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Stavební obvod Výpusta
Zastupitelé na svém XXVII. zasedání dne 27.7.2017 projednali a schválili přípravu stavby
splaškové a dešťové kanalizace na Výpustě. Jedná se o prodloužení splaškové kanalizace ke
stavebním plochám s napojením na již provozovanou kanalizaci se zaústěním na čistírnu
odpadních vod. Po případné realizaci dojde k napojení 10 stavebních míst včetně již postavených
rodinných domů. Dešťová kanalizace odvede srážkové vody z budoucí komunikace.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti Zlínskému kraji o dotaci na tuto splaškovou kanalizaci.
Zda budeme s žádostí úspěšní, se dozvíme v září letošního roku. Předpoklad zahájení realizace
splaškové a dešťové kanalizace je v listopadu 2017, ukončení v září příštího roku. Náklady jsou
cca 5 mil. Kč.
Po dokončení stavby bude první část stavebního obvodu Výpusta plně zasíťovaná a zájemci o
výstavbu rodinných domů si mohou z volných pozemků vybírat.
Železniční zastávka Police
Zastupitelé 27. července schválili smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
obecní pozemek, kterou se umožní Správě železniční dopravní cesty připravovat rekonstrukci
veřejného osvětlení na železniční zastávce v Policích. Veřejné osvětlení navazuje na již
připravované demolice strážního domku a části budovy čekárny.
Varování hasičů
Vzhledem k velmi suchému počasí upozorňuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje na
rozdělávání ohňů v přírodě. Nerozdělávejte otevřený oheň v lesích a jeho blízkosti, nevypalujte
trávu, neodhazujte cigaretové nedopalky na zem, nepoužívejte přenosné vařiče a jiné zdroje
otevřeného ohně a mějte přehled o pohybu svých dětí.
V případě zjištění požáru neváhejte zavolat na linku 150.
Upozornění Policie ČR
Policie ČR znovu připomíná, že stále dochází ke krádežím nejen v rodinných domech, ale i
úrody z polí a zahrádek. Vyzývá občany, aby si všímali pohybu neznámých lidí v blízkosti
bydliště i okolí obce. V případě potřeby se obracejte na Policii ČR.
Prodej energií po telefonu
Upozorňujeme občany, že prodejci energií nabízejí telefonicky zákazníkům energie s tím, že se
mohou zapojit do aukce na výběr „nejlevnějšího“ dodavatele. Přitom uvádějí, že se obec již do
této aukce zapojila. Uvedená informace je nepravdivá a v každém případě je na občanovi, jak si
tyto obchodní praktiky vyhodnotí a sám se rozhodne. Vždy je třeba si podané informace ověřit,
abyste později neplatili daleko více než dosud.
Úklid zelených ploch
Ve všech částech obce se vyskytují případy, že jsou před domy zaparkovaná auta, přitom má
každý možnost parkovat na svém pozemku. Obecní pracovníci při sečení trávy křovinořezem
mnohdy řeší dilema zda úsek posečou s rizikem, že mohou poškodit vozidlo nebo ho vynechají.
Právě proto se stává, že část pozemku není posečena z důvodu, že tam parkovalo vozidlo. Pokud
se tak stane, nezbývá než aby si vlastník před svým domem trávu posekl sám, tak jako to činí
mnoho obyvatel obce. Za to si zaslouží poděkování.
Karel Hlavica, starosta

Změna ordinačních hodin MUDr. Sehnala
Ordinační hodiny do 19. srpna 2017
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

Společenská kronika
Jubileum:
V měsíci červenci oslavila p. Marie Slimáčková 94 let.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti mezi svými nejbližšími.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Pozvánka na závod „PUMPTRACK RACE POLICE“
Cyklistický spolek PKM Bike Team, z. s. pořádá 2.9.2017 od 12:00 hod. v pumptrackovém
areálu pod klubovnou 1. ročník závodu pro všechny věkové kategorie „PUMPTRACK RACE
POLICE“.
Harmonogram
a
propozice
závodu
na
plakátech
a
na
https://www.facebook.com/pumptrackpolice/. Těšíme se na Vaši účast.
Miroslav Kašík ml., předseda PKM Bike Team, z. s.

Hasičská soutěž na Kozaře letos nebude
SDH Police oznamuje, že plánovaná soutěž „O pohár Kozary“ se letos z technických důvodů
nekoná.
Polický okruh o cenu starostů
Obecní úřad Police ve spolupráci s SDH Police a Spolkem Klenot Police pořádá v sobotu
30. září 2017 od 13.30 hod. u klubovny již tradiční závod horských kol „Polický okruh“ o ceny
starosty obce a SDH Police. Závod je pořádán v rámci DTB série a je určen pro všechny
kategorie. Podrobnější informace a možnost zaregistrování naleznete na www.dtbserie.cz .
Přijďte se aktivně zapojit do tohoto závodu.
Milan Gerla, starosta SDH Police

Pozvánka na fotbal
Tělovýchovná jednota Police, fotbalový oddíl zve své příznivce na zahajovací zápasy nového
ročníku 2017/2018. Do soutěží byly přihlášeny družstva mužů, starších žáků, starší přípravky a
mladší přípravky. První zahajovací zápas odehraje starší přípravka v neděli 20. srpna od 10.00
hod. v Policích s družstvem Jarcové. Další domácí zápasy začínají v neděli 3. září. Starší
přípravka hraje v 10.00 hod. s Poličnou, ve 13.00 hod. hrají starší žáci s Jarcovou a od 16.00 hod.
přivítáme družstvo mužů Krhová B.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty.
Zve výkonný výbor TJ Police
Sběr velkoobjemového odpadu a šatstva
Obecní úřad opět připravuje sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v měsíci říjnu.
V tomto měsíci bude rovněž uspořádána humanitární sbírka šatstva a obuvi pro Diakonii
Broumov. Již nyní si můžete odpad a věci do sbírky připravit. Přesný termín bude včas oznámen.
Odvoz komunálního odpadu
ve středu 16.8. a 30.8.2017.

