POLICKÝ
ZPRAVODAJ

červen 2021

Jednání zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na XXV. zasedání
Zastupitelstva obce Police, které se bude konat
v úterý 8. června v 18:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Policích.
Karel Hlavica, starosta

Zastupitelstvo na svém zasedání 4. května schválilo
přijetí dotace na akci „Hřiště u Obecního úřadu
Police“. Dále se zabývalo využitím revitalizovaného
území po demolici domu č. p. 51. Revitalizace
spočívá ve vybudování zpevněné plochy pro
příležitostné parkování, vybudování sběrného
hnízda odpadů a odpočinkové zóny. Zastupitelé
schválili účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Police za rok 2020
a také účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok
2020.
V neposlední
řadě
zastupitelstvo
jednalo
o zpracování architektonické studie na stavbu
nového Komunitního centra v Policích. Vytvořili
pracovní skupinu, která bude přípravu stavby
komunitního centra koordinovat.

Zprávičky z naší školičky
Máme radost!!!!! Fungování škol a školek se vrací
po zklidnění pandemické situace do normálu, i když
neustále musíme dodržovat všemožná opatření.
Testování, používání desinfekce, roušky, oddělené
vchody pro ZŠ a MŠ a jiný čas obědů, to vše
zvládáme “levou zadní“ ☺. Důležité je, že se opět
všichni ve škole setkáváme.
Na konci dubna jsme se se žáčky ze školy už tradičně
vydali uklidit les na Kozaru. V květnu jsme navštívili
dopravní hřiště, kde čtvrťáci zvládli splnit testy
a získali průkaz cyklisty.
Děti ze školky se začátkem května vydaly na výlet
za zvířátky do lesa. Také si užily oslavu Dětského
dne, kterou pro ně paní učitelky připravily na školní
zahradě.

A co nás ještě čeká?
Se školáky navštívíme kino ve Valašském Meziříčí,
vydáme se na výlet na hranickou propast a školní
družina se vypraví na projektový den do Záchranné
stanice v Bartošovicích. Děti ze školky čeká návštěva
dopravního hřiště a předškoláčky rozloučení se
školkou. A všichni společně se už moc těšíme, že si
s rodiči užijeme Pohádkový les na Kozaře.

Tak snad můžeme doufat, že naše plány
nezůstanou jen plány ☺.
Všem děkujeme za přízeň a přejeme do dalších dnů
hlavně zdraví, spokojenost a dny plné sluníčka.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Police

„Červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy.“

Zprávy z obce

Územní plán
Obecní úřad zve občany na veřejné projednání
Změny č. 1 Územního plánu Police spojené s jeho
výkladem, které se koná ve středu 9. června v 16:00
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Police.

Parkování u obchodu
Připomínáme občanům, že mohou využívat
k parkování nově vzniklou zpevněnou plochu
po demolici domu č.p. 51 u obchodu.

Odstávky elektřiny
Firma ČEZ nově od letošního roku nebude
oznamovat odstávky elektřiny vylepováním plakátů.
Občané nově tuto informaci mohou najít na
stránkách obce, kde jsme umístili banner, ve kterém
se oznámení o odstávkách elektřiny zobrazuje.
Oznámení naleznete v záložce INFO.

Rekonstrukce sportovišť
V současné
době
probíhá
rekonstrukce
víceúčelového hřiště a s tím spojené i omezení
provozu. Vyměňovat se budou mantinely, umělý
povrch, koše a také ochranné sítě.
Začátkem léta začne dodavatelská firma
s kompletní rekonstrukcí hřiště u obecního úřadu.
Bude odstraněna stávající dlážděná plocha,
obrubníky a opěrné zídky. Nově se vybuduje hřiště
s umělým povrchem, sloupkem s basketbalovým
košem, tribuna, LED osvětlení, nové chodníky a také
nové workoutové hřiště. Provoz tohoto hřiště bude
po dobu stavebních prací přerušen.

