POLICKÝ
ZPRAVODAJ
Zprávy z obce
Komunitní centrum Police
Ve čtvrtek 23. září se konala prezentace návrhů
novostavby komunitního centra Police. Tři oslovení
architekti představili přítomným občanům své
návrhy a zodpověděli dotazy. O dalším postupu,
včetně výběru nejlepšího návrhu, bude rozhodovat
zastupitelstvo na říjnovém zasedání.

říjen 2021
doplněn naučnou stezkou po
městě, kde jsme vyhledávali dle
zadaných úkolů různé kovářské
výrobky.
V pondělí 27. 9. jsme se školáky
navštívili v kině ve Valašském
Meziříčí filmové představení
Gump – pes, který naučil lidi žít.
Žáci školní družiny se rozhodli zapojit do akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko a během jednoho
odpoledne uklidili školní zahradu a prostor kolem
obecní klubovny.

Změna č. 1 Územního plánu Police
Zastupitelstvo obce mělo na svém zasedání 14. září
projednávat změnu č. 1 Územního plánu naší obce.
Bohužel z důvodu změny zákona bylo nutno
projednání změny odložit. Zastupitelé změnu č. 1
Územního plánu obce projednají na dalším zasedání.

Plán rozvoje sportu obce Police
Zastupitelstvo schválilo nový strategický dokument
naší obce – Plán rozvoje sportu. Cílem tohoto
dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem
o podpoře sportu v obci Police, tj. analyzovat
současný stav sportu v obci, stanovit základní oblasti
podpory sportu ve všech jeho rovinách, stanovení
priorit pro rozvoj sportu a určit způsob financování
pro jejich postupné dosažení. Důležitým krokem je
i propagace sportu, k čemuž pomohla oprava
víceúčelového hřiště pod Doubravkou a vybudování
nového hřiště u obecního úřadu, informovanost
veřejnosti, spolupráce se spolky působícími na území
obce, spolupráce s místní základní a mateřskou
školou, která má pozitivní vliv na oblíbenost sportu
u dětí v útlém věku.
Karel Hlavica, starosta

Zprávičky ze školičky
První měsíc letošního školního roku je za námi.
A s našimi dětmi a školáky jsme stihli nasbírat
kromě vědomostí také plno zajímavých zážitků.
Se žáky školní družiny jsme se zúčastnili 15. 9. 2021
projektového dne v Kovářství Magic v Rožnově pod
Radhoštěm. A byl to opravdový zážitek. Dozvěděli
jsme se nejen plno zajímavých poznatků
o kovářském řemesle a o železe, ale všichni žáci si
vyzkoušeli vlastními silami vykovat na památku
hřebík. Také jsme se pokusili rozdělat oheň bez
pomoci zápalek. Program projektového dne byl

Děti v mateřské škole také nepřišly zkrátka a během
měsíce září se zúčastnily hned tří projektových dnů.
První z nich se uskutečnil na farmě u Vrbů a druhý,
s názvem Malý farmář, na místní farmě u Hollů. Děti
se dozvěděly mnoho zajímavého ze života koní,
ovcí, oslů a pštrosů a samy si vyzkoušely, jak se
o tato zvířátka starat.
Třetí projektový den s názvem Jak se šijí boty? se
uskutečnil přímo ve školce. Za dětmi přijel pan
Svatopluk Hýža, který má v Kelči výrobnu obuvi.
Seznámil děti s prací „ševce“, jak se boty šijí,
z jakých materiálů a jakým způsobem. Povídání bylo
doplněno ukázkou ručně šité obuvi.
A co nás čeká v měsíci říjnu?
Žáci školní družiny se vydají 4. 10. na Den zvířat do
valašsko-meziříčské zoo. Se žáky školy se 13. 10.
zúčastníme projektového dne v muzeu na zámku ve
Vsetíně. Ve čtvrtek 21. 10. pojedeme se žáky školy
i s dětmi z mateřinky na projektový den do Hranic
na Moravě, kde nám Střední lesnická škola připraví
zajímavý program v oblasti lesní pedagogiky.
Příští týden by se měla také uskutečnit poznávací
exkurze do Prahy se žáky 3. a 4. ročníku. Snad nám
bude přát počasí a výlet si užijeme i se sluníčkem.
Všem přejeme krásné podzimní dny.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

