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Jednání zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na XXVII. zasedání
Zastupitelstva obce Police, které se bude konat
v úterý 14. září v 18:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Policích.

Účast byla veliká a my moc
děkujeme všem, kteří s námi přišli
strávit příjemné a pohodové
odpoledne plné sluníčka a dobré
nálady.

Karel Hlavica, starosta

Zprávy z obce
Komunitní centrum Police
Obecní úřad zve občany na prezentaci
architektonických návrhů novostavby komunitního
centra Police, které se koná ve čtvrtek 23. září
v 18:00 hodin v sále místního pohostinství.

Změna č. 1 Územního plánu Police
Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání 14. září
projednávat změnu č. 1 Územního plánu naší obce.
Tento návrh byl doplněn o připomínky z veřejného
projednání a v této podobě je předložen
zastupitelstvu ke schválení.

Elektronická úřední deska
V blízké době vyroste na rozcestí pod Jednotou nová
elektronická úřední deska. Zde si budou moci občané
vyhledat všechny potřebné informace v kteroukoliv
denní i noční dobu. Stará vývěska, která je již ve
špatném technickém stavu a nepřidá na pěkném
vzhledu obce, bude odstraněna.
Karel Hlavica, starosta

Zprávičky ze školičky
Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je tu.
Těší nás, že jsme se ve škole i ve školce sešli v plném
počtu, dobré náladě, natěšení a většina z nás
s úsměvem od ucha k uchu.
Od 1. září jsme přivítali ve školních lavicích naše
nové prvňáčky – Vítka Havrana, Vojtu Mikulenku,
Pepíka Navrátila a Zuzku Zoubkovou. V letošním
školním roce bude naši školu navštěvovat 20 žáků.
Také v pedagogickém sboru jsme uvítali novou
členku, paní učitelku a vychovatelku pro školní
družinu Mgr. Markétu Bělaškovou. Věříme, že se jí
v naší škole bude líbit.
V měsíci září nás ale nečekají jen povinnosti a učení.
Ve čtvrtek 2. září odpoledne se na školní zahradě
uskutečnil tradiční zahajovací táborák. Pozvání
přijal i bývalý pan ředitel Drahomír Buksa.

Ve středu 15. září pojedeme se žáky školní družiny
na projektový den do Rožnova pod Radhoštěm, kde
navštívíme opravdovou kovárnu. Také děti
ve školce se zúčastní projektového dne, půjdou se
podívat na koně na místní farmu. V měsíci září ještě
čeká školáky výuka na dopravním hřišti.
Mateřskou školu bude od 1. září navštěvovat 19
dětí. Ty přivítala nově zrekonstruovaná šatnička.
I ve třídě školky se o prázdninách pracovalo, byly
vymalovány obklady na zdech, položené nové
linoleum a pro děti koupená a umístěná nová
odpočinková zóna.
Velké poděkování a pohodový vstup do nového
školního roku přejeme nejen dětem a žákům, ale
i našim zaměstnancům, paní Věře Gardianové,
Renátě Mikulenkové, Lence Svobodové, Evě
Štochelové a paním učitelkám Aleně Luhanové,
Lence Pavlíkové a Pavlíně Walterové.

Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

„O svatém Matouši vlaštovka nás opouští“

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Myslivecký den

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. V naší obci je jeden volební okrsek a
volební místnost se nachází v zasedací místnosti
obecního úřadu. Hlasovací lístky obdrží všichni
voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3
dny přede dnem voleb.
Renata Vajglová, zapisovatelka okrskové volební komise

Pozvánka
Římskokatolická farnost Branky pořádá v kostele
Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brankách
v neděli 12. září 2021 v 16 hodin

BESEDU O DĚJINÁCH BRANECKÉ
FARNOSTI
přednáší Pavel Lasztovicza
- povídání o založení branecké farnosti, duchovní
správa, zajímavé příhody ze života farnosti
- promítání fotografií a ukázky historických
dokumentů
- při besedě bude veřejná sbírka na opravu fasády
fary
- na závěr možnost prohlídky kostelní věže
- vstupné 40,- Kč
o. Ján Rimbala.

V sobotu 21. 8. 2021 uspořádal Myslivecký spolek
Jasenec-Police Myslivecký den na Kozaře. Počasí
nám přálo a účast byla velká. Malí i velcí účastníci si
mohli vyzkoušet svoje vědomosti a dovednosti při
připravených disciplínách a také ochutnat
přichystané zvěřinové speciality. Atmosféra byla
velice příjemná a děti byly spokojené z výher
v bohaté tombole. Děkujeme všem, kteří přišli
podpořit myslivecký spolek, Nele a Kubovi z ranče U
Hromnice, kteří provezli na koních všechny zájemce
o svezení a všem myslivcům a jejich rodinám
za přípravu. Už teď se těšíme na další ročník.

