POLICKÝ
ZPRAVODAJ

říjen 2022

Jednání zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na Ustavující
zasedání Zastupitelstva obce Police, které je
naplánováno na úterý 18. října v 18:00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Policích. Na
programu bude volba starosty, místostarosty a
dalších orgánů obce.
Karel Hlavica, starosta

Zprávy z obce
Změna smluv na kanalizaci
V měsíci září obdrželi všichni majitelé nemovitostí
napojených na splaškovou kanalizaci do svých
schránek nové smlouvy na odvod splaškových vod.
Obec vypracovala nové znění těchto smluv
v návaznosti na změnu v legislativě včetně nových
obchodních podmínek a reklamačního řádu.
Prosíme všechny, kteří dosud smlouvu nepodepsali,
aby tak učinili co nejdříve a jednu podepsanou kopii
odevzdali na obecním úřadě. Cena pro letošní rok
zůstává stejná.

Cesta pod klubovnou
Dodavatelská firma dokončila koncem září opravu
komunikace pod klubovnou. V průběhu výstavby
docházelo ke schůzkám s vlastníky přilehlých domů,
se kterými se projednávalo napojení jednotlivých
sjezdů. Přes problémy, které se v průběhu stavby
musely vyřešit, byla nakonec komunikace zdárně
dokončena. Nyní již slouží svému účelu a věříme, že
je vybudovaná ke spokojenosti především uživatelů
této ulice.

Výsledky voleb
do zastupitelstva obce
V pátek 23. září a v sobotu 24. září proběhly volby
do zastupitelstva obce.
Ze 452 oprávněných voličů hlasovalo 277 voličů, tj.
61,28 %. Bylo odevzdáno 277 platných hlasů a
žádný neplatný hlas.
Celkový počet získaných hlasů:
Myslivci – Police
Za další rozvoj obce Police
Sbor dobrovolných hasičů Police
Tělovýchovná jednota Police – spolek
Novými zastupiteli byli zvoleni:
Bc. Martin Bajcar
Ing. Josef Černoch
Ing. Štěpán Černoch
Michal Havran
Lubomír Hohl
Miroslav Kašík
Petr Pelc
Markéta Stříteská
Jiří Stříteský
Bc. Eva Štochelová
Milan Vrba

820 hlasů
805 hlasů
644 hlasů
588 hlasů

126 hlasů
116 hlasů
99 hlasů
105 hlasů
124 hlasů
98 hlasů
130 hlasů
149 hlasů
164 hlasů
68 hlasů
114 hlasů

Renata Vajglová, zapisovatelka okrskové volební komise

Ohlédnutí za volebním
obdobím 2018 – 2022

Nebezpečná hra
Obec obdržela oznámení Policie ČR o nebezpečném
chování neznámé osoby či osob, které nedaleko
železničního přejezdu položily na koleje několik
velkých kamenů. Projíždějící vlak na tuto překážku
narazil a je velké štěstí, že nedošlo k vykolejení
vlaku a železničnímu neštěstí. Apelujeme na
obyvatele, aby byli všímaví k dění v prostoru
kolejiště a také aby poučili své děti o bezpečném
chování v blízkosti kolejí.

Zastupitelstvo obce řešilo v průběhu tohoto
volebního období řadu investičních i neinvestičních
akcí, které se týkaly všech oblastí rozvoje naší obce.
Chtěl bych vyjmenovat aspoň ty nejdůležitější.
Z dopravní infrastruktury se podařilo zlepšit
bezpečnost chodců, a to výstavbou chodníku od
rozcestí k točně a dále stavbou chodníku
u prodejny Jednoty. Jednou z největších akcí bylo
vybudování nové komunikace včetně odvodnění

