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ZPRAVODAJ POLIC
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Zastupitelstvo obce
Ve čtvrtek 29. června zastupitelé schválili příspěvek Českému svazu ochránců přírody
„Choryňská stráž“ na přípravu a vybudování arboreta v Policích. To bude umístěno na
pozemcích obce „Za humny“ v prostoru nad „Zmolou“. Realizace by měla být v letošním
roce. Přítomný zástupce ochránců přírody objasnil účel vybudování arboreta, které bude
sloužit ke vzdělávání a poučení v oblasti dřevin nejen školních dětí, ale i dospělých.
Zastupitelé projednali a schválili smlouvu o pronájmu pozemku firmě T-Mobile Czech
Republic na další pětileté období pro telekomunikační stožár za Větřákem.
Zastupitelé rovněž schválili odprodej části zaploceného obecního pozemku u č.p. 132.
Z důvodu dalšího pokračování přípravy realizace polních cest v rámci pozemkových úprav
zastupitelé schválili zřízení budoucího věcného břemene pro umístění odvodňovacího žlabu
na drážním pozemku okolo cesty od čekárny ČD směrem ke Stráni.
Oprava povrchu silnice v obci – úplná uzávěra
Ředitelství silnic Zlínského kraje bude v týdnu od 10. července provádět celoplošnou opravu
silnice od železničního přejezdu po autobusovou točnu. Z tohoto důvodu bude omezena
doprava. Frézování vozovky bude provedeno v pondělí 10. července, kdy bude provoz
omezen dopravním značením. Ve středu 12. července bude úplná uzávěra tohoto úseku.
V ranních hodinách bude nanesen na povrch spojovací nástřik a následně bude pokládána
živičná vrstva vozovky. Prosíme občany, aby pokud možno omezili pohyb přes spojovací
nástřik vzhledem k tomu, že postřik se může dostat z podrážky obuvi na nový chodník.
V tento den nepojede autobus na točnu. Objízdné trasy budou dopravně vyznačeny.
Upozorňujeme majitele aut podél opravovaného úseku a v lokalitách Výpusta a směrem
k farmě, aby si v případě nutnosti jízdy autem v době uzávěry svá vozidla přeparkovali na
přístupná místa. O případných změnách v provádění opravy vás budeme informovat
prostřednictvím rozhlasu a webových stránek. Děkujeme všem za trpělivost a pochopení.
Karel Hlavica, starosta

Možnost stravování v době prázdnin
Vážení strávníci.
Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy Police bude v průběhu hlavních prázdnin
uzavřena od 17. července 2017 do 1. září 2017.
Na tuto dobu je možno odebírat obědy od paní Květoslavy Žurkové z Branek. Výběr je ze 4
jídel. Cena oběda 68,- korun – menu č.2, č.3 a č.4 . Větší porce 80,-korun – týká se menu č.1.
Dovoz do prodejny Jednoty v Policích přibližně v 11 hodin je zdarma. Nutno mít jídlonosiče
na výměnu. Přihlášky k odběru můžete nahlásit do středy 12. července 2017 ve školní jídelně
nebo v prodejně Jednoty u paní Marie Křenkové a Renáty Mikulenkové, které tuto službu
ochotně a nezištně zajišťují. Jídelníčky budou rozdávány vždy ve čtvrtek a v pátek je nutno
označené na celý týden dopředu odevzdat zpět do Jednoty.
Strávníci, kterým celoročně dováží Charita obědy, mají tuto službu již zajištěnou.
Věra Gardianová – vedoucí školní jídelny

Prodejní doba prodejny Jednota
Ve středu 5. července bude otevřena prodejna od 7 do 10 hodin, ve čtvrtek 6. července bude
zavřena.