„Říjen když blýská, zima plíská.“

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. V naší obci je jeden volební okrsek a
volební místnost se nachází v zasedací místnosti
obecního úřadu. Hlasovací lístky obdrží všichni
voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3
dny přede dnem voleb.
Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasovat můžete po předložení platného dokladu
v pátek 8. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
v sobotu 9. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
také volební komisi, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky.
Renata Vajglová, zapisovatelka okrskové volební komise

Humanitární sbírka
Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií Broumov
připravuje na středu 13. října 2021 humanitární
sbírku.
Do sbírky můžete darovat:
- veškeré letní a zimní oblečení (s funkčními zipy),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1 m2)
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
- obuv (nepoškozená a v párech svázaných
gumičkou)
- kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- menší elektrospotřebiče (i nefunkční)
- knihy, časopisy
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače matrace, koberce,
nábytek, znečištěný a vlhký textil
Marie Černochová, koordinátor sbírky

Zprávy z farnosti
V neděli, 12. září, proběhla v našem kostele beseda
„O dějinách branecké farnosti“ které se zúčastnila
téměř stovka návštěvníků. Povídání o historii
farnosti prováděl Bc. Pavel Lasztovicza, student
Katedry historie UP v Olomouci, kterého mnozí znají
z přednášek v zámku Žerotínů ve Valašském
Meziříčí nebo také z dalších akcí Kulturního zařízení
města Valašské Meziříčí. Beseda byla doplněna
prezentací fotografií, výňatků z archivů a dosud
dochovaných farních knih. Proběhla plánovaná
sbírka na opravu farní budovy. Díky štědrým
dárcům se podařilo vybrat úžasných 23 140,- korun.
Ještě jednou děkuji všem za hojnou účast, všem,
kteří přispěli, ale i těm, kteří přispějí bezhotovostně
na č. účtu 1763541379/0800, do textu platby DAR.
O týden později, 19. září, se uskutečnil Farní den.
Byly otevřeny nově zrekonstruované prostory
kuchyně,
nájemního
pokoje,
koupelny
a společenské místnosti. Odpoledne bylo zahájeno
požehnáním kuchyně a přestřihnutím pásky
za pomoci starosty obce Branky pana Svobody.
Vůně slovenského boršče se vinula všemi prostory
a přilákala průběžně 70 hostů, kteří se měli možnost
také seznámit s prostory farní zahrady, zahrát si
biliard, fotbálek či posedět u kávy, napečených
dobrot a zazpívat hezkou písničku s harmonikou.
Podle odezvy, která k nám přichází, to byla pro
všechny vydařená akce. Děkujeme za Vaši přízeň!
V prosinci plánujeme vánoční koncert a na jaře
besedu s Pavlem Lasztoviczou, (tentokrát na téma
Branecký zámek a jeho obyvatelé) opět v našem
kostele.
V neděli 26. 9. a následující týden proběhla u nás
ve farnosti sbírka potravin a šatstva pro Centrum
sociálně-materiální pomoci Charity Valašské
Meziříčí. Bližší informace včetně výčtu vhodných
potravin naleznete na farní nástěnce u kostela a na
webových stránkách Charity VM. Tyto věci můžete
dávat do kostela nebo na faru. Za vaše dary
dopředu děkujeme.
o. Ján Rimbala

Poličenský terč

Setkání seniorů

Zástupci obce z řad zastupitelů se zúčastnili v pátek
24. září 2021 již 8. ročníku soutěžního klání
Poličenský terč 2021. Letos se našemu družstvu ve
složení Jiří Stříteský, Milan Vrba, Petr Pelc a Lubomír
Hohl podařilo vystřílet 1. místo a přivézt si tak
putovní pohár pro vítěze.

Dne 18. 9. 2021 v Policích v sále hospody Nad
Točnou se konalo Setkání seniorů a zúčastnilo se ho
41 seniorů. Vzpomínali na své mládí, na veselé
i smutné historky, vyprávěli si o dětech, vnoučatech,
o svých osudech, a i o plánech do budoucna.
Vzpomínali na své kamarády, kteří se setkání
nedožili.