Karel Hlavica, starosta

„Svatý František zahání lidi do chýšek.“

ve stavebním obvodě Výpusta, na kterou si obec
vzala úvěr ve výši 4 mil. Kč se splatností do roku
2025. Poslední dopravní stavbou je právě
dokončená komunikace pod klubovnou. Obec
rovněž opravila příjezdové cesty k rodinným
domům č. 9, 10 a 11 v Hučále.
Na katastru obce se v rámci dokončených
komplexních pozemkových úprav dobudovala
páteřní síť polních cest a to ke Kozaře, k brodu,
k Hajkům a ke Stráni. Cesta ke Stráni je začátek
připravované cyklostezky směrem na Branky. U
těchto polních cest byl investorem Státní
pozemkový úřad Zlín.
Ke zlepšení vzhledu obce přispěla i demolice domu
č. 51 za Jednotou, kde vzniklo nové sběrné místo
na tříděný odpad a také další parkovací stání. V roce
2019 byly upraveny zpevněné plochy pro sběrná
hnízda na křižovatce k farmě a u požární nádrže
na horním konci. Vlastními zaměstnanci obec
upravila plochu pod kontejnery na Výpustě.
V rámci rozšíření ozelenění obce bylo vysazeno
stromořadí pod točnou, byl vysázen břeh nad
studnou u obchodu a záhon u zrcadla na rozcestí.
U obecního úřadu a kaple byly vysázeny nové
záhony a také stromy. Na kapli bylo současně
provedeno ošetření krovů a oprava střechy. Zeleň
byla rovněž doplněna v okolí kříže na horním konci.
Rozsáhlá výsadba byla
provedena také
ve stavebním obvodu Výpusta.
Mezi cíle obce patří bezesporu i podpora sportu a
sportovních aktivit nejen dětí, ale i starší generace.
K tomu bylo opraveno víceúčelové hřiště pod
Doubravkou a zrekonstruováno hřiště nad obecním
úřadem, v jehož blízkosti je vybudováno pítko pro
občerstvení místních obyvatel, a také turistů a
cyklistů projíždějících obcí. Především děti uvítaly
opravené herní prvky na hospodské zahradě, které
po renovaci nátěru září jako nové a budou sloužit
k pohybovému vyžití v budoucnu.
Ke zpříjemnění posezení v sále hospody byly
zakoupeny nové kvalitní dřevěné židle, které slouží
ke spokojenosti uživatelům kulturních a
společenských akcí v sále.
V průběhu volebního období se obec snažila koupit
opuštěný drážní domek u železničního přejezdu,
který by využila jako zázemí pro potřeby obce. Po
čtyřech letech se převod domu a přilehlého
pozemku podařilo dotáhnout do úspěšného konce,
a v současnosti je již obec vlastníkem této
nemovitosti. Nyní se bude jednat o jeho opravě a
dalším využití.
Pro napojení dalších domů infrastrukturou byla

rozšířena kanalizační síť směrem k farmě ZD, kde
provozovatel vodovodu souběžně prodloužil
vodovodní síť k užívaným rodinným domům.
V nejbližší době bude zahájena výstavba kanalizace
k již vybudovaným domům v lokalitě Hluboček, na
kterou byla poskytnuta dotace. Rovněž VaK Vsetín
zde rozšíří svou vodovodní síť.
Obec rovněž investovala do vzdělání a výchovy
našich nejmenších dětí. Nejenže přispívá na
provozní náklady vlastní školy, ale v rámci
dotačního titulu se podařilo opravit celou budovu
školy. Byla provedena oprava střechy, okapových
žlabů, částečná výměna oken, zateplení stropů a
přístavby původní budovy a nová zářící fasáda.
V letech 2019 – 2021 se obec zúčastňovala soutěže
Ministerstva práce a sociálních věcí – Obec
přátelská rodině a seniorům, kde ve své kategorii
získala dvě první a jedno třetí místo. Finanční
prostředky ve výši přes 1 mil. korun byly použity na
prorodinnou a seniorskou podporu. Za uvedené
prostředky byly pořízeny uvítací cedule při vjezdu
do obce ve tvaru větrného mlýna, osvětlení
vánočního stromu, byl vyroben Betlém včetně jeho
osvětlení. Byly pořízeny kostýmy Mikuláše, anděla a
čerta. Rovněž byl zakoupen nábytek do senior
centra v zasedací místnosti obecního úřadu, kde se
pořádají besedy pro seniory. Po celé obci byly
rozmístěny vyřezávané figurky zvířátek, provedena
revitalizace prostoru na rozcestí a zahájena výsadba
Aleje života pro nově narozené děti. Velký úspěch u
občanů nejen z naší obce měl kalendář a výstava
svatebních fotek. Snad se bude v jiných tématech
dále pokračovat.
S postupující elektronizací byla do naší obce
pořízena elektronická úřední deska na rozcestí pod
Jednotou, která je přístupná 24 hodin denně a
nahradila dosavadní dosluhující vývěsku. Hojně je
využíván i Z-Box pro zasílání drobnějšího
objednaného zboží.
Za celé volební období získala obec na dotacích cca
11 mil. Kč.
I když se podařilo spoustu akcí realizovat, přesto je
vždy co zlepšovat pro kvalitu života každého
obyvatele i návštěvníka naší obce.
Na závěr volebního období bych chtěl poděkovat
zastupitelům, členům výborů a komisí za vzornou
spolupráci a popřát do dalších let hodně síly, elánu
a hlavně zdraví, jelikož služba pro veřejné statky
není lehká a mnohdy velmi kritizovaná. Přeji svým
nástupcům, ať se jim daří naši společnou obec dále
rozvíjet tak, abychom zde rádi žili a rádi se zde
vraceli. Aby Police byly dobrou obcí pro život všech
generací.
Karel Hlavica, starosta