Ze školy
V závěru každého školního roku patří v Mateřské školce akce: Rozloučení s předškoláky a
spaní v Mateřské škole a v Základní škole si školáci připravují pro mateřiňáčky Pohádkový
les a pak mohou přespat na myslivecké chatě Kozara, za což patří velký dík Mysliveckému
spolku Police – Jasenec.
Letošní maturanti ze školky předvedli skvělý výkon. Svými znalostmi udivovali porotu a
myslím si, že do školy jsou velmi dobře připraveni. Jako jejich starší kamarádi, měli i oni
možnost přespat mimo domov a to ve školce. Mimo to si udělali výlet do Valašského
Meziříčí, pokochali se krásným parkem, kde posvačili, navštívili dětské hřiště na ulici Vodní
a hřiště s prolézačkami na Křižné.
Školáci na Pohádkovém lese měli stejný počet stanovišť jako jindy, ale trasa stezky byla jiná.
Les se změnil a tak se změnila i trasa. Délkou se velmi nelišila, ale mnohým dělala starost.
Mnozí šli svými tratěmi a nějaké fáborky je příliš nevzrušovaly. Nevadí, hlavně že všichni
došli ve zdraví a mohli si opéct špekouny. Závodníků bylo devatenáct a doprovod více jak
dvojnásobný. Dík patří všem zúčastněným. Na Kozaře pak přespalo 17 dětí. Některým
chlapcům stačilo ke spánku asi tak čtyři a půl hodiny, aby velmi časně budili nejen ostatní
spáče, ale i lesní ptactva široko daleko. Po snídani a sbalení věcí dokazovaly děti své umění
ve střelbě ze vzduchovky. Nejlepší střelec byl Kuba Fabík a střelkyně Eliška Mičunková. Do
školy jsme dorazili na oběd a pak odpočívali na žíněnkách u pohádky Divoké vlny.
V pátek rozdáme vysvědčení. No a od soboty si můžete, moji milí rodiče, dva měsíce užívat
svých ratolestí. Některým bych přál stejné trápení, jaké přinášely jejich děti po deset měsíců
do školy a všem spoustu radostí a bohatých zážitků na dovolených ať už u moře, nebo zde
v domovině. Nejenom zaměstnancům školy a školky, ale i ostatním spoluobčanům přeji
pevné zdraví.
Školní jídelna a Mateřská škola budou v provozu 3.a 4.července. Středa a čtvrtek jsou svátky
a v pátek 7.července je provoz uzavřen! Pro důchodce bude školní jídelna vařit ještě v týdnu
od 10. do 14. července.
Celé naše zařízení(škola, školka, jídelna) zahájí provoz v pondělí 4.září 2017.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy

Dovolená - MUDr. Josef Sehnal
Oznamuje čerpání řádné dovolené MUDr. Kurejka a MUDr. Sehnala od 3.7.2017 do
19.8.2017.
Ordinační hodiny v době zástupu dovolené:
Po
7 – 9 hod. Loučka
10 – 12 hod. Kelč
Út
7 – 12 hod. Kelč
St
7 – 12 hod. Branky
Čt
7 – 12 hod. Kelč
Pá
7 – 12 hod. Loučka
S sebou noste prosím průkazky své pojišťovny a přehled užívaných léků.
MUDr. Josef Sehnal

Dovolená - MUDr. Eva Pupíková
Oznamuje dovolenou v době od 24.7. do 11.8.2017. Zástup ve Valašském Meziříčí MUDr.
Grégrová a MUDr. Hrabovská od 7.15 do 10.00 hod. pro akutní stavy.
V červenci ordinuje v Loučce pouze 11. a 18.7.2017, ostatní dny ve Valašském Meziříčí.
Od 15. srpna ordinuje v Loučce jako obvykle.
MUDr. Eva Pupíková
Opět pobíhající psi…
Neustále se po obci objevují stále stejní volně pobíhající psi majitelů z Vrchovce a z Hučálu.
Je zřejmé, že je nezajímá kde se jejich pes jak v denní tak v noční době pohybuje. Budeme
tedy nuceni naplnit ustanovení vyhlášky o volném pohybu psů po obci – www.obecpolice.cz.

Výsledková listina XIX. ročníku Polického krpálu - pátek 2. června 2017
Běh :
Kategorie - předškoláci hoši :
1. místo
Kašík Tomáš
2. místo
Němec Kryštof