Pumptrackové odpoledne

PKM Bike Team, z. s., pořádá v pátek 10. září 2021
od 16:00 hodin PUMPTRACKOVÉ ODPOLEDNE.
K dispozici bude el. časomíra, díky které si můžete
na pumptracku porovnat své síly. Vhodné pro
všechny věkové kategorie. Účast na měření je
možná bez předchozí registrace a je zdarma.
Miroslav Kašík ml., předseda PKM Bike Team, z. s.
Jiří Stříteský, předseda MS Jasenec – Police

Společenská kronika
Blahopřání novomanželům
Láska je lékem na všechny bolesti,
světlem do vší životní temnoty,
teplem do největšího chladu,
láska je to největší, čeho člověk potřebuje.
Dne 6. 8. 2021 vstoupili do manželství slečna Iva
Maxová a pan Lukáš Mikulenka. Na vaší čerstvě
započaté společné cestě přejeme hodně štěstí,
lásky a vzájemného porozumění.

Jubileum
V měsíci srpnu 2021 oslavil své životní jubileum:
Josef Němec
65 let
Do dalších let přejeme oslavenci hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.

Narození
Jak tě přivítat človíčku?
Tak – jak vítáme lásku…
V měsíci srpnu se narodili Josef Nový a Nela Madlen
Plesníková. Rodičům i dětem přejeme hodně zdraví,
štěstí, radosti a lásky.

Úmrtí

Blahopřání novomanželům
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se
nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se
vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost
ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději,
láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne (Bible).
Dne 21. 8. 2021 vstoupili do manželství slečna Jana
Soustružníková a pan Tomáš Fabík. Na vaší
společné cestě životem přejeme radost, pohodu,
rodinné štěstí, důvěru a lásku.

Není tak těžké odejít, jak zdá se.
Stačí jen rozhoupat konečky trav na cestě,
která se vysmívá návratu.
Cinkavě vypráví, co jsme prožili…
Není tak těžké odejít,
je jenom těžké navždy se rozloučit…
Na konec pozemské pouti došla naše spoluobčanka
paní Marie Majdlochová. Pozůstalé rodině
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská předsedkyně kulturní a sociální komise

Polický okruh –
Memoriál Ley Menšíkové

Po loňském neuskutečněném závodu z důvodu
covidové epidemie, je tady opět 9. ročník terénního
závodu horských kol „Polický okruh“ který se
pojede na den sv. Václava v úterý 28. září 2021.
Organizace závodu se opět ujala pořadatelská
trojice: Obec Police, SDH Police a Spolek Klenot
Police. Hlavní sponzoři závodu jsou: Obec Police,
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Váhala a
spol. V letošním ročníku dojde k několika změnám
v organizaci závodu. V kategorii dětí jsme přidali
jednu kategorii tak, aby se snížily věkové rozdíly
dětí. Soutěžit budou děti v kategoriích: 0-4, 5-6,
7-9, 10-12, 13-15. Startovné pro děti do 15 let činí
50,-Kč a není potřeba registrace na webu DTB série.
Ostatní kategorie zůstaly nezměněny, registrace již
probíhá
na
stránkách
www.dtbserie.cz.
Zaregistrovat a zaplatit startovné převodem z účtu,
které činí 250,-Kč, je možné do pátku 24. 9. 2021.
Po tomto datu již jen na místě v den závodu od
11:00 hod. za 300,-Kč. V ceně startovného je
občerstvení. Start závodu dětí je ve 12:00 hod.
Start hlavního závodu v 15:00 hod. Ke změně dojde
na trati závodu. Adrenalinová Tobogán sekce ve
Stráni bude rozdělena na dva proudy – rychlý sjezd
pod Stráň a pomalejší objezd lesa pro méně zdatné
bikery. Občerstvení pro závodníky a diváky je
zajištěno v prostorách klubovny. Hledáme
dobrovolníky do pořadatelské služby! Přihlásit se
můžete na obecním úřadě. Milan Gerla, ředitel závodu

Pozvánka na fotbal

Tělovýchovná jednota
Police – spolek zve
všechny fanoušky na
domácí
fotbalové
utkání Police – Loučka,
které se odehraje
v neděli 12. září od 15:30 hodin na hřišti v Policích.
Další domácí zápas Police
– Kladeruby se uskuteční
ode
v neděli 26. září od 15:00 hodin a v neděli 3. října od
15:00 hodin se odehraje zápas Police – Krhová B.
Josef Mikulenka, předseda TJ

Odvoz odpadu

Humanitární sbírka
Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií Broumov
připravuje na středu 13. října 2021 humanitární
sbírku šatstva a textilu.
Marie Černochová, koordinátor sbírky

Komunální odpad se bude vyvážet ve středu 8. září,
další svoz je ve středu 22. září. Svoz pytlů s plastem
od domů bude ve středu 13. října.
V sobotu 16. října se uskuteční svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu.
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