POLICKÝ
ZPRAVODAJ
Zprávy z obce
Jednání zastupitelstva
Zastupitelé se sešli v úterý 28. června na svém již
33. zasedání. Na programu bylo projednání
výsledku výběrového řízení na pronájem stožáru na
horním konci.
Dalším bodem bylo projednání výběrového řízení
na vybudování inženýrských sítí – vodovodu a
splaškové kanalizace na Výpustě – II. etapa. Nyní
obec projedná s majiteli dotčených pozemků
způsob financování této akce.
Zastupitelé schválili rovněž dodatek ke smlouvě o
dílo na akci „Oprava komunikace ke Klubovně“ ve
výši cca 200 tis. Kč. Při stavebních pracích se zjistilo,
že podklad stávající cesty je nevyhovující, a proto je
nutné jej zhutnit vrstvou kameniva, aby
nedocházelo k propadu komunikace.
Dále byli zastupitelé informováni o přípravných
pracích na akci Poldr Police. Byl vypracován
znalecký posudek na ocenění vykupovaných
pozemků.
Nyní bude obec připravovat
aktualizované smlouvy pro jednotlivé vlastníky
dotčených pozemků.

červenec 2022
ve čtvrtek 16. 6. 2022
na pražském Žofíně starosta
obce Karel Hlavica. Ocenění
obdržely obce, kde více jak
50 % zastupitelů absolvovalo
komplexní vzdělávání v rozsahu 40 hodin v rámci
svazového vzdělávacího projektu Efektivní správa
obce ESO. Letos ocenění přebraly 3 obce – Police,
Tučapy a Zaječov. Tímto bych chtěl poděkovat
zastupitelům za aktivní účast.

Dětské hřiště
Dětské hřiště na zahradě za hospodou dostalo
v červnu nový kabát. Oprýskané a opotřebované
herní prvky byly natřeny pestrými barvami a také se
při tom opravily poškozené části hřiště. Děti tedy
mohou hřiště nejen o prázdninách naplno využívat.

Konec prodejny Jednoty?
Jednota spotřební družstvo ve Vsetíně požádala
naši obec o podporu jediné prodejny smíšeného
zboží v naší obci. Ta v roce 2021 skončila ve ztrátě
124 tis. korun. Ztráta se v příštích letech
předpokládá ještě vyšší především z důvodu
nárůstu cen energií. Jednota se rozhoduje, zda
udržet prodejnu v provozu.
Tato problematika byla projednána na jednání
zastupitelstva, kde byla zvažována případná forma
podpory za podmínky zachování současného
provozu. Služby prodejny využívají především
maminky na mateřské dovolené, starší občané a
také místní škola pro zásobování školní kuchyně.
Zastupitelé se shodli, že chtějí tuto prodejnu v obci
zachovat. O formě a výši podpory se bude dále
jednat. Z dostupných informací jsme zjistili, že
v menších obcích jsou již prodejny finančně
podporovány, aby byl zachován prodej alespoň
základních potravin.

Police jsou vzdělaná obec
Svaz měst a obcí ČR udělil ocenění pro vzdělanou
obec Zastupitelstvu obce Police. Ocenění převzal

Zeleň v obci
Jako každoročně probíhá i letos v obci průběžná
údržba zeleně na veřejných prostranstvích, kterou
provádějí zaměstnanci obce. Bohužel někdy není
možné zelené plochy zcela uklidit, protože tomu
brání zaparkovaná auta. Obec zajišťuje rovněž
sečení příkop kolem vybudovaných polních cest.
Děkujeme všem, kteří vyslyšeli prosbu o odstranění
odstavených nepojízdných aut z veřejných
prostranství. Děkujeme také těm, kteří udržují zeleň
před svými domy a přispívají tím ke zkrášlení celé
obce.

Nedělní klid
Opětovně se obracíme na občany s žádostí, aby v
maximálně možné míře dodržovali nedělní klid a
respektovali své spoluobčany, kteří chtějí po
náročném pracovním týdnu odpočívat bez rušení
hlukem zahradní techniky či jiných zdrojů hluku.
Snad se na tom domluvíme v obci i bez obecně
závazné vyhlášky. Všem občanům děkujeme za
pochopení a ohleduplnost.
Karel Hlavica, starosta

„Když dne ubývá, horka přibývá.“

Zprávičky z naší školičky
Zprávy ze školy
Červen, poslední měsíc školního roku. A pro naši
školu zároveň měsíc, ve kterém jsme toho stihli
opravdu hodně, v lavicích i mimo ně.
Ve středu 1. června jsme oslavili na školní zahradě
Den dětí. Běh se svázanýma nohama ve dvojicích,
hod kroužkem, skládání puzzle, hledání rozdílů mezi
obrázky a překážková dráha byla pro děti
„brnkačka“ a všechny úkoly splnily na jedničku.
V pondělí 6. června jsme navštívili místní hasičskou
zbrojnici a díky panu Martinu Vajglovi, kterému
patří velké poděkování, jsme nakoukli pod pokličku
práce dobrovolných hasičů. Připravil si pro nás
nejen zajímavé povídání, ale mohli jsme si
vyzkoušet stříkání hadicí, oblékání hasičské
uniformy na čas a prohlédli jsme si a seznámili se
s vybavením hasičských aut a zbrojnice.

