POLICKÝ
ZPRAVODAJ
Zprávy z obce
Komunitní centrum Police
Obci Police byly doručeny 3 nabídky na zpracování
projektové dokumentace Komunitního centra Police.
Nabídky podaly firmy Múčka Veselý architekti s.r.o.,
Ak. arch. Libor Sošťák a sw architekti s.r.o. Dne 23. 9.
2021 se konala v sále místního pohostinství veřejná
prezentace návrhů Komunitního centra Police
zpracovateli návrhů. Zastupitelé na svém zasedání
vybrali vítězný návrh, který zpracoval ateliér Múčka
Veselý architekti s.r.o.

Změna č. 1 Územního plánu Police
Obec Police nechala vypracovat návrh Změny č. 1
Územního plánu Police. Obsahem změny je uvedení
Územního plánu Police do souladu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací, aktualizace
vymezení zastavěného a zastavitelného území,
prověření vymezení veřejně prospěšných staveb,
prověření podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití a prověření žádostí o změnu
územního plánu fyzických osob. Dne 9. 6. 2021 se
uskutečnilo veřejné projednání návrhu Změny č. 1
ÚP Police s odborným výkladem. Zastupitelstvo obce
změnu na svém zasedání projednalo a schválilo.

listopad 2021
Obec Police děkuje Zlínskému
kraji za poskytnutou finanční
dotaci na realizaci tohoto
projektu. Provedením této akce
za dotační podpory Zlínského
kraje došlo ke zvýšení kvality
života v obci Police.

Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku
pro širokou veřejnost všech věkových skupin,
zejména k míčovým hrám. Uživatelé jsou povinni
šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho
poškození a řídit se provozním řádem hřiště, který
bude již brzo umístěn u vstupu na hřiště a také na
webových stránkách obce. Je zakázáno zejména
vstupovat na hřiště se psy a jinými zvířaty a také
vjíždět na kole, koloběžkách a kolečkových bruslích.
Workoutové hřiště
Hřiště je navrženo na posilování pomocí váhy
vlastního těla. Nosnost a možné zatížení
jednotlivých prvků je do hmotnosti uživatele
120 kg. Celý provozní řád workoutového hřiště
bude umístěn u vstupu na hřiště a na webových
stránkách obce.

Hřiště u obecního úřadu

Obec Police zrealizovala v letošním roce akci na
obnovu hřiště v centru obce. Akce „Hřiště
u Obecního úřadu Police“ je financována Zlínským
krajem. Akce získala podporu prostřednictvím
Programu na podporu obnovy venkova z Fondu
Zlínského kraje ve výši 757 000 Kč.

„Na svatého Martina, kouřívá se z komína.“

Elektronická úřední deska
Začátkem listopadu byla instalována na rozcestí
nová elektronická úřední deska, která nahradí
stávající vitrínku, která byla již ve špatném
technickém stavu. Ovládání je intuitivní a dle zájmu
bude možno ovládání této desky osobně předvést.

Karel Hlavica, starosta

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR:
Ze 461 voličů hlasovalo 314 voličů.
Bylo odevzdáno 313 platných hlasů a jeden
neplatný hlas.
Hlasy získaly tyto politické strany, politická hnutí
a koalice:
Strana zelených
5 hlasů
Švýcarská demokracie
2 hlasy
Volný blok
10 hlasů
Svoboda a přímá demokracie SPD
50 hlasů
Česká strana sociálně demokratická 18 hlasů
Trikolora Svobodní Soukromníci
9 hlasů
Přísaha
14 hlasů
Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
76 hlasů
Urza.cz
1 hlas
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
31 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy 12 hlasů
ANO 2011
85 hlasů
Renata Vajglová, zapisovatelka okrskové volební komise

