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Zprávy z obce
Oprava cest v obci
Největší stavební akce tohoto roku – výstavba nové
komunikace a oprava stávající komunikace pod
klubovnou je v plném proudu. V místě nově
budované silnice byla uložena nová dešťová
kanalizace a také zde byly položeny podkladní
štěrkové vrstvy. Následně nás ještě čeká oprava a
rozšíření stávající komunikace.
Dalšími opravovanými komunikacemi jsou cesty
v Hučále za točnou. Jejich povrch se zpevní
recyklátem a na jedné z nich bude osazen příčný
žlab pro odvod vody.

Hřiště u obecního úřadu
Hřiště u obecního úřadu je již po rekonstrukci
nějaký čas v provozu. Je hojně využíváno jak žáky
naší školy a školky, tak i veřejností, především dětmi
a mládeží. Při využívání je potřeba dodržovat určité
normy, které zajistí jeho dlouhou životnost.
Především povrch hřiště není určen pro jízdu kol,
koloběžek a kolečkových bruslí, jejichž kola
způsobují prohlubně v umělém povrchu. Z tohoto
důvodu je zakázáno na hřiště vjíždět!
Zpevnění břehů nad hřištěm bylo zajištěno
ochrannou sítí, která by měla zajistit stabilitu svahu.
Síť ale neslouží k lezení či chůzi.

Kanalizace
Poličtí hasiči zasahovali v dubnu na čističce
odpadních vod v Policích, kde provedli čištění
kanalizace na přívodu k ČOV, tak i v prostorech
samotné ČOV. V kanalizaci se opět nacházelo
mnoho nečistot, které do kanalizace nepatří. Zdálo
by se, že o tomto tématu již bylo řečeno vše, ale jak
je vidět, je zřejmě nutné si připomenout, co do
kanalizace nepatří. Rozhodně se do kanalizace
nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel), tuky
(fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické
potřeby (např. vlhčené a kosmetické ubrousky,
vatové tyčinky, jednorázové pleny), chemikálie a
léky. Provoz čistírny odpadních vod může také
výrazně zkomplikovat řada chemických a
nebezpečných látek, které mají negativní vliv na
biologické procesy při čištění odpadní vody.
Děkujeme Vám, že dodržujete kanalizační řád a tím
přispíváte
k bezproblémovému
provozu
vybudované kanalizace.

Karel Hlavica, starosta

Volby do zastupitelstva obce
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev
obcí a stanovil dny konání na 23. a 24. září 2022.
Podrobné informace o podmínkách kandidatury ve
volbách do zastupitelstev obcí budeme postupně
zveřejňovat a naleznete je na webových stránkách
obce - www.obecpolice.cz/samospráva/volby.
Renata Vajglová, referent

Májové pobožnosti
Májové pobožnosti budou v květnu v kapli
v Policích vždy v úterý, pátek a neděli v 17:30.

„Déšť svaté Žofