Obecní úřad Police

ZPRAVODAJ POLIC

Září 2017

č. 9

Škola začíná
Zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hod. Vyučování
skončí cca v 10 hodin a bude zakončeno obědem. Odpolední družina nebude. V první třídě
přivítáme tři nové žáky, kteří nahradí tři odcházející čtvrťáky, takže počet žáků zůstává 22.
V mateřské školce se počet dětí nezměnil a stav zůstává na 19 dětech. Ve stavu zaměstnanců
školy, školky a jídelny nedošlo k žádným změnám.
Během prázdnin proběhla výměna školních skříní, v jídelně byl zhotoven kazetový strop včetně
osvětlení, vymalování kanceláře vedoucí školní jídelny, skladů, chodby a světlíků.
V Mateřské školce proběhne zahajovací třídní schůzka ve středu 13. září 2017.
Rovněž ve středu 20. září navštívíme se školou Dopravní hřiště ve Val.Meziříčí a opakovat ji
budeme 4. října 2017. Děje se tak v rámci výuky prvouky a přírodovědy. Cyklistické přilby
s sebou!
Vzhledem k neustálému růstu cen potravinových komodit bude stravné od 1.9.2017 upraveno
následovně: MŠ celodenní
36,-Kč,
MŠ polodenní 30,-Kč,
ZŠ
25,-Kč
Cizí strávníci včetně režií
59,-Kč
Školní rok přivítáme ve čtvrtek 7.9.2017 v 15.15 hod. slavnostním táborákem na zahradě areálu
školy. Všechny srdečně zveme, včetně loňských absolventů 4. ročníku. Špekáčky s sebou!
Opékače vítány, dřeva máme dost.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy

Obecní úřad vydal Veřejnou vyhlášku – opatření při nedostatku vody
Obecní úřad Police na základě upozorňujícího dopisu správce povodí - Povodí Moravy, s.p.,
Brno, na výskyt výrazně podprůměrných průtoků ve vodních tocích vydal Veřejnou vyhlášku,
kterou se Z A K A Z U J E s účinností od 3. 8. 2017 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.
Karel Hlavica, starosta

Noční nohejbal
Dne 5.8.2017 proběhl na víceúčelovém hřišti v Policích další ročník nočního nohejbalového
turnaje tříčlenných družstev. Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 9 týmů, jak domácích tak i
ze Slovenska.
V základní skupině bylo sehráno 36 zápasů. První čtyři týmy postoupily do play-off, ze kterého
se probojovaly do finále týmy Horní konec a Heckl. O třetí místo se utkala družstva Skalka a
Záskalie.
Výsledková listina
1. Horní konec (Police)
6. Alternátor (Valašské Meziříčí)
2. Heckl (Police)
7. Kopáči (Police)
3. Skalka (Slovensko)
8. Vrchovec (Police)
4. Záskalie (Slovensko)
9. Výpusta (Police)
5. Vejce (Kladno)
Realizační tým Horního konce děkuje všem hráčům za účast a skvělé výkony na hřišti, divákům
za podporu a těší se na další ročník nohejbalu.
Za Horní konec Renáta Mikulenková
Společenská kronika
Jubileum:
V měsíci srpnu oslavili svá životní jubilea naši spoluobčané:
František Hradil
- 70 let
Eva Frydrychová
- 70 let
Františka Holubová - 70 let
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti mezi svými nejbližšími.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Polický okruh – Memoriál Ley Menšíkové
Obecní úřad Police ve spolupráci s SDH Police a Spolkem Klenot Police pořádá v sobotu
30. září 2017 závod horských kol „Polický okruh“ pro všechny věkové kategorie. Pro
závodníky s trvalým bydlištěm v Policích bude nově otevřena kategorie Poličáci – nejrychlejší
Poličačka a Poličák (2 okruhy, startovné 100,-Kč). Dále bude otevřená kategorie Elektrokola
společná pro muže a ženy (pojede se na 3 okruhy). Registrace kategorií od 15 let již probíhá na
webových stránkách: www.dtbserie.cz, zaregistrovat se lze do 25.9.2017, po tomto datu již jen
na místě. Dětské kategorie do 15 let se budou registrovat na klubovně od 13:00 hod. Do 14:00
hod. se můžou zaregistrovat rovněž ostatní závodníci, kteří se nezaregistrovali na web.stránkách.
Závod pro děti bude odstartován ve 14:00 hodin, hlavní závod v 15:00 hod. od klubovny.
Startovné pro účastníky starší 18-ti let: na webu 150,- Kč, na místě 250,-Kč (včetně jídla a pití v
cíli). Závodníci do 18 let zdarma. Okruh bude letos mírně pozměněn o atraktivní sjezd po bývalé
motokrosové trati ve Stráni. Délka okruhu je 4 000 m, převýšení cca 130m. Podmínkou účasti
v závodě je cyklistická helma. Občerstvení pro závodníky a diváky zajištěno.
Milan Gerla, ředitel závodu

Pozvánka na fotbal
V neděli 3. září zahajují nový ročník okresních soutěží na domácím hřišti Starší žáci a Muži.
Starší přípravka
Starší žáci
Muži
NE 3. 9.2017
13.00 hod.
16.00 hod.
Zápas odložen
Police – Jarcová
Police – Krhová B
NE 17.9.2017 10.00 hod.
12.30 hod.
15.30 hod.
Police – Valašské Meziříčí
Police-Val.Bystřice/Vidče Police – Liptál
NE 1.10.2017 10.00 hod.
12.00 hod.
15.00 hod.
Police – Podlesí
Police – Podlesí
Police – Študlov
Přijďte povzbudit naše fotbalisty, občerstvení zajištěno.
Zve výkonný výbor TJ Police

Sběr nebezpečného odpadu
Na sobotu 14. října se připravuje sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Odvoz komunálního odpadu
ve středu 13.9. a 27.9.2017.