Vánoční hvězda
Charitativní sbírka Vánoční hvězda pomáhá
nemocným dětem již 24 let
Vánoční hvězda nebo Poinsettia je květina, která se
v posledních letech stala symbolem nejkrásnějších
svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku
a klid do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá
květina stala symbolem mnohem důležitějším,
protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.
„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude
hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným
dětem“, je motto charitativní sbírky, kterou
organizuje Šance Olomouc o.p.s. Již dvacet čtyři let
prodávali vánoční květinu rodiny léčených dětí,
zdravotní personál, členové a přátelé Šance ale
především dobrovolníci, aby pomohli těžce
nemocným dětem, které se léčí na Dětské klinice
Fakultní nemocnice v Olomouci. Letošní výtěžek,
který zůstává jako předešlé peníze v regionu, bude
využitý na humanizaci nemocničního prostředí, na
nákup nadstandartního vybavení a zdravotnických
potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám, na
financování rekondičních pobytů pro malé pacienty
po léčbě, na nákup dárků, výtvarného materiálu a
na financování volnočasových aktivit.
Vánoční hvězda v číslech:
Čistý výtěžek akce v roku 2020 byl 1 924 560 Kč.
Rozvezli jsme a prodalo se 39 317 kusů vánočních
hvězd.
Vánoční hvězdu jsme rozvezli do 139 měst a vesnic
ČR (podle nahlášených informací).
Do celé akce se zapojilo 580 dobrovolníků (podle
nahlášených údajů).
Hvězda zaplavila 448 míst – škol, firem, podniků,
prodejen, organizací a jiných institucí.
Prosíme zájemce o závazné objednávky vánočních
hvězd do úterý 30. listopadu 2021. Objednávat
můžete na Obecním úřadě v Policích osobně,
případně na telefonu 571 637 200, v prodejně
Jednoty nebo v základní škole u paní Věry
Gardianové.
Malá květina 60,-Kč
Velká květina 120,-Kč
Barva: červená, bílá, růžová
Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří
upřímné poděkování.
Marie Černochová, koordinátor sbírky

Zprávičky z naší školičky
Na každém kroku nás straší zprávy o opětovném
zhoršování se epidemiologické situace. Z naší školy
pro vás máme jen samé pozitivní zprávy o tom, že
užíváme společných dnů ve škole v plné míře.
Se žáky 3. a 4. ročníku jsme uskutečnili 7. 10.
plánovanou exkurzi do našeho hlavního města. Od
hlavního nádraží přes Václavské náměstí,
Staroměstské náměstí, Karlův most až na Pražský
hrad jsme zvládli pěšky nachodit 14 kilometrů a do
Polic jsme se vrátili v pozdních hodinách unavení,
ale spokojení.

Ve středu 13. 10. se žáci naší školy zúčastnili
projektového dne v muzeu ve Vsetíně, kde jsme se
dozvěděli plno zajímavostí o starých řemeslech.
Také jsme navštívili vsetínskou hvězdárnu, kde nás
čekal program o naší Sluneční soustavě.
Ve stejný den proběhlo v MŠ Tvořivé podzimní
odpoledne. Do tvoření z přírodnin se zapojili tatínci,
děti i maminky. Překrásné výtvory nám až do konce
měsíce zdobily prostory naší šatničky. Akce
proběhla v přátelské atmosféře a už teď se těšíme
na další setkání při lepidlech, tavných pistolích,
nůžkách a jiných věcech potřebných k vyrábění.

Ve čtvrtek 21. 10. jsme se společně se ZŠ i MŠ vydali
do Valšovic. Program projektového dne, který pro

nás připravili pedagogové Střední lesnické školy
Hranice, byl plný her, zajímavostí a informací o lese,
o práci se dřevem a o sázení stromů.
Poslední akcí, kterou jsme se rozloučili s měsícem
říjnem, byl už tradiční Pochod broučků. V úterý
26. 10. před podzimními prázdninami jsme se
v podvečer sešli i s rodiči, bývalými žáky a rodinnými
příslušníky před školou vybaveni lampióny
a lucerničkami. S broučky a beruškami jsme se před
zimou rozloučili čtením úryvku z knihy Broučci, hrou
na flétnu a ohňostrojem.

Školní družina
Měsíc říjen se nesl v duchu různých aktivit i v naší
školní družině. 14. a 15. 10. jsme využili krásného
větrného podzimního počasí a obě družinová
odpoledne jsme věnovali pouštění draků. 19. 10.
jsme v rámci Mezinárodního dne zvířat (oficiální
datum bylo již 4. 10.) navštívili Minizoo ve
Valašském Meziříčí, kde jsme s dětmi viděli
například lamy, dikobraza, nandu a další zvířata.
21. 10. jsme se pustili do pečení máslových
a perníkových sušenek. Poslední akcí tohoto měsíce
byl, jak jinak než Halloween. Všichni jsme se
převlékli do strašidelných masek a celé
halloweenské odpoledne se neslo v duchu tance,
her a pojídání dobrot, které připravili naši úžasní
rodiče. Touto cestou všem rodičům ještě jednou
moc děkujeme.

