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Jednání zastupitelstva
Starosta obce Police zve občany na XXXIV. zasedání
Zastupitelstva obce Police, které bude posledním
jednáním v tomto volebním období. Zasedání se
bude konat v úterý 6. září v 18:00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Policích.
Karel Hlavica, starosta

Zprávy z obce
Bioodpad
Mnozí z vás si již všimli, že některé nádoby
na bioodpad zmizely ze sběrných míst. Stalo se tak
z důvodu přetížení a poškození kontejnerů. Přesto,
že k vývozu bioodpadu dochází každý týden, jsou
sběrné nádoby stále plné shnilých jablek, hrušek
nebo trnek a z nádob odtéká zkvašená šťáva.
Někteří z nás se v případě plného kontejneru neštítí
zeleň vysypat přímo na zem. Však to někdo uklidí!
Obec v minulosti již dvakrát poskytla občanům
zdarma kompostéry, které mohou ke kompostování
domácího bioodpadu využít. Chtěl bych jen
připomenout, že dle obecní vyhlášky o obecním
hospodářství je povinnost plnit zvláštní sběrné
nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z
nich při manipulaci nevypadával.

Změna smluv na kanalizaci
Z důvodu změny v legislativě je obec povinna
uzavřít nové smlouvy s majiteli nemovitostí
napojených na splaškovou kanalizaci. V průběhu
měsíce vám budou smlouvy předloženy k podpisu
spolu s novými obchodními podmínkami a
reklamačním řádem. Cena pro letošní rok zůstává
stejná.
Karel Hlavica, starosta

Sto let kříže za ulicí
Na západním konci obce, v lokalitě Za ulicí, mezi
třemi vzrostlými památnými lipami je umístěn kříž,
který na své náklady pořídli v roce 1922 Josef
a Marie Králíkovi z Polic. Toto datum je vytesáno ze
zadní strany kříže. Na původním kamenném
podstavci je novější kříž s litinovým korpusem
Krista. Chodíme okolo tohoto kříže, zastavujeme se
zde a ani netušíme, že tady stojí již sto let. Mějme
na mysli, že toto krásné místo vzniklo zásluhou
našich předků.
Děkujeme všem, kteří pečují nejen o toto, ale i o
ostatní pietní místa v obci.
Karel Hlavica, starosta

I tak to u kontejnerů vypadá!

Vlaková výluka
Ve dnech 5. – 8. září proběhne výluka na trati
Valašské Meziříčí – Kunovice-Loučka. Po dobu
výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

„Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.“

Zprávičky z naší školičky

paní Markéta Vinklarová. Školnicí – domovnicí
zůstává paní Renata Mikulenková.

Do školy se těšili prý úplně všichni – děti, žáčci
i učitelé. ☺ A protože všichni přišli do školy
usměvaví a spokojení, budeme jim to věřit.☺
V lavicích v letošním školním roce zasedne 18 žáků,
což je o dva méně než v roce loňském. Složení tříd
(I. třída – 1. a 4. ročník, II. třída 2. a 3. ročník) zůstává
beze změny. Mateřskou školu bude letos
navštěvovat 21 dětí.

Dětem a žáčkům přejeme úspěšný vstup do nového
školního roku a Vám všem krásné babí léto.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Ke změnám nedošlo ani v pedagogickém sboru. Ve
škole přivítaly žáky paní učitelky Mgr. Pavlína
Walterová, Mgr. Markéta Bělašková a paní ředitelka
Mgr. Lucie Kristová a v mateřince paní učitelky
Alena Luhanová a Lenka Pavlíková.