Zpráva o stavu veřejného pořádku
v roce 2020
V rámci celého Zlínského kraje došlo v loňském roce
s výraznému snížení trestné činnosti. Hlavní příčiny
lze spatřovat v mimořádných a krizových opatření
a v opakovaně vyhlašovaném nouzovém stavu,
který způsobil menší mobilitu osob. Nepatrný podíl
má také i novelizace trestního zákoníku, kdy
u některých trestných činů došlo ke změně hranice
výše škody z pěti tisíc na deset tisíc korun.
Alarmující je počet přestupků a trestných činů
spáchaných
pod
vlivem
omamných
a psychotropních látek. Stoupající trend je
způsoben tím, že policisté se v loňském roce na tuto
oblast více zaměřili, a to zejména na kontrolu řidičů
v nočních a brzkých ranních hodinách, kde bylo
zjištěno, že řidiči často jezdí pod vlivem tzv.
zbytkového alkoholu. V Policích a přilehlých částích
se stalo za rok 2020 celkem 21 skutků, z toho bylo 5
trestných činů a 16 přestupků. V roce 2021 se
policisté zaměří také na cyklisty (osvětlení, jízda po
chodníku, kontroly jízdních kol) a chodce (chůze po
chodníku, přechodech po chodce, přecházení
silnice a označování chodců při chůzi mimo obec
reflexními prvky).
Policie ČR, obvodní oddělení Valašské Meziříčí

Polická pouť
Letošní pouť se koná v neděli 13. června. Mše svatá
v kapli v Policích bude v 10:00 hodin. Tradiční
občerstvení zajistí místní hasiči u hasičské zbrojnice
s hudebním doprovodem a rovněž bude zajištěno
občerstvení na točně u pouťových atrakcí.

Oprava kaple
Koncem května byla dokončena částečná
rekonstrukce kaple, která spočívala v opravě střešní
krytiny a ošetření krovů a dřevěného obložení proti
dřevokazným houbám a škůdcům. Kaple bude opět
sloužit ke svému účelu. Mše svaté budou každý pátek
v 17:30 hodin. Výjimečně bude v příštím týdnu mše
svatá ve čtvrtek 10. června. Registrace na účast při
bohoslužbách není nutná.
Karel Hlavica, starosta

Omezení provozu na točně

Vzhledem k umístění pouťových atrakcí na točně,
bude omezen provoz autobusů. Autobusy zde
nebudou zajíždět od středy 9. června 12:00 hodin
do pondělí 14. června 12:00 hodin.

Prodloužení vodovodu
a kanalizace k areálu ZD

Zlínský kraj finančně přispěl
k prodloužení kanalizace směr areál ZD
Obec Police se dlouhodobě snaží o vylepšení
životních podmínek obyvatel obce včetně
dlouhodobého zlepšování dostupnosti technické
infrastruktury v obci. Jedním z prvořadých cílů obce
je komplexní dovybavení obce vodohospodářskou
infrastrukturou, a to především v oblasti nakládání
s odpadními vodami v obci. Obec se postupnými
stavebními etapami snaží pro všechny své
obyvatele umožnit napojení se na veřejnou
kanalizační síť.
Obec Police v současné době dokončila realizaci
projektu Prodloužení kanalizace a vodovodu Police
– k areálu ZD (v části kanalizace). Předmětným
projektem bylo v lokalitě pod areálem ZD řešeno
odvedení odpadních vod splaškových z rodinných
domů novou splaškovou kanalizací (sběračem)
včetně kanalizačních odbočení napojenou
do stávající splaškové kanalizace v obci Police
zakončené stávající obecní čistírnou odpadních
vod. Na akci se finanční dotací kromě obce Police
podílel Zlínský kraj.
Realizací projektu došlo k dalšímu napojení části
obyvatel obce k odvádění splaškových vod
do veřejné kanalizační sítě, přičemž v této
předmětné lokalitě jsou již rozestavěny nebo se
bude realizovat výstavba dalších rodinných domů,
které se v budoucnu napojí na nově vybudovaný
kanalizační
sběrač.
Výstavbou,
respektive
prodloužením stávající kanalizace v dané lokalitě
umožní obec Police napojení téměř 80 % celkového
počtu obyvatel (77,3 %). Realizací projektu
a postupným napojením rodinných domů
na veřejnou kanalizaci dochází ke zlepšování
odpovídající životní úrovně pro všechny obyvatele
obce, nejenom obyvatele dané lokality, podmínek
pro další rozvoj obce a kvality životního prostředí.