Pozvánka do divadla
Neřešto znovu na scéně! Místní divadelní spolek
Vám pro velký úspěch znovu nabídne své divadelní
představení s názvem Sluha dvou pánů. S touto
hrou zvládli před Covidem objet velkou spoustu
okolních obcí a měst.
„Nevěřili jsme, že by nám naše řádění na jevišti
mohlo tak moc chybět. Po tak dlouhé pauze jsme se
všichni těšili, až zase budeme moci bavit diváky pod
pódiem,“ řekl Jura Sváček, představitel hlavní role
Trufaldina.
Přijďte posoudit, kam se posunula kvalita našich
místních ochotníků. Představení bude 6. 11. 2021
od 18:00 v sále místní hospody. Vstupenky budou
v předprodeji od 13. 10. u paní hospodské.

K poslechu hrála cimbálová muzika Valašsko
s primášem panem Vojtěchem Gerlou z Polic,
dobrou atmosféru zpříjemnil hrou na akordeon pan
Antonín Sekyra a konkurenci mu dělal pan Jiří Foltýn.
Velkou radost udělaly slečny Gabriela a Adéla
Havranovy hrou na klávesy. Dobrá nálada, radostná
zábava v příjemném prostředí udělala seniorům
velkou radost.

Za divadelní spolek Neřešto Radek Hlavica

Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Vítání občánků
Robátko maličké
naděje v našem světě
z lásky ses zrodilo,
my s láskou vítáme Tě.

Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích dne
26. 9. 2021 ve 13:OO hodin uvítala mezi občánky
na Obecním úřadě děti: Justýnu Plesníkovou a
Josefa Nového

Rosť a voň v té zemi zdejší
jako kvítek mezi vodami,
nejkrásnější, nejmilejší
mezi všemi květinami.
Všichni s tvým životem
jsme spjati lásky páskou,
až jednou dorosteš,
všem splácej stejnou láskou.
Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích dne 5. 9.
2021 uvítala mezi občánky na obecním úřadě děti:
Olivera Fabíka, Terezu Řeháčkovou, Tomáše
Sedláře a Adélu Rohovou.
S dítětem v náručí přišli rodiče nám říct, že je naše
obec bohatší o nový lidský květ. Vítáme tě Justýnko
a Josífku s velkou radostí do naší obce.

S dítětem v náručí přišli rodiče nám říct, že je naše
obec bohatší o nový lidský květ. Vítáme tě Oliverku,
Terezko, Tomášku a Adélko s velkou radostí do naší
obce.
Milí rodiče, nezapomeňte, že Vaše dítě bude
potřebovat vždy a ve všem vaši lásku, ochranu a
trpělivost. K tomu Vám přeji, vážení rodiče, hodně
životní síly, ať se Vám vaše přání splní, ať Vám dítě
roste do krásy a síly, ať je radostí nejen Vám
rodičům.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci září 2021 oslavili své životní jubileum:
Anastasia Zadražilová
65 let
František Hlavica
70 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.

Úmrtí
Čas, bratr mého srdce, jež jde
a odměřuje mi hodiny bytí,
zaváhá, zhroutí se do tváře mé,
usne a zavoní jak kvítí.
Josef Hora

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

Ocenění
Fotbalová asociace ČR vyznamenala předsedu
Tělovýchovné jednoty Police pana Josefa
Mikulenku za celoživotní přínos k rozvoji českého
fotbalu. Cenu si převzal na slavnostním vyhlášení,
které proběhlo 7. září 2021 v Praze. Blahopřejeme.