Následující den se na naší škole uskutečnila beseda
o bezpečnosti, kterou pro děti připravil člen
policejního sboru ze Zlína.
Ve čtvrtek 9. června jsme se zúčastnili školního
výletu. Čekal nás bohatý program v krásném
městečku Štramberk, a to návštěva Aqua-terra,
jeskyně Šipky, pekárny štramberských uší
a samozřejmě i výstup na legendární Štramberskou
trúbu. Dovezli jsme si kromě upečených uší hlavně
plno krásných zážitků. ☺
Poslední den v tomto týdnu patřil besedě v rámci
Minimálního preventivního programu s názvem
Klíče, které otevírají svět pro 2. a 3. ročník. Jeho
náplní byl rozvoj správného chování v třídním
kolektivu.
V úterý 14. června jsme shlédli v kině ve Valašském
Meziříčí animovaný film pro děti Zlouni.

Následující úterý jsme se v rámci projektu Šablony
III zúčastnili spolu s dětmi z mateřinky projektového
dne v ZOO ve Zlíně. Zde jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého o životě lachtanů, velbloudů, tučňáků,
vyder a také rejnoků, které jsme si mohli pohladit
i nakrmit. Projektový den jsme zakončili prohlídkou
africké části zoologické zahrady, kde na nás čekali
žirafy, sloni, opice, lvi a ostatní exotická zvířata.
A závěr měsíce června a rozloučení se školním
rokem? Ten patřil už tradičně Pohádkovému lesu.
I když to dopoledne vypadalo s počasím všelijak,
sluníčko přece jen nakonec vykouklo a vydařil se
krásný letní den. Víly, princezny, vodníci, čerti,
loupežníci, vojáci, strašidla a bojovníci v zastoupení
školáků si v lese u chaty Kozary pro děti ze školky
opět připravili různé úkoly. Nechybělo ani opékání
špekáčků. A protože správné pohádkové bytosti
nespí doma v posteli, ale v lese, strávili jsme noc
pod širákem. Prostě jsme si to všichni pořádně užili.
(: Moc děkujeme všem rodičům, sourozencům,
kamarádům a prarodičům za krásně strávené
odpoledne a Mysliveckému spolku Jasenec-Police
za propůjčení chaty.

Všem přejeme krásné letní dny, plné pohody
a všem odcházejícím čtvrťákům hodně štěstí
a úspěchů v nové škole.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Zprávy ze školky
Tak jako každý rok začal měsíc červen v naší MŠ
oslavou Mezinárodního dne dětí. Ten jsme oslavili
ne jinak než pohádkou. Při plnění pohádkového
příběhu o malém skřítkovi jsme se vydali po jeho
stopách. Cestou jsme s dětmi nacházeli kartičky s
různými aktivitami a úkoly, které jsme průběžně
plnili. Skřítka jsme však nedostihli. Jen některé děti
jej prý zahlédly, a my jim věříme. Nejspíš se nás
polekal a utekl. Alespoň že nám zanechal ve
vykotlaném stromu čokoládový poklad. Byl "mňam,
mňam" a všichni jsme si na něm pochutnali.

rozloučili. Po jejich vystoupení a pasování
na školáky jsme všichni přítomní popřáli našim
budoucím školákům mnoho úspěchů a nových
zážitků ve "velké škole". Za společné roky v naší MŠ
děkujeme jim i jejich rodičům.
V úterý 21.6. jsme v rámci projektového dne
navštívili ZOO v Lešné u Zlína. Přes počáteční obavy
z nepřízně počasí se akce velmi vydařila. Viděli jsme
spoustu úžasných tvorů a také jsme měli možnost
přímého kontaktu při krmení a hlazení rejnoků.
Na akci budeme rádi vzpomínat.
V rámci tradiční akce Spaní ve školce jsme stejně
jako loni navštívili "svět her a poznání-VRTULE"
ve Valašském Meziříčí, kde si to děti náramně užily.
Večer pak již ve třídě MŠ, hned po tancování
s balonky, polštářové bitvě a pohádce, jsme všichni
příjemně unavení usnuli a spali až do rána. Znovu
děkujeme paní Věře Gardianové nejen za výbornou
a chutnou večeři.
Léto je teprve na začátku, ale už teď nás vítá
slunečnou náručí. Tak si jej užijte naplno a s radostí.
Přejeme všichni z MŠ

Informace ze školní jídelny

V úterý 14.6. navštívilo naši třídu Divadlo Barborka
s programem "Kouzelný kolotoč". Během
představení se naše děti stihly naučit řadu písniček
a také o chování se k přírodě i k sobě navzájem.