Volby do zastupitelstva obce
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září
2022 volby do Zastupitelstev obcí. 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.
Hlasovat můžete po předložení platného dokladu
v pátek 23. září od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
v sobotu 24. září od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
také volební komisi, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky.
Renata Vajglová, zapisovatelka okrskové volební komise

Společenská kronika
Jubileum
O naše plné žaludky se bude i nadále starat paní
vedoucí školní jídelny Věra Gardianová, která je
zároveň i účetní, spolu s paní kuchařkou Lenkou
Svobodovou. Nově přijatou posilou v kuchyni je

V měsíci srpnu 2022 oslavily své životní jubileum:
Eva Frydrychová
75 let
Františka Holubová
75 let
Do dalších let přejeme oslavenkyním hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Putování s vílou Poličkou
Celé odpoledne malovala dětem na obličej krásné
obrázky polická rodačka Jitka Křivánková.

V sobotu 20. 8. 2022 se Police již po druhé
proměnily do pohádky. Počasí nám nepřálo,
sluníčko se schovalo, pršelo jen se lilo. Naše soutěž
začala v hospodě Nad Točnou, kde si děti vyzvedly
pohádkovou mapu Polic se šiframi. Stanoviště byla
rozmístěna po celé hospodě a děti plnily úkoly a
soutěžily v deseti disciplínách. Odměnou za velké
snažení byla u každé disciplíny sladkost a razítko do
kartičky. Své dovednosti a znalosti předvedli i rodiče
a prarodiče. Vše probíhalo zábavnou formou.

Velké finále bylo zakončeno tombolou, kde děti
vyhrály knihy, hračky, pomůcky, sladkosti,
společenské hry aj.

Velice bych chtěla poděkovat všem členům kulturní
komise za přípravu celé akce a zázemí v hospodě
Nad Točnou.
Po ukončení soutěží následoval program s Nikou a
Kikou – zumba.

Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Setkání seniorů

Myslivecký den

Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích srdečně
zve všechny seniory na tradiční Setkání seniorů,
které se koná v sobotu 10. září od 15 hodin v sále
hospody Nad Točnou. K poslechu bude hrát
cimbálová muzika Valašsko s primášem Vojtěchem
Gerlou z Polic. Občerstvení je zajištěno. Prosíme
seniory, aby donesli malý dárek do tomboly a
vyplněnou SeniorKartu.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

V sobotu 27. 8. 2022 uspořádal Myslivecký spolek
Jasenec-Police na Kozaře Myslivecký den. Počasí si
s námi letos pohrávalo, dopoledne hrozilo deštěm,
ale v poledne se vyčasilo, a tak si malí i velcí
účastníci mohli vyzkoušet svoje vědomosti a
dovednosti při připravených disciplínách a také
ochutnat
připravené
zvěřinové
speciality.
Atmosféra byla velice příjemná a děti byly
spokojené z výher v bohaté tombole.

Pozvánky
Hasičská soutěž
Okresní sdružení hasičů Vsetín ve spolupráci s SDH
Police a TJ Police Vás srdečně zvou na hasičskou
soutěž „O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje“
pod záštitou Ing. Radima Holiše, hejtmana
Zlínského kraje, která se koná v neděli 18. září od
9:00 hodin ve sportovním areálu TJ Police.
Milan Gerla, SDH Police

Pozvánka na Polický okruh
Zveme zájemce o tradiční závod horských kol
Polický okruh, který se uskuteční v sobotu 15. října
od 10:00 hodin se startem u klubovny. Start
hlavního závodu bude ve 12 hodin.
Milan Gerla, ředitel závodu

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.
Jiří Stříteský, předseda MS Jasenec – Police

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
7. září, další svoz je ve středu 21. září. Svoz pytlů
s plastem
od
domů
bude
ve
středu
14. září.
V sobotu 8. října proběhne sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Bližší
informace budou zveřejněny v příštím zpravodaji.

Pozvánka na fotbal
Tělovýchovná jednota Police – spolek zve všechny
fanoušky na fotbalové utkání Police – Krhová B,
které se odehraje v neděli 11. září od 16:00 hodin
na hřišti v Policích.
Rozpis zápasů podzimní části
4.9.
11.9.
18.9.
2.10.
9.10.
16.10.

Dolní Bečva B – Police
Police – Krhová B
Loučka – Police
Police – Velká Lhota
Lhotka – Police
Police – Kladeruby

16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30

Josef Mikulenka, předseda TJ
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