Obec přátelská rodině 2021
Obec Police bude už potřetí
oceněna v celorepublikové
soutěži
"Obec
přátelská
rodině 2021", kdy letos získala
3. místo a obdrží 175 000 Kč
na prorodinné aktivity.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo soutěž
„Obec přátelská rodině a seniorům 2021“. V rámci
této soutěže byly v pěti kategoriích oceněny obce,
které přišly s výjimečnými projekty v oblasti
proseniorské a prorodinné politiky.
Po úspěchu v roce 2019, kdy Police vyhrály 1. místo
v kategorii "Obec přátelská rodině 2019" a v roce
2020, kdy obec vyhrála 1. místo v kategorii "Obec
přátelská seniorům 2020" jsme se znovu přihlásili
do kategorie zaměřené na prorodinné aktivity.
A i letos se těšíme velkému úspěchu! Police získaly 3.
místo v I. kategorii do 600 obyvatel a získaly finanční
odměnu ve výši 175 000 Kč.
Z výhry bude financována nová tradice, kdy rodiče
od tohoto roku po vítání občánků na podzim zasadí
svému dítku strom narození a postupně vznikne nová
"Alej života". Dále dojde k vysazení stromu rodiny,
který si děti budou moci každý rok na Vánoce ozdobit
vlastnoručně vyrobenými ozdobami a bude doplněno
i osvětlení vánočního stromu. Po úspěchu se
slaměným betlémem vznikne nová postava – Vánoční
anděl Polic, u kterého bude možné poslat dopis
Ježíškovi. Díky zakoupení kostýmů Mikuláše, čerta
a anděla bude oživena tradice této výpravy.
V rámci obce, zejména na pařezech starých lip, které
musely být z důvodu špatného zdravotního stavu
pokáceny, budou umístěna dřevěná řezbovaná
zvířátka, která oživí celé Police a zároveň budou plnit
funkci vzdělávací i zábavnou.
V létě se navíc uskuteční pohádková hra Putování
s vílou Poličkou. Děti dostanou pohádkovou mapu
Polic s vyznačenou trasou a budou plnit úkoly, luštit
šifry, hádat hádanky a hledat poklad.
Aktivity, na které se obec zaměřila, vzešly z výsledků
dotazníkového šetření při zpracování Koncepce
stárnutí obce Police a strategického dokumentu
Program rozvoje obce Police.
Spolu s přihláškou se v únoru tohoto roku zpracovala
poměrně náročná žádost o poskytnutí neinvestiční
dotace spolu s analýzou rizik, analýzou udržitelnosti
a SWOT analýzou. Na základě bodového hodnocení
obec získala 3. místo.
Mgr. Karolína Holl, DiS.
zpracovatel žádosti a koordinátor projektu

Pozvánky
Žehnání zásahového vozidla

Cyklovýlet

Sbor dobrovolných hasičů Police srdečně zve své
členy a všechny ostatní příznivce na Slavnostní
představení a žehnání zásahového vozidla Magirus
Deutz, které se uskuteční v pátek 25. června před
budovou hasičské zbrojnice v Policích.
Program:
18:00 příjezd jednotek SDH okolních obcí
18:30 nástup, představení a žehnání vozidla
18:40 ukázka vybavení a činnosti vozidla
Na závěr občerstvení.
Těšíme se na váš zájem, hojnou účast a podporu.

V sobotu 17. července 2021 se uskuteční tradiční
cyklovýlet, tentokrát do Lednicko-Valtického
areálu. Bližší informace o cyklovýletu budou
zveřejněny v příštím zpravodaji. Zájemci se mohou
přihlásit na obecním úřadě.
Milan Gerla

Kácení máje

Milan Gerla, starosta SDH Police

Foto: SDH Poličná

Hromnice pro Police
Ranč u Hromnice zve všechny své příznivce na Den
otevřených dveří, který se koná v neděli 20. června
od 13:30 hodin. Využijte možnosti, kdy je ranč
otevřen nejen našim milovníkům koní! Přijďte se
s námi pobavit a podívat se, jak náš spolek funguje!
Hlavní program je vystoupení dětí ve 14:30 hodin.
Občerstvení je zajištěno.