Zprávičky z naší školičky
Zprávičky ze školy
I letošní nový školní rok jsme 6. září zahájili společně
se žáčky, s dětmi, s rodiči i s bývalými „absolventy“
naší školy na školní zahradě slavnostním
zahajovacím táborákem. Kromě opékání špekáčků
a příjemného povídání se podařilo školákům
i dětem ze školky nalézt poklad, který jim všem
zpříjemnil odpoledne.

Následující pondělí jsme se zúčastnili Projektového
dne v rámci projektu Šablony III, který pro nás
připravili manželé Pavelkovi. V první části
projektového dne jsme si prohlédli fotoateliér,
vyzkoušeli si práci fotografa a dozvěděli se plno
zajímavých věcí v oblasti focení. V druhé části jsme
se přemístili do truhlářské dílny, kde jsme si
vyzkoušeli práci se dřevem, např. hoblování,
broušení a vrtání. Také jsme se mohli podívat, jak
pracuje laser, kterým se do dřeva vypalují různé
ozdoby a ornamenty. Na památku si každý žák
odnesl krásnou dřevěnou záložku a svoji fotku
s podzimní tématikou.

Ve čtvrtek 8. září se školáci v rámci Dnů města
vypravili do Valašského Meziříčí na Den s BESIPem.
Zde si ověřili své znalosti z dopravní výchovy,
ze zdravovědy, dozvěděli se zajímavosti o práci
hasičů a policistů, řídili autobus, skládali puzzle,
poskytovali první pomoc, prohlédli si hasičské
i policejní auta a dokonce byli svědky zatýkání paní
učitelek, kterým policisté z legrace nasadili pouta.☺

V pondělí 26. září nás v místní obecní knihovně
přivítala paní Eva Bialožyt. Její program plný her
a zajímavého povídání probudil ve všech nadšené
čtenáře, takže jsme už tradičně odcházeli s náručí
plnou vypůjčených knížek.

Zprávy ze školní družiny
Plno zajímavého zažíváme i v naší školní družině.
V období od 19. do 23. září 2022, pokud to počasí
jen trošičku dovolilo, jsme se zapojili do projektu
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a vysbírali jsme
odpadky nejen v okolí školy.

Ve čtvrtek 22. září 2022 se ukázalo, kolik šikovných
kuchařů a pekařů se v naší družině skrývá. ☺ Podle
různých receptů, které si žáci přinesli z domu, si v
družině napekli muffiny banánové, lentilkové,
čokoládové i jablíčkové. No byla to mňamka!!! ☺

Tento měsíc jsme se seznámili s pravidly třídy
a pomocí různých her jsme procvičovali znalosti
jmen kamarádů a značek, které mají každé z dětí ve
školce přidělenou. Dále jsme vyráběli, kreslili si,
stavěli, četli, cvičili, tancovali, zpívali, trávili čas
venku a hlavně si hráli. Někteří rodiče využili
možnosti hraní si s námi ve třídě v rámci akce Hrací
den, který proběhl ve středu 21. 9. 2022.

Jablíčkový den. Uskutečnil se 26. září a jeho vznik
byl inspirován zájmovými kroužky, které se v rámci
družiny uskutečňují. V literárně – dramatickém
kroužku se žáci seznamují s hlavní hrdinkou knihy
„Středa nám chutná“, která má na hlavě jablka.
A protože další zájmový kroužek, který v družině
probíhá, je výtvarně – tvořivý, vznikl nápad si v něm
připravit jablíčkové tousty. ☺
V minulých letech jsme zjistili, že je příjemné dělat
radost nejen sobě, ale hlavně druhým. Proto jsme
se ve dnech 27. a 29. září pustili do tvorby přáníček,
která 30. září 2022 pojedeme předat klientům
Diakonie ve Valašském Meziříčí. Věříme, že je
potěší.