Obec přátelská rodině 2021
Ve čtvrtek 16. září 2021 převzali zástupci obce Karel
Hlavica a Markéta Stříteská ocenění a symbolický
šek na 175.000,- Kč za 3. místo v soutěži "Obec
přátelská rodině 2021".
Za obdržené peníze proběhne první společná
komunitní výsadba stromů v projektu „Alej života“.
Rodiče dětí, kteří se letos zúčastnili společného
Vítání občánků si zasadí svůj strom narození, který
bude zároveň označen cedulkou se jménem dítěte.
V této tradici se bude pokračovat každý rok. Dále se
pořídí nový vánoční strom, který si budou děti
zdobit vlastnoručně vyrobenými vánočními
ozdobami a dojde k doplnění osvětlení velkého
vánočního stromu u školy. Společně si vyrobíme
„Vánočního anděla Polic“, který bude umístěn
u kaple společně s Ježíškovou poštou, kam budou
moci děti házet své dopisy pro Ježíška. Byly
dokoupeny kostýmy k znovuoživení tradice výpravy
Mikuláše, čerta a anděla. Po celé obci budou
rozmístěna dřevěná řezbovaná zvířátka. V rámci
tohoto projektu proběhla v létě i pohádková hra
Putování s vílou Poličkou.
Ocenění předala ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Kotlíkové dotace
Výzva na kotlíkové dotace, které mají za cíl
motivovat majitele domů, aby přistoupili k výměně
starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění,
bude opět vyhlášena na začátku roku 2022.
O přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat
rychlost předložení elektronické žádosti, ale
vyplnění tzv. „předžádosti“ se základními údaji
žadatele a uvedení nového zdroje vytápění.
Vyplněním
předžádosti,
kterou
najdete
na webových stránkách Zlínského kraje (www.krzlinsky.cz) od 11. 10. 2021, získá kraj informace o
celkové
částce
požadovaných
dotací,
o kterou poté požádá Ministerstvo životního
prostředí.
Jaké jsou podmínky k podání „předžádosti“?
V rámci kotlíkových dotací 2021+ bude
podporována výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2.
emisní třídy v rodinných a bytových domech a nově
i v rekreačních objektech. Výměna může být
realizována od 1. ledna 2021 a žadatel musí být
vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti.
Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?
Za tepelné čerpadlo s dotací až 130 000 Kč,
kondenzační plynový kotel s dotací až 100 000 Kč
nebo za kotel na biomasu s dotací až 130 000 Kč.
Stát podpoří domácnosti s nižšími příjmy
V září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět
starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují
alespoň 3. emisní třídy. Kotlíkové dotace budou
proto pokračovat až do roku 2022. Nově se
prostřednictvím krajů soustředí na domácnosti
s nižšími příjmy, kterým poskytne až 95% dotaci
na výměnu starého kotle.
Jsou to:
- domácnosti, kde jeden člen domácnosti vydělal
v roce 2020 maximálně 170 900 Kč čistého příjmu
- domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících
starobní nebo invalidní důchod 3. stupně
Ostatní domácnosti si budou moci vyměnit kotel
s dotací až 50 % v rámci programu Nová zelená
úsporám.
Bližší informace naleznete na stránce:www.krzlinsky.cz/kotliky nebo se zeptejte na kotliky@krzlinsky.cz nebo telefonicky na 577 043 411.

Pozvánka na fotbal

Tělovýchovná jednota
Police – spolek zve
všechny fanoušky na
domácí
fotbalové
utkání Police – Krhová
„B“, které se odehraje
v neděli 3. října od 15:00 hodin na hřišti v Policích.
Další domácí zápasode
Police – Bynina se uskuteční
v neděli 10. října od 14:30 hodin a v neděli 24. října
od 13:30 hodin se odehraje zápas Police – Lhotka
nad Bečvou.
Josef Mikulenka, předseda TJ

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 16. října 2021 se bude konat svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu na
obvyklých místech:
U kříže na horním konci
Na točně
Na křižovatce k farmě

08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00

Prosíme občany, aby osobně předávali odpady
svozové firmě a nevytvářeli hromady.
Současně se sběrem nebezpečného odpadu
provedou místní hasiči svoz železného šrotu,
autobaterií a vysloužilých elektrospotřebičů, které
prosíme nachystejte před své domy v sobotu
16. října 2021. Děkujeme.

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu 6. října,
další svoz je 20. října a 3. listopadu. Svoz pytlů
s plastem od domů bude ve středu 13. října.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz
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