Krásné podzimní dny přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Police

Obec přátelská rodině 2021
Rok 2020 nám všem ukázal, jaké je to přijít
o základní svobodu pohybu a muset se vyrovnat
s omezenými sociálními kontakty, už díky zavřeným
školám, zákazu návštěvy v domovech pro seniory,
zákazu sportování, kulturních akcí nebo individuální
karanténě. Díky těmto zkušenostem jsme se
rozhodli co nejvíce ulehčit život všem generacím
v naší obci, a to zejména dětem. Díky novým
aktivitám a možnosti trávení času na čerstvém
vzduchu tak, aby bylo umožněno propojení generací
a mezigeneračního setkávání.

Alej života
Koloběh života začíná samotným narozením dítěte.
Na obecním úřadě probíhá již tradiční vítání
občánků s písničkou pro rodiče a následovat bude
nová tradice – rodiče společně vysadí svůj strom
narození. Postupně vznikne „ALEJ ŽIVOTA“. Letos je
sázení stromů naplánováno na sobotu 27. listopadu
a srdečně zveme rodiče nově přivítaných dětí. Sázet
se bude v lokalitě za ulicí směrem k farmě. Bližší
informace o sázení budou ještě upřesněny.

Řezbovaná zvířátka
Po celé obci bylo rozmístěno 10 dřevěných
řezbovaných zvířátek, která plní vzdělávací a
interaktivní funkci. Už jste je všechny našli? Zvířátka
vyrobil Mirek Kašík ml.

Putování s vílou Poličkou
V červenci jsme uspořádali Polické putování s vílou
Poličkou, kdy se Police proměnily do pohádky a děti
do pohádkových bytostí. Děti dostaly pohádkovou
mapu, plnily úkoly, luštily šifry, hádaly hádanky.
Odměnou byly sladkosti a k velkému údivu mnoho
knih.

Strom rodiny
Pro uvědomění, jak je rodina důležitá, bude vysazen
u autobusové točny strom rodiny. Zároveň dojde
k doplnění osvětlení velikého vánočního stromu u
školy, který svítí široko daleko i mimo obec.

Mikulášská výprava
Aby byly děti zase celý rok hodné a zodpovědné,
bude obnovena tradice chození Mikuláše, čerta a
anděla. Pro tuto příležitost byly zakoupeny nové
kostýmy. V případě, že máte zájem o návštěvu
Mikulášské výpravy u Vás doma, přihlašte se na
obecním úřadě do konce listopadu.

Anděl Polic
Po úspěchu se slaměným betlémem bude vyrobena
nová postava – VÁNOČNÍ ANDĚL POLIC. Společnými
silami bude dětmi ze sena a slámy vyroben anděl.
Od září se mohou všechny děti zapojit do výtvarné
soutěže „Anděl Polic“ a nakreslit svou představu
anděla a také mu vymyslet jméno. Některé děti již
svůj obrázek odevzdaly na obecní úřad a ty, které to
ještě neudělaly tak mohou učinit nejpozději do
22. listopadu.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Jirka Stříteský

Pozvánky
Rozsvěcení vánočního stromu

Sofinka Ravasová

Kulturní a sociální komise při Obecním úřadě
v Policích Vás srdečně zve na tradiční rozsvícení
vánočního stromu v areálu školy, které se bude
konat v neděli 28. listopadu 2021. Sraz v 16:00
hodin u betléma ve skále. Společně půjdeme
ke kapli, kde si představíme nového anděla Polic
a odměníme výtvarné práce dětí. Nakonec se
přesuneme před hasičskou zbrojnici, kde se
občerstvíme tradičním punčem a podíváme se na
rozsvícení vánočního stromu. Děti si mohou s sebou
vzít dopis Ježíškovi a vhodit ho do schránky
u anděla. Na dopis nezapomeňte uvést zpáteční
adresu, aby mohl Ježíšek na dopis odpovědět.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Mikulášská nadílka
Z důvodu zhoršené epidemiologické situace
nebude spolek Klenot Police letos pořádat tradiční
mikulášskou nadílku, na kterou jsme všichni zvyklí.
Mikuláš, anděl a čerti budou dětem nadělovat při
rozsvěcování vánočního stromu, které se koná
v neděli 28. listopadu 2021. Prosíme zájemce
o mikulášský balíček pro děti, aby si jej přišli
objednat do čtvrtka 18. listopadu 2021 do prodejny
Jednoty, nebo v ZŠ u paní Gardianové. Předplatné
mikulášského balíčku 50,- Kč. Celková hodnota
balíčku 100,- Kč. (50,- Vaše cena + 50,- příspěvek
obce). Děkujeme a těšíme se na Vás.
Terezka Mikulenková