Vážení strávníci. Školní jídelna Základní školy
a Mateřské školy Police bude v průběhu hlavních
prázdnin uzavřena od 18. července 2022 do
31. srpna 2022. Na tuto dobu je možno odebírat
obědy od paní Květoslavy Žurkové z Branek. Výběr
je ze 4 jídel. Cena obědu je pro menu č. 1 - 125,- Kč,
menu č. 2 a 3 je 115,- Kč a menu č. 4 je 100,- Kč.
Dovoz do prodejny Jednoty v Policích přibližně v 11
hodin je zdarma. Nutno mít jídlonosiče na výměnu.
Paní Maruška Křenková a Věrka Plesníková budou
tuto službu opět ochotně a nezištně zajišťovat.
Jídelníčky budou rozdávány vždy ve čtvrtek. V pátek
je nutno označené na celý týden dopředu odevzdat
zpět. Pro všechny se jídelna otevře 1. 9. 2022.
Věra Gardianová, vedoucí školní jídelny

Volby do zastupitelstva obce

Ve čtvrtek 16.6. jsme převzali medaile a diplomy
za celoroční účast v projektu "SE SOKOLEM DO
ŽIVOTA".
V pondělí 20.6. se ve školce slavilo. Za účasti pana
starosty Karla Hlavici, naší paní ředitelky Mgr. Lucie
Kristové, zástupkyně kulturní komise paní Markéty
Stříteské a rodinných příslušníků dětí navštěvujících
MŠ posledním rokem před nástupem do ZŠ
i předškoláků samotných, jsme se s nimi slavnostně

Blíží se konec lhůty pro podání kandidátních listin,
které se musí odevzdat příslušnému registračnímu
úřadu ve Valašském Meziříčí do 19. 7. 2022, 16:00
hodin.
Ke kandidátní listině musí být přiloženo
vlastnoručně podepsané prohlášení každého
kandidáta a také petice podporující kandidaturu.
Petice na podporu nezávislého kandidáta musí mít
minimálně 25 podpisů, petice na podporu sdružení
nezávislých kandidátů 44 podpisů.
Renata Vajglová, referent

Společenská kronika

Pozvánka

Narození
Vítám tě na světě, děťátko milé,
dnes ráda bych ti dala do vínku,
veselé s tátou prožité chvíle
a láskyplnou maminku.
V měsíci květnu 2022 se narodil Kryštof Janírek.
Rodičům i miminku přejeme hodně zdraví, štěstí,
radosti a lásky.

Jubileum
V měsíci květnu 2022 oslavila své životní jubileum:
Marie Němcová
65 let
Do dalších let přejeme oslavenkyni hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Polická pouť
Letošní polická pouť se nesla v duchu horkého
počasí. Už tradičně v pátek odpoledne postavili
hasiči na točně stany s posezením a stánek
s občerstvením, aby se měli návštěvníci pouťových
atrakcí kam schovat před sluníčkem a dopřát si
„jedno“ vychlazené.
V sobotu odpoledne projel naší obcí závod
historických vozidel řazený do kategorie tzv.
setinových rally. Závodníci projížděli kontrolním
úsekem u hasičské zbrojnice, kde si mohli diváci
auta prohlédnout a někteří závodníci, k velké
radosti přítomných, dovolili také nahlédnout pod
kapotu svých vozů.

Porsche 928 S z roku 1983

V neděli byla v kapli sloužena poutní mše svatá,
kterou celebroval P. Petr Káňa, který svým kázáním
dokázal oslovit všechny přítomné. Ke slavnostní mši
přispěli i hasiči v uniformách se svým praporem.
Polická pouť je jedna z mála možností, při které se
setkávají současní obyvatelé obce s rodáky.

Kotlíkové dotace
Zlínský kraj zahájil 14. 6. 2022 příjem žádostí
o kotlíkové dotace. Žadatelé se 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. Bližší informace
naleznete na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky nebo na
tel.: 577 043 411, e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.
Občanům Polic pomůže se zpracováním žádosti
ZDARMA Místní akční skupina Rožnovsko, Ing.
Ondřej Neuman, email: info@masroznovsko.cz, tel:
771 224 322.

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
13. července, další svoz je ve středu 27. července.
Svoz pytlů s plastem od domů bude ve čtvrtek
7. července.

Renata Vajglová, referent
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