Zprávy z mateřinky
Prázdniny nám skončily a po krátkém „období
slziček" při loučení našich nejmladších „malošků"
s maminkami ve dveřích a krátkém vzpomínání na
léto, jsme se spolu s dětmi pustili opět do práce.

Při častých vycházkách do blízkého okolí
poznáváme podzimní změny v přírodě a v pátek
29. 9. nás dokonce čeká, některé děti jejich vůbec
první, projektový den – Mezi zvířátky na dvoře
v rámci projektu Šablony III.
Září opravdu uběhlo hodně rychle, a když nastražíte
uši, možná i Vy uslyšíte, jak nám říjen klepe
na dveře.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Milostivé léto 2022
Podmínky akce Milostivé léto 2022
DLUŽNÍK MUSÍ BÝT FYZICKÁ OSOBA
Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a
zároveň musí být exekuce vyřizována soudním
exekutorem. To znamená, že do akce nespadají
dluhy, které se řeší v rámci správní a daňové
exekuce, jsou využívány např. finančním úřadem
nebo Českou správou sociálního zabezpečení.
Zahrnuty nejsou ani majetkové sankce nebo
peněžité tresty uložené v rámci trestního řízení pro
úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné, na
náhradu újmy způsobené na zdraví atp.
Na právnické osoby se akce nevztahuje.
PLATÍ POUZE PRO EXEKUCE ZAHÁJENÉ PŘED
28.10.2021
Milostivé léto 2022 je vyhlášeno na 3 měsíce od
1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a kdykoliv během
této doby je možné svou exekuci doplatit. Nicméně
akce se vztahuje pouze na exekuce, které byly
zahájeny před 28. říjnem 2021, tedy před prvním
kolem této oddlužovací akce.
VĚŘITEL MUSÍ BÝT VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKT
Věřitelem (ten, komu se dluží) musí být
veřejnoprávní subjekt. Za veřejnoprávní subjekt je
považován stát a územní samosprávný celek (kraj,
obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve
které má stát nebo obec majetkovou účast.
Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších
typů pohledávek
- Obec – nájemné v městských bytech, platby za
svoz odpadu atd.
- Česká televize, Český rozhlas – koncesionářské
poplatky
- Zdravotní pojišťovna – neuhrazené pojištění
- Dopravní podniky – pokuty za jízdu načerno
- ČEZ – účty za elektřinu, plyn atd.
- Veřejná vysoká škola – poplatek za prodloužené
studium.
MŮŽE SE DO MILOSTIVÉHO LÉTA 2022
DOBROVOLNĚ ZAPOJIT I JINÝ NEŽ VEŘEJNOPRÁVNÍ
SUBJEKT?
Stejně jako v roce 2021 se i k Milostivému létu 2022
mohou dobrovolně připojit i soukromé subjekty.
Moneta Money Bank spustila obdobu Milostivého
léta II pro své klienty již v červnu a z původně
plánovaného srpna prodloužila akci až do listopadu.

Se začátkem oficiální akce vyhlášené státem
oznámily možnost oddlužení za výhodných
podmínek i další banky, a to Air Bank, Česká
spořitelna vč. Stavební spořitelny České spořitelny
a Raiffeisenbank, též s platností i pro klienty
stavební spořitelny.
Zdroj: www.exekuceinfo.cz

Pokud potřebujete poradit, můžete zavolat
dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h)
sdružení Člověk v tísni. Můžete také napsat na
e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Podrobnější informace a vzor žádosti můžete najít
mimo jiné také zde:
https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/
http://www.milostiveleto.cz
http://www.nedluzimstatu.cz
https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostiveleto

Nahlašování poruch a závad
Upozorňujeme občany na možnost nahlášení
poruch na veřejném osvětlení či jiných závad
na obecním majetku prostřednictvím webového
formuláře, který naleznete na stránkách obce
www.obecpolice.cz/info/formulare/kontaktujtenas/ , nebo nás osobně navštivte. Děkujeme.

