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Hlášení o pálení klestí
HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci, která mimo
telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím
internetu. Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře příslušnou
obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále
přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy.
Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním
středisku HZS Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném
prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!
Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.
Aplikace na stránkách www.hzszlk.eu usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení klestí a snižuje tak
počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení šetří čas i obsluze operačního a
informačního střediska, zejména v sezoně, kdy hasiči během řešení mimořádných událostí přijímají
telefonáty o kontrolovaném pálení.
kpt. Ing. Pavel Řezníček, HZS Zlínského kraje
Poplatek za odpad
Připomínáme těm občanům, kteří dosud nezaplatili poplatek za odpad ve výši 400,- Kč na osobu,
že poplatek je splatný do 31.5.2017. Žádáme o dodržení splatnosti. Po tomto termínu bude
zahájeno s poplatníkem daňové řízení.
Marie Černochová, účetní
Daň z nemovitých věcí na rok 2017
Finanční úřad pro Zlínský kraj na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj
zpřístupnil k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy pro daň z nemovitých věcí na rok 2017.
Splatnost daně je do 31.5.2017. Finanční správa rozesílá poštou složenky k zaplacení této daně.
Finanční úřad pro Zlínský kraj

Ze školy
V měsíci květnu uskutečníme čištění lesa v okolí chaty Kozary. Tradiční dubnový termín nám
nedovolilo dodržet počasí. Kde nás snad počasí nezaskočí, bude návštěva hornického muzea
v areálu dolu Landek v Ostravě, kam se chystáme se základní školou v pondělí 15. května.Už se
těšíme, jak si užijeme jízdu vlakem a tramvají.
Spolu s mateřskou školou plánujeme výlet autobusem na divadelní představení do zámku Kroměříž
ve středu 31. května.
Stále probíhá plavecká výuka třetího a čtvrtého ročníku na bazénu ve Valašském Meziříčí, kterou
ukončíme poslední úterý v květnu.
Paní katechetka prosí rodiče dětí, které chodí do náboženství, aby si s dětmi zopakovali probranou
látku z náboženství, na základě pracovních listů, které mají děti u sebe.
Závěrem chci upozornit na zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, který se koná 9. května 2017
v 15.15 hodin.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy
Volné pobíhání psů
Opět se rozmáhá nekontrolované pobíhání psů po obci, kteří ohrožují a obtěžují především malé
děti a znečišťují veřejné prostranství. Znovu připomínáme, že pes se může po obci pohybovat pouze
na vodítku a pod dozorem.
Dětské hřiště
Po zimní přestávce je znovu v provozu dětské hřiště za hospodou. Obecní úřad provedl drobné
opravy hracích prvků, které jsou připraveny k využívání. Připomínáme, že průlezky, skluzavka,
lanovka a ostatní vybavení se musí užívat v souladu s provozním řádem, který je vyvěšen na
vstupní bráně. Rovněž žádáme návštěvníky, aby do prostoru nevodili psy a to ani na vodítku.
Prostor je vymezen pro hru malých dětí a ne pro pobíhání psů. To platí i pro návštěvníky venkovní
zahrádky hospody.

U obecního úřadu je hřiště znovu kompletní
Ztracený basketbalový koš byl nahrazen novým. Prosíme návštěvníky, aby se k zařízením včetně
ochranné sítě chovali slušně a ohleduplně s vědomím, že hřiště slouží nejen jim, ale i ostatním
budoucím uživatelům. Rovněž by mělo být samozřejmostí uklidit odpadky při odchodu.
Víceúčelové hřiště
Zájemci, kteří chtějí využívat víceúčelové hřiště za nádražím, ať svůj případný požadavek
v předstihu nahlásí správci hřiště panu Antonínu Plesníkovi, tel. 724 774 166.
Karel Hlavica, starosta

Pozvánka
Tělovýchovná jednota Police, jezdecký oddíl pořádá v sobotu 20. května 2017 Jezdecké
odpoledne. Ve sportovním areálu tělovýchovné jednoty budou od 10.00 hodin k vidění koně
s jezdci, kteří předvedou své umění.
Program:
Dopoledne - extrémní jízda na koni,
přestávka na oběd,
odpoledne disciplína – barely, tyče a klíčová dírka.
V průběhu soutěží budou mít děti možnost projet se na koni. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zve
Milan Vrba Jezdecký oddíl Police
Pozvánka na Kácení máje
Spolek Klenot srdečně zve v sobotu 27. května 2017 všechny své příznivce na Kácení máje
s programem spojené se škračením vajec. Začátek v 15.00 hodin u klubovny. Vše potřebné
k přípravě škračenice s sebou. Občerstvení, včetně čepovaného piva je zajištěno. Na Vaši účast se
těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová,předsedkyně spolku Klenot
Májové pobožnosti
jsou v měsíci květnu vždy v úterý, pátek a neděli v 17:30 hodin v kapli v Policích.
Společenská kronika
Úmrtí
Na konec pozemské pouti došla paní Lea Menšíková, která obětavě pracovala pro obec při
kulturních akcích a programech pro děti i seniory.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Úklid zelených ploch
Po studeném a deštivém období snad už přicházejí teplé dny, které přinesou rychlý růst trávy.
Vážíme si všech, kteří si uklízí trávu před svými domy a tím přispějí ke zkrášlení svého okolí.
Děkujeme.
Pozvánka na fotbal
Muži
NE 7.5.2017
NE 14.5.2017
NE 21.5.2017
NE 28.5.2017
NE 4.6.2017
Mladší žáci
NE 7.5.2017
ČT 18.5.2017
NE 21.5.2017
SO 27.5.2017
NE 4.6.2017

Ratiboř B - Police
Študlov – Police
Police – Val. Polanka B
Velká Lhota – Police
Police – volno

15.00 hod.
15.30 hod.
16.30 hod.
15.30 hod.

Juřinka B – Police
Růžďka – Police
Police – Vidče/Val.Bystřice
Podlesí – Police
Police – Zašová

11.00 hod.
17.00 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
Na utkání Vás zve Výbor TJ Police

Odvoz komunálního odpadu - ve středu 10. května a 24. května 2017.

