy
Ještě několik málo týdnů a jaro se nám překutálí
do léta. I děti ve školce mají teď hodně „napilno“. Je
toho ještě spousta, co je nutné slyšet, vidět, teď
na jaře zažít a poznat. Od pozorování kvetoucích
luk, zelených stromů, zpěvu ptáků až po hledání
broučků a barevných motýlů.
Zkrátka je nutné překontrolovat, zda je jaro
v Policích tak, jak má být.
Naší první květnovou akcí bylo 11. 5. Pečení s láskou
pro naše nejbližší. Na upečených dobrotách si pak
všichni pochutnali 12. 5. při přátelském posezení v
MŠ s dětským vystoupením, kdy jsme oslavili jak
Den matek, tak i Den rodiny. V měsíci květnu též

A to už víte, že ptákem roku 2022 se stal zvonek
zelený? Děti ze školky to ví. Ve výtvarné soutěži
pořádané Spolkem pro obnovu zámeckého parku v
Brankách výhru obdržely 19. 5. na slavnostním
vyhlášení naše předškolačky Jasmínka Svobodová a
Natálka Kleiblová.
Teď už jen aby nám ve školce uzrál v květináčích na
okně dětmi zasazený hrášek, abychom správně
spočítali všechna zakukání kukačky, zkontrolovali
všechna mraveniště, též mnoho obrázků zbývá
namalovat. ….a léto může začít..
Alena Luhanová a Lenka Pavlíková, učitelky MŠ

Výtvarná soutěž „Nakresli a pojmenuj polické zvířátko“
Ve čtvrtek 2. června proběhlo předání cen vítězům i všem účastníkům výtvarné soutěže „Nakresli a pojmenuj polické
zvířátko“. Na 1. místě se umístila Katka Zoubková, na 2. místě Helenka Štochelová a na 3. místě Sofinka Ravasová.

Sofinka Ravasová, Helenka Štochelová, Katka Zoubková

Pavel Pavlica

Natálka Sobková

Zuzanka Zoubková

Verunka Teplá

Ondra Vajgl

Natálka Kleiblová

Výtvarná soutěž „Nakresli a pojmenuj polické zvířátko“

Sofinka Ravasová

Helenka Štochelová

Katka Zoubková

Volby do zastupitelstva obce
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev
obcí a stanovil dny konání na 23. a 24. září 2022.
V naší obci se bude volit 11 zastupitelů.

Kdo může kandidovat do zastupitelstva
obce?
Občan České republiky, který
• alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
• má v obci trvalý pobyt,
• nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního
práva,
• nemá omezenou osobní svobodu z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody.
Občan jiného členského státu EU, který
• alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
• je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na
území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
• nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního
práva,
• nemá omezenou osobní svobodu z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody.

Kdo je oprávněn podat kandidátní
listinu?
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí
mohou podat volební strany typu:
a) registrované politické strany nebo politická hnutí,
jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,
b) nezávislí kandidáti,
c) sdružení nezávislých kandidátů,
d) sdružení politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů.
Registrovanou politickou stranou a politickým
hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku
politických stran a politických hnutí.
Kandidát může kandidovat pouze na jedné
kandidátní listině volební strany pro volby do téhož
zastupitelstva obce a jsou-li vytvořeny volební
obvody, pouze v jednom volebním obvodu.
Každá volební strana může podat pouze jednu
kandidátní listinu do téhož zastupitelstva obce.
Politická strana a politické hnutí může být součástí
pouze jedné volební strany pro volby do téhož
zastupitelstva obce.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají
samostatně kandidátní listinu, nemohou již být
součástí jiné volební strany pro volby do téhož
zastupitelstva obce.
Ke kandidátní listině musí být přiloženo:
- vlastnoručně podepsané prohlášení každého
kandidáta, že
• souhlasí se svou kandidaturou,
• mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě
tyto překážky pominou ke dni voleb,
• nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné
kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva
obce.
Na prohlášení kandidát uvede místo svého
trvalého, případně u občanů EU přechodného,
pobytu a datum narození.
Ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo
sdružení nezávislých kandidátů se připojí petice
podporující kandidaturu; v záhlaví každé petice a na
každé její další straně musí být uveden název
volební strany, název zastupitelstva obce, do
kterého volební strana kandiduje, a rok konání
voleb; vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého,
případně u občanů EU přechodného, pobytu, jinak
tento hlas na podporu volební strany nelze
započítat.
V naší obci musí mít petice na podporu nezávislého
kandidáta minimálně 25 podpisů, petice na
podporu sdružení nezávislých kandidátů 44
podpisů.
Konec lhůty pro podání kandidátních listin
příslušnému registračnímu úřadu ve Valašském
Meziříčí je 19. 7. 2022 do 16:00 hodin.
Podrobné informace o volbách do zastupitelstev
obcí jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.obecpolice.cz/samospráva/volby nebo na
webových
stánkách
ministerstva
vnitra
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-dozastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx.
Renata Vajglová, referent

