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Pozvánka na jednání zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Police, které se koná
ve čtvrtek 13. září 2018 v 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Policích.
Karel Hlavica, starosta

Informace k volbám
Ve dnech 5. a 6. října proběhnou volby do
zastupitelstva obce a volby do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky.
Volební místnost bude v zasedací místnosti
obecního úřadu otevřena v pátek 5. října
od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. října od 8:00
do 14:00. Hlasovací lístky budou dodány
voličům domů nejpozději do úterý 2. října.
O náhradní hlasovací lístky je možno požádat ve
dnech voleb přímo ve volební místnosti.
Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhl nejméně 18 let a je přihlášen k
trvalému pobytu v obci. Volič prokáže svou
totožnost a státní občanství platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním pasem. Pro
volby do Zastupitelstva obce Police byly pro naši
obec zaregistrovány 4 volební strany s celkovým
počtem 43 kandidátů. Volič může volit nejvýše
11 kandidátů.
Hlasovací lístek může volič upravit takto: buď
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v
počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce,
nebo označit v rámečcích před
jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše
však 11 kandidátů, nebo lze oba způsoby
kombinovat a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty, maximálně
však 11 pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany.

Volič může ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost do přenosné
volební schránky.
V případě, že žádný z kandidátů do Senátu
Parlamentu ČR nezíská ve volebním obvodu, kde
kandiduje,
nadpoloviční
většinu
všech
odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo
voleb, které proběhne ve dnech 12. října od 14:00
do 22:00 a v sobotu 13. října od 8:00 do 14:00.
Hlasovací lístky již nebudou dodány jednotlivým
voličům, ale volič je obdrží přímo ve volební
místnosti ve dnech voleb.
Eva Hermannová, zapisovatelka okrskové volební komise

Kam s ním
Zřejmě z přebytku úrody ovoce chtěl majitel
„zpevnit“ místní komunikaci v prostoru za
Vrchovcem. Je mnoho způsobů, jak tento
biologický odpad zpracovat, případně uložit.
Výše uvedený způsob byl pro majitele asi
nejjednodušší. Bylo by ovšem vhodné, kdyby si
majitel, ovoce z cesty odstranil!
Karel Hlavica, starosta

„Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.“

Veřejná vyhláška - Opatření při
nedostatku vody

Varování před nebezpečím
létajících přání

Obecní úřad Police vydal Veřejnou vyhlášku,
kterou se Z A K A Z U J E s účinností od
14. srpna 2018 do odvolání ve správním obvodu
obce Police obecné nakládání s povrchovými
vodami (odběr vody či jiné nakládání), z vodních
toků včetně jejich přítoků. Opatření obecné
povahy se týká katastrálního území Police
u Valašského Meziříčí.
Nakládání s povrchovými vodami, dle § 8
vodního zákona (odběr pomocí čerpadla,
akumulace a vzdouvání povrchových vod,
využívání jejich energetického potenciálu atd.)
je možné pouze na základě platného povolení a
za předpokladu dodržování podmínek určených
v příslušném povolení. Pro držitele platných
povolení k odběru vody platí podmínky
stanovené v daném povolení, zejména dodržení
minimálního zůstatkového průtoku v korytě
vodního toku.
Za obecné nakládání s povrchovými vodami se
považuje odběr povrchových vod nebo jiné
nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu,
není-li k tomu třeba zvláštního technického
zařízení (tj. odběr vody z vodních toků pro účely
zalévání zahrad, napouštění nádrží a bazénů,
zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví
jednotlivých občanů (domácností) užitkovou
vodou, zálivky hřišť, kurtů, sportovišť, apod.).
Situace na drobných vodních tocích je velmi
nepříznivá, ve většině případů protékají koryty
toků extrémně nízké průtoky. Vzhledem k
přetrvávajícímu suchému období a nepříznivé
hydrologické situaci na vodních tocích s
meteorologickou prognózou dlouhotrvajícího
bezdeštného počasí (vysokých teplot a poklesu
hladin povrchových vod ve vodních tocích pod
hranici minimálního zůstatkového průtoku),
může dojít ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb,
ohrožení vodních ekosystémů v tocích a k
celkovému zhoršení životního prostředí.
Omezení odběru povrchových vod je nutné pro
zajištění základních ekologických funkcí vodních
toků. Celé znění veřejné vyhlášky je zveřejněno
na úřední desce obce.

Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo
také létající lampióny jsou balóny různých tvarů a
velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se
následně vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření
hořáku se snese opět k zemi (princip
horkovzdušného balónu). Hasiči proto důrazně
upozorňují na nebezpečí vzniku požárů při
vypouštění těchto balónů. Aby se minimalizovalo
nebezpečí vzniku požáru, hasiči doporučují
dodržovat alespoň následující zásady:
- dodržujte přiložený návod výrobce,
- obsluhovat pouze osobou starší 18 let,
- ukládejte mimo dosah dětí a v žádném případě
nenechávejte dětem balón na hraní,
- vypouštějte pouze za bezvětří,
- v blízkosti manipulace s balónem nesmí být
žádné hořlavé předměty,
- nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů
sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých
se tyto materiály vyrábějí nebo skladují (např.
čerpací stanice, zemědělské objekty apod.),
- vyvarujte se vypouštění balónů v době
zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch, s
dozrávajícím obilím, luk, lesů a elektrického
vedení,
- nevypouštějte při velkém shromáždění osob a
dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem
alkoholu,
- vypouštějte pouze na volném prostranství vždy
nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa,
elektrického vedení apod.,
- by měl být vždy přivázán pomocí provázku a
držen za jeho konec po celou dobu hoření
parafínového hořáku.
Volným vypuštěním balónu na oblohu se
vystavujete riziku založení požáru a s tím
souvisejícího protiprávního jednání, za které Vám
může být uložena pokuta do výše 25 000 Kč! Za
veškeré škody, které mohou vzniknout při
manipulaci s balónem, nese vždy odpovědnost
osoba s tímto balónem manipulující! Pokud se
vám přes veškerou opatrnost situace vymkne
kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové
linky 150 nebo 112!

Karel Hlavica, starosta

HZS Zlínský kraj, odbor prevence

ZŠ a MŠ

Hubertova jízda

Vážení rodiče a přátele školy, oznamujeme Vám,
že nový školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí
3. září 2018. Děti do Mateřské školky mohou
přicházet od 6:30 hodin a žáci základní školy od
7:30 hodin. Uvítání školáků proběhne v 1. třídě
v 8:00 hodin. Upozorňujeme rodiče, že děti ZŠ
nebudou mít oběd a domů se vydají kolem půl
desáté hodiny. Provoz v Mateřské škole a školní
jídelně je nezměněn, vaří se i pro cizí strávníky.

Jezdecký oddíl TJ Police srdečně zve na tradiční
Hubertovu jízdu v novém kabátě, která se
bude konat v sobotu 6. října 2018 od 10:00.
Milan Vrba, předseda Jezdeckého oddílu

Celosvětový úklidový den

Mgr. Drahomír Buksa, ředitel

Pozvánka
Polický okruh – Memoriál Ley Menšíkové
Obecní úřad Police ve spolupráci s SDH Police a
Spolkem Klenot Police pořádá v pátek
28. září 2018 závod horských kol „Polický okruh“
pro všechny věkové kategorie.
Pro závodníky s trvalým bydlištěm v Policích
bude otevřena kategorie Poličáci – nejrychlejší
Poličačka a Poličák (2 okruhy, startovné 150 Kč).
Registrace kategorií od 15 let již probíhá na
webových
stránkách:
www.dtbserie.cz,
zaregistrovat se lze do 25. září 2018, po tomto
datu již jen na místě. Dětské kategorie do 15 let
se budou registrovat na klubovně od 12:00. Do
14:30 se můžou zaregistrovat rovněž ostatní
závodníci, kteří se nezaregistrovali na webových
stránkách.
Závod pro děti bude odstartován ve 13:00,
hlavní závod v 15:00 od klubovny. Startovné pro
účastníky starší 15 let - na webu 150 Kč, na místě
250 Kč (včetně jídla a pití v cíli). Závodníci do 15
let zdarma. Závodník mladší 18 let musí mít
souhlas zákonného zástupce. Součástí okruhu
bude sjezd po bývalé motokrosové trati ve
Stráni. Délka okruhu je 4 000 m, převýšení cca
130 m. Podmínkou účasti v závodě je cyklistická
helma. Občerstvení pro závodníky a diváky
zajištěno.
Milan Gerla, ředitel závodu

Přijďte nám spolu s dětmi pomoci uklidit okolí
obce Police. Sraz v sobotu v 8:00 hodin před
Obecním úřadem.
Srdečně zve Obecní úřad obce Police.