Foto: SDH Police

Spolek Klenot Police ve spolupráci s SDH Police
uspořádal v sobotu 29. května tradiční kácení máje
spojené se škračením vajec, které se konalo opět
po dvou letech po loňském přerušení z důvodu
pandemie. Pro děti bylo připraveno zábavné tvoření
motýlků a pro dospělé čepované pivo, které všem
z důvodu dlouhé uzávěry hospod již chybělo. Po
skácení máje jsme si připravili v kotlíku nad ohněm
tradiční škračenici, a přestože počasí připomínalo
spíše apríl než máj a přidalo nám do škračenice pár
ledových krup, moc jsme si pochutnali.
Za spolek Klenot Police Renata Vajglová

Pobíhající psi

Nela Kelnarová, Ranč u Hromnice

V posledních několika týdnech se v Policích opět
rozmohl nešvar volného pobíhání psů po obci.
Žádáme všechny majitele psů na horním i dolním
konci, aby si své čtyřnohé přátele důkladně
zabezpečili.

Víla Polička

Trénování paměti

Představujeme další obrázky Víly Poličky, které
nakreslily děti ze Základní školy v Policích.

Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích
uspořádala ve čtvrtek 27. května 2021 Trénování
paměti. Akce proběhla v příjemné atmosféře
a účastníci si zábavnou nezávaznou formou
procvičili svoje mozkové závity. Trénování vedla
předsedkyně Kulturní a sociální komise paní
Markéta Stříteská. Ke konci jsme si promítli záběry
obce a okolí z povodní v roce 1997, které zapůjčil
pan Josef Němec. Během trénování byly seniorům
předány SeniorKarty, do kterých mohou, stejně
jako loni, sbírat razítka za účast na společenských
a sportovních událostech v obci. Už se moc těšíme
na další pokračování Trénování paměti, které se
bude konat ve čtvrtek 24. června. Nebojte se
a přijďte se s námi pobavit! Cvičení neznámkujeme
ani nehodnotíme, jen se bavíme!
Renata Vajglová

Gábinka Marečková

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci květnu 2021 oslavila své životní jubileum:
Danuše Bělašková
65 let
Do dalších let přejeme oslavenkyni hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Smuteční oznámení
Není tak těžké odejít, jak zdá se.
Stačí jen rozhoupat konečky trav na cestě,
která se vysmívá návratu.
Cinkavě vypráví, co jsme prožili…
Není tak těžké odejít,
je jenom těžké navždy se rozloučit…
Na konec pozemské pouti došel náš spoluobčan
pan Václav Mičůnek, který přes třicet let vykonával
funkci velitele jednotky SDH. Pozůstalé rodině
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Šarlotka Nová

Markéta Stříteská předsedkyně kulturní a sociální komise

Vítání občánků
Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích přivítala
na obecním úřadě v neděli 16. května 2021 mezi
občánky obce Annu Černochovou, Terezu
Winklerovou, Magdalénu Sváčkovou a Jakuba
Březovjáka.
Milí rodiče, nezapomeňte, že Vaše dítě bude
potřebovat vždy a ve všem lásku, ochranu
a trpělivost. K tomu Vám přejeme hodně životní síly,
ať se splní vaše přání, ať Vám dítě roste do krásy
a síly, ať je radostí nejen Vám rodičům.

S dítětem v náručí přišli rodiče nám říct, že je naše
obec bohatší o nový lidský květ. Vítáme tě Aničko,
Terezko, Magdalénko a Jakube s velkou radostí
do naší obce.

Markéta Stříteská předsedkyně kulturní a sociální komise

Pozvánka na fotbal
Tělovýchovná jednota Police – spolek zve občany
na domácí fotbalové zápasy, které se hrají v rámci
mini soutěže okolních oddílů.
Sobota
5. 6.
Police - Komárno
16:00
Sobota 12. 6.
Police - Branky
16:00
Sobota
3. 7.
Police - Skalička
16:00
Finálový turnaj se bude hrát 10. 7. v Loučce.
Josef Mikulenka, předseda TJ

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
16. června, další svoz je ve středu 30. června. Svoz
pytlů s plastem od domů bude ve středu 9. června.
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