MŠ Police
MŠ Police

36,65
48,08

Kategorie – 1. třída hoši :
1. místo
Němec Radovan

ZŠ Police

31, 45

ZŠ Police
ZŠ Police

32,02
33,62

ZŠ Loučka
ZŠ Police
ZŠ Police

2:07,97
2:46,93
3:09,48

ZŠ Police
ZŠ Police

2:09,65
2:29,25

ZŠ Vyhlídka VM
ZŠ Loučka
ZŠ Loučka

1:55,48
2:19,43
2:22,75

Kategorie – 1. třída dívky :
1. místo
2. místo

Fabíková Simona
Křížanová Dominika

Kategorie – 2.-4. třída hoši :
1. místo
2. místo
3. místo

Jiříček Štěpán
Vančura Ondřej
Štochel Marek

Kategorie – 2.-4. třída dívky :
1. místo
2. místo

Křížanová Barbora
Čočková Adéla

Kategorie – 5. třída hoši :
1. místo
2. místo
3. místo

Kašík Jan
Batěk Martin
Jiříček Matyáš

Kola :
Kategorie - předškoláci :
1. místo

Kašík Tomáš

ZŠ Police

30,57

ZŠ Police
ZŠ Police

28,94
38,78

ZŠ Police
ZŠ Police
ZŠ Police
ZŠ Police

1:44,48
1:55,91
2:29,21
3:30,00

ZŠ Police
ZŠ Police

2:02,62
2:22,16

ZŠ Vyhlídka VM
ZŠ Loučka

1:41,23
1:53,16

Kategorie – 1. třída dívky:
1. místo
2. místo

Fabíková Simona
Křížanová Dominika

Kategorie - 2.-4. třída hoši :
1.
2.
3.
4.

místo
místo
místo
místo

Fabík Jakub
Menšík Vojtěch
Sobek Patrik
Štochel Marek

Kategorie – 2.-4. třída dívky :
1. místo
2. místo

Křížanová Barbora
Čočková Adéla

Kategorie – 5. třída hoši :
1. místo
2. místo
Hana Holčáková
SVČ Domeček VM

Kašík Jan
Batěk Martin

Mgr. Drahomír Buksa
ředitel ZŠ a MŠ Police

Společenská kronika
Jubileum:
Ludmila Havranová – 96 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.
Narození:
V červnu se narodila Amálie Němcová a Barbora Uhříková.
Rodičům a dětem přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

NOČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Tajfun Team Horní konec připravuje na sobotu
5.8.2017 od 13 hodin další ročník nočního turnaje v
nohejbale. Přihlášky tříčlenných družstev hráčů starších
15 let přijímá do 28.července :
Mikulenka Martin - tel.603 111 638 a
Mikulenka Richard – tel.734 186 980.
Za Horní konec Mikulenková Renáta

Fotbal
Muži - sezóna 2016-2017 byla rozehrána v podzimní části soutěže velmi dobře, na jaře nás
srazily dvě domácí prohry, které rozhodly o účasti ve vyšší soutěži. Závěr soutěže zastihl naše
muže v dobré formě a přes zranění klíčových hráčů pokračovali ve vítězných zápasech.
Mladší žáci a mladší přípravka pod vedením trenéra Simona Kocmana si vedly velmi dobře,
mladší přípravka, která je složena s 5-8 letých dětí, hrála soutěž turnajovým způsobem.
Z celkových 8 turnajů byly na našem hřišti 2 turnaje. Mladší žáci si rovněž vedli velmi dobře
a skončili v konečné tabulce na 3 místě. V průběhu sezony se doplňovali o další hráče.
Důležitá byla zimní příprava v tělocvičně v Loučce a pořádané zimní turnaje, což se projevilo
na výkonnosti jednotlivých hráčů.
Děkujeme rodičům a fanouškům za podporu fotbalových družstev TJ Police.
Pozvánka na turnaj.
Tělovýchovná jednota Police zve příznivce na Turnaj starších žáků u příležitosti 65. výročí
založení TJ Police. Turnaj se koná v neděli 30.7.2017 od 9:00 hod ve sportovním areálu.
Těšíme se na Vaši účast, kterou podpoříte naši mladou generaci a budoucnost fotbalistů
Polic.
Výkonný výbor TJ Police

Pozor na požáry
Vzhledem k suchému počasí hasičský záchranný sbor vydal následující informace:
Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové
nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Mít přehled o
pohybu dětí a mládeže.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů
mohou být vydány.
-Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
Pozor změna - odvoz komunálního odpadu - Vzhledem ke státnímu svátku 5.7.2017 se
bude odvážet komunální odpad v úterý 4.7.2017, dále ve středu 19.7. a 2.8.2017.

