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Zastupitelstvo obce
Ve čtvrtek 18. května zastupitelé schválili hospodaření obce Police za rok 2016 a její příspěvkové
organizace Základní školy Police za rok 2016. Zastupitelé projednávali pacht stavebních obecních
pozemků na Výpustě, který nebyl schválen. Byly vyhlášeny záměry na odprodej obecních
pozemků. Informace o záměrech jsou uvedeny na webových stránkách obce a na úřední desce. Na
programu jednání byla nabídka na odkup soukromého pozemku v Hučále, která nebyla schválena.
Nové webové stránky obce
Před několika dny byly spuštěny nové webové stránky obce www.obecpolice.cz, které splňují
zákonné povinnosti a jsou pro uživatele přehlednější. Mimo jiné nabízí novou službu pro občany a
návštěvníky – mobilní aplikaci V OBRAZE pro majitele moderních telefonů s přístupem na
internet. Aplikace přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nové vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce. Aplikaci si lze zdarma stáhnout.
Ze školy
Žáci základní školy se 6.června zúčastní vědomostní soutěže IQ PLAY ve Valašském Meziříčí. Ve
čtvrtek 8.6. uskutečníme poslední návštěvu Dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí.
Ve čtvrtek 22.června proběhne v MŠ v 15.30 hod rozloučení s letošními předškoláky, kteří před
panem starostou a ředitelem školy složí „školkovou maturitu“.
V pátek 23.června navštíví základní škola filmové představení ve Valašském Meziříčí: „Špunt na
vodě“.
V pondělí 26.června se uskuteční na Kozaře Pohádkový les, který tradičně pro žáky mateřinky
přichystají žáci základní školy. V rámci této akce uspořádáme i závěrečný táborák, na který srdečně
zveme rodiče dětí, přátele a příznivce školy.
Školní rok zakončíme v pátek 30. června rozdáním vysvědčení.
Všem dětem, spoluobčanům i zaměstnancům školy přeji příjemné prožití prázdnin a zasloužené
dovolené.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy
Pozvánka do školky
Upozorňujeme rodiče nově přijatých dětí do naší mateřské školky, že mají možnost v pondělí
3. července 2017 navštívit školku „na zkoušku“. Jedná se o pobyt dětí bez rodičů v době od 9.00
hod. do 11.00 hod. Tento pobyt je bez stravy a zdarma.
Jaroslava Hřebačková, učitelka MŠ

Polická pouť
bude v neděli 25. června 2017. Mše svatá bude v kapli v Policích v 10.30 hodin. Tradiční
občerstvení bude zajištěno místními hasiči v hasičské zbrojnici a na točně.
Omezení provozu na točně
Vzhledem k umístění pouťových atrakcí na točně, bude omezen provoz na autobusové točně.
Autobusy zde nebudou zajíždět od čtvrtku 22. června 2017 od 8:00 hod. do pondělí 26. června
2017 do 12:00 hod.
Karel Hlavica, starosta

Historické hasičské stříkačky
V sobotu 24.června od 15.00 hodin proběhne před hasičskou zbrojnicí II. ročník soutěže koňských
vahadlových stříkaček.
Milan Gerla, starosta SDH Police

Oprava povrchu silnice v obci
Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo s využitím prostředků státního fondu dopravní
infrastruktury realizaci oprav vybraných úseků silnic formou obnovy jejich povrchů pokládkou
nových živičných směsí. Mezi vybranými úseky je i část silnice v naší obci. Bude opravena
v úseku od nádraží po autobusovou točnu. Práce se budou provádět v průběhu června a července.
Při provádění prací bude doprava omezena. O přesném termínu provádění prací budou občané včas
informováni.
Ředitelství silnic Zlínského kraje
Myslivecký den na Kozaře s programem pro děti
Myslivecký spolek Jasenec - Police, Vás srdečně zve na
Myslivecký den, který se uskuteční v sobotu 17.6.2017 v areálu
myslivecké chaty Kozara.
Ať už máte děti, či nikoliv, přijděte se s námi pobavit.
Začínáme od 10:00 hodin. Vstup zdarma.
Máme pro Vás připraveno tradiční myslivecké občerstvení, pivo i něco
ostřejšího.
Pro děti máme připraven od 10.00 do 14.00 hodin program soutěží
se sladkou odměnou.
V 16.00 hodin bude soutěž o ceny.
Na vaši hojnou účast se těší myslivci.
Pozvánka na svatodušní mši
Farní úřad Branky zve na tradiční svatodušní mši svatou spojenou se škračením vajec v neděli
4. června v 15.00 hodin na Oznici u obrázku.
Noc kostelů
Farnost Branky bude zapojena do celostátní akce NOC KOSTELŮ, která bude v pátek 9. června
2017. V braneckém kostele bude od 17 do 22 hodin připraven program pro děti i dospělé,
komentovaná prohlídka kostela, věže, varhan a beseda s knězem.
Společenská kronika
Jubileum:
Anežka Hermanová – 96 let
Blažena Hermanová – 80 let
Jan Sobek – 75 let
Ludmila Svobodová – 70 let
Do dalších let přejeme jubilantům hodně zdraví, štěstí, pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.
Narození:
V květnu se narodila Isabella Vidličková.
Rodičům a miminku přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
Vítání dětí
Se uskutečnilo v neděli 14. května 2017 a do svazku obce jsme přivítali 2 děti – Julii Mihalikovou a
Tomáše Winklera.
Dětem přejeme hodně lásky a rodičům mnoho radosti z jejich dětí.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Pozvánka na fotbal
Muži
NE 11.62017 16.30 Leskovec – Police
NE 18.6.2017 16.30 Police – Krhová B
NE 25.6.2017 14.00 Zděchov - Police
Mladší žáci
NE 4.6.2017 14.00 Police – Zašová
NE 18.6.2017 14.00 Police – Valašské Meziříčí
Na utkání Vás zve Výbor T.J. Police

Odvoz komunálního odpadu - ve středu 7. června a 21.června 2017.