Zdenka Gerlová, předsedkyně spolku Klenot Police

Prosíme o dodržování protiepidemických opatření.

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci září 2021 oslavila své životní jubileum:
Anna Hlavicová
85 let
Do dalších let přejeme oslavenkyni hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.

Narození

Gábinka Marečková

Robátko maličké
naděje v našem světě,
z lásky ses zrodilo,
my s láskou vítáme Tě.
V měsíci říjnu se narodili Stela Bialožyt a Jonathan
Holl. Rodičům i dětem přejeme hodně zdraví, štěstí,
radosti a lásky.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Milostivé léto
Zákonem 286/2021 Sb., byla provedena novela
exekučního řádu a občanského soudního řádu.
Tento zákon přináší jedinečnou a neopakovatelnou
šanci dlužníkům, kteří mají tzv. veřejný dluh, kdy jim
značná část takového dluhu může být prominuta v
rámci „Milostivého léta“.
Jak tedy dosáhnout prominutí dluhu?
Dlužníci musí v období od 28.10. 2021 do 28.1.
2022 na veřejném dluhu, který je exekučně
vymáhán dle exekučního řádu, uhradit jistinu a
náklady ve výši 908,- Kč včetně DPH a příslušenství
dluhu bude prominuto.
Co je to veřejný dluh?
Jedná se o dluh vůči těmto subjektům:
a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek, včetně městské části
nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města nebo městské části hlavního
města Prahy,
c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká
škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h)
příspěvková
organizace
územního
samosprávného celku = např. dopravní podniky,
školy…,
i) ústav založený státem nebo územním
samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem
nebo územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní
samosprávný celek sám nebo s jinými územními
samosprávnými celky většinovou majetkovou
účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby
(dále jen „veřejnoprávní oprávnění“) = např. ČEZ
Může se tedy jednat o dluh na nájemném,
poplatcích vůči obcím, televizních poplatcích, dluh
na zdravotním pojištění apod.
Pokud tedy uhradí dlužník v období milostivého léta
jistinu dluhu a zákonem stanovené náklady, bude

mu příslušenství dluhu ze zákona prominuto.
Řada dlužníků tak může docílit ukončení exekučních
řízení, kdy je velmi často dluh navyšován právě o
příslušenství.
Milostivé léto se nevztahuje na dluhy, které jsou již
řešeny v oddlužení.
Velmi důležité je pak exekutora informovat, že jste
provedli úhradu jistiny exekuce a poplatku za
ukončení podle podmínek milostivého léta.
K pomoci s řešením dluhů a radami, jak využít
„milostivé léto“ mohou dlužníci využít bezplatně
Občanskou poradnu Pod křídly ve Valašském
Meziříčí.
www.opvm.cz
e- mail: poradna@opvm.cz
tel. 732 470 011, 732 421 181
Mgr. Tereza Ševčíková, DiS, vedoucí OP

Klenot Police
Spolek Klenot Police by touto cestou rád oslovil
zájemce, kteří by měli chuť a elán podílet se
na přípravě a uskutečnění akcí spolku Klenot Police.
Přijďte mezi nás, jsou vítáni noví členové i Vaše
případné nové podněty. V případě zájmu se můžete
přihlásit na Obecním úřadě u paní Vajglové. Těšíme
se na Vás.
Zdenka Gerlová, předsedkyně spolku Klenot Police

Humanitární sbírka
Děkujeme všem, kteří se zapojili do humanitární
sbírky. Opět se obecní sklad zaplnil darovanými
věcmi, které pomohou potřebným.
Marie Černochová, koordinátor sbírky

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet mimořádně
v úterý 16. listopadu, další svoz je ve středu
1. prosince. Svoz pytlů s plastem od domů bude
ve středu 10. listopadu.
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