Přerušení dodávky
elektrické energie
ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 11. října 2022 od
8:00 do 15:00 hodin a dne 20. října 2022 od 7:30 do
18:30 hodin dojde k přerušení dodávky elektrické
energie v obci Police. Přerušení dodávky el. energie
se netýká částí obce Patera a Lapač.

Oznámení
Paní Jana Doležalová oznamuje, že od 24. 10. 2022
do 30. 10. 2022 bude hospoda Nad Točnou
uzavřena.

Vítání občánků
Vítám tě na světě, děťátko milé,
dnes ráda bych ti dala do vínku,
veselé s tátou prožité chvíle
a láskyplnou maminku.

S dítětem v náručí přišli rodiče nám říct, že je naše
obec bohatší o nový lidský květ. Vítáme Tě Kate,
Mio, Amálko, Kryštůfku a Elenko s velkou radostí
do naší obce.

Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích dne
4. září 2022 uvítala na obecním úřadě Kate
Veningrovou, Miu Veningrovou, Amálii Bijovou,
Kryštofa Janírka a Elenu Černochovou.

Milí rodiče, nezapomeňte, že Vaše dítě bude
potřebovat vždy a ve všem Vaši lásku, ochranu a
trpělivost.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Setkání seniorů

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci září 2022 oslavili své životní jubileum:
Milan Gerla
65 let
Miroslav Vinklar
65 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.

Blahopřání k svatbě
Dne 24. září 2022 vstoupili do manželství slečna
Michala Gajdičiarová a pan Martin Bajcar. Na vaší
čerstvě započaté společné cestě přejeme hodně
štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
V sobotu 10. září 2022 se v Policích v sále hospody
Nad Točnou konalo Setkání seniorů. Senioři
vzpomínali na své mládí, na veselé i smutné
historky, vyprávěli si o dětech, vnoučatech, o svých
osudech a i o plánech do budoucna. Vzpomínali
také na své kamarády, kteří se setkání nedožili.

K poslechu hrála cimbálová muzika Valašsko s
primášem panem Vojtěchem Gerlou z Polic. Velkou
radost udělaly slečny Havranovy hrou na klávesy a
zpěvem.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se
nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se
vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost
ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději,
láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne (Bible).
Dobrá nálada a radostná zábava v příjemném
prostředí udělala seniorům velkou radost.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Polický okruh –
Memoriál Ley Menšíkové

Pozvánka

Je tady 10. ročník terénního závodu horských kol
„Polický okruh – Memoriál Ley Menšíkové“ který se
pojede v sobotu 15. října 2022. Organizace závodu
se opět ujala pořadatelská trojice: Obec Police, SDH
Police a Klenot Police. Hlavní sponzoři závodu jsou:
Obec Police, Váhala a spol.
Děti budou soutěžit v kategoriích: 0-4, 5-6, 7-9, 1012, 13-15. Startovné pro děti do 15 let činí 50,-Kč a
není potřeba registrace na webu DTB série.
Registrace na stránkách www.dtbserie.cz probíhala
do 24. 9. 2022. Po tomto datu je registrace možná
jen na místě v den závodu od 8:00 do 11:45 hod. za
300,- Kč. V ceně startovného je občerstvení. Start
závodu dětí je v 10:00 hod. Start hlavního závodu ve
12:00 hod. Občerstvení pro závodníky a diváky je
zajištěno v prostorách klubovny. Hledáme
dobrovolníky do pořadatelské služby! Přihlásit se
můžete na obecním úřadě.
Milan Gerla, ředitel závodu

Pozvánka

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

Pozvánka na fotbal
Tělovýchovná jednota Police – spolek zve všechny
fanoušky na fotbalové utkání Police – Velká Lhota,
které se odehraje v neděli 2. října od 15:00 hodin
na hřišti v Policích. Další domácí zápas Police –
Kladeruby se odehraje v neděli 16. října od 14:30
hodin.
Josef Mikulenka, předseda TJ

V sobotu dne 8. října 2022 se bude konat svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu na
obvyklých místech:
U kříže na horním konci 08:00 – 09:00
Na točně
09:00 – 10:00
Na křižovatce k farmě 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
8. října 2022. Děkujeme.

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
5. října, další svoz je ve středu 19. října a ve středu
2. listopadu. Svoz pytlů s plastem od domů bude ve
středu 12. října.
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