Společenská kronika
Vítání občánků
V neděli 26. srpna 2018 se uskutečnilo v
zasedací místnosti obecního úřadu Vítání
občánků.
Do svazku obce jsme přivítali 2 děti: Tadeáše
Sváčka a Sofii Navrátilovou. Přejeme dětem
hodně lásky a rodičům mnoho radosti z jejich
dětí.

Zlatá svatba
V měsíci srpnu oslavili
manželé Ludmila a Ivan Pavlínovi zlatou svatbu.
K tomuto významnému výročí přejeme oběma
hodně lásky, štěstí a vzájemného pochopení do
dalších společných let.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 13. října 2018 se koná sběr 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.

Sport
Tělovýchovná jednota Police, fotbalový oddíl
zve své příznivce na zápasy nového ročníku
2018/2019.
Domácí zápasy pokračují v neděli 2. září:
14:00 starší přípravka proti Horní Bečvě
16:00 muži proti Růždce
16. září
16.00 muži proti Mikulůvce
30. září
13:30 straší přípravka proti Viganticím
15:30 muži proti Študlovu.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
12. září, další svoz je ve středu 26. září.

Kronika obce Police
Zápis z roku 1944:
„7. července zemřel v Hradišti pan řídící učitel
Palkovský ve stáří 74 let. Z Polic se odstěhoval
do Petržalky, kde si vystavěl domek. Za okupace
odešel do Trenčianských Teplic a pak do
obce
Police
UherskéhoKronika
Hradiště.
Paní
ho předešla o čtyři
roky. 20. listopadu bylo dobře slyšeti
bombardování Zlína. Toho dne bylo
bombardováno též blízké okolí Brna. Jak
posuzovali lidé takový nálet, povím na příkladu
ze sousední vesnice. Paní H. byla na návštěvě u
dcery v Brně. Čekali tam rodinu. Maminka měla
nejlepší vůli dceru opatrovati. Zaznělo znamení
poplachu se slovy: „Babičko, běžte do krytu, já
budu u nemocné za každé okolnosti. Babička
vyšla na chodbu. Tam se setkala ještě s dvěma
pány u výtahu. „Už nesjedeme, proud nejde.“
Více si již nestačili říci. Ozval se rachot a na vše
ostatní se babička rozpomenula v hromadě
sutin a skla. Oba pánové byli mrtvi, svými těly
utvořili jakousi stěnu nad babičkou. Když přišla
k vědomí, vyhrabala se ze sutin s pomocí
záchranné čety. V horečkách na sběrném
obvazišti se dovídala o osudu obou mladých
žen, které zůstaly v pátém poschodí. Dům se
zřítil. Rozbita byla těžce nastřádaná výbava.
Zázrakem zůstala postel ve spleti traverz. Tam
přežila mladá paní těžkou hodinu. Slzami
pokřtily obě ženy novorozeně a očekávaly
konec. Jaké štěstí, že záchranné hasičské
družstvo pomocí žebřů sneslo obě ženy do
nemocnice, kde se musely zotavovati z těžkých
nervových otřesů. Babička byla zprávou
potěšena. Nedbala horeček, nedbala obvazů.
V roztrhaných šatech, polo bosa, s ceduličkou
„těžce poškozena bombardováním“ se vydala
z Brna domů. Přišla po půlnoc i v horečce, že syn
musel hned do Kelče pro lékaře. Za nocí
přeletovala jednotlivá letadla a shazovala
letáky. Byly většinou německé a z jižní fronty.….
pokračování příště
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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