Hromnice pro Police

Spolek Ranč u Hromnice zve již čtvrtým rokem své
příznivce na posezení, při příležitosti vystoupení dětí
z koňského kroužku. Přijďte se za námi podívat
a podpořit děti v neděli 12. června od 13:30 hodin.
Připraveno bude občerstvení – pivo, limo, frgály
a něco dobrého na zub!
Hlavním programem je vystoupení na koních, které
proběhne ve 14:30. Po vystoupení bude možné děti
povozit na ponících. Přijďte se za námi pobavit,
okouknout koníky, dát si něco dobrého a udělat si
hezké odpoledne.
Nela Kelnarová, Ranč u Hromnice

Společenská kronika
Narození
Jak tě přivítat človíčku?
Tak – jak vítáme lásku…
V měsíci dubnu 2022 se narodil Kryštof Mikulenka.
Rodičům i miminku přejeme hodně zdraví, štěstí,
radosti a lásky.

Jubileum
V měsíci květnu 2022 oslavili své životní jubileum:
Blažena Hermannová
85 let
Ludmila Svobodová
75 let
Jan Sobek
80 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Pozvánky

Trénování paměti

Kácení máje

Kulturní a sociální komise uspořádala ve čtvrtek 26.
května letos již druhé Trénování paměti. Účastníci
si zábavnou nezávaznou formou procvičili svoje
mozkové závity. Tentokrát jsme si mimo samotné
trénování paměti ještě poslechli přednášku Policie
ČR o bezpečném chování při komunikaci
s neznámými osobami, které nabízí různé služby.
A na úplném konci jsme si promítli starší záběry
z polických akcí. Trénování paměti proběhlo
v příjemné atmosféře.

V sobotu 28. května uspořádal spolek Klenot Police
ve spolupráci s SDH Police tradiční KÁCENÍ MÁJE,
které bylo i letos spojeno se škračením vajec. Paní
učitelky si s dětmi ze základní školy připravily krásný
program. A škračenice s chlebem byla výborná!
Za spolek Klenot Police Renata Vajglová

Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

TJ Police
Oslavy 70. výročí TJ
Výbor Tělovýchovné jednoty Police – spolek si vás
dovoluje pozvat na oslavu 70. výročí založení TJ
Police. Oslavy proběhnou v sobotu 2. července od
14:00 hodin ve sportovním areálu Tělovýchovné
jednoty.

Pozvánka na fotbal
Zápasy nadstavby fotbalové soutěže:
NE 5.6. v 16:30 Branky - Police (na hřišti v Brankách)
NE 19.6. v 17:00 Kladeruby – Police (hřiště Kladeruby)
NE 26.6. v 16:30 Police – Krhová B

Ztráty a nálezy
U pumtrackového hřiště na dolním konci byla
nalezena černozelená ledvinka a žlutočerná
kšiltovka. Majitel si může nalezené věci vyzvednout
na obecním úřadě.

Přerušení dodávky el. energie
ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 22. 6. 2022 od
7:45 do 19:45 dojde k přerušení dodávky elektrické
energie v naší obci mimo části Lapač a Patera.
Přerušení dodávky elektrické energie je nutné
z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění
bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.

Odvoz odpadu

Renata Vajglová, referent

Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
15. června, další svoz je ve středu 29. června. Svoz
pytlů s plastem od domů bude ve středu 8. června.
Rozpis vývozu odpadů na celý rok je umístěn na
webových stánkách www.obecpolice.cz v sekci
OBEC/Odpady nebo k vyzvednutí na obecním
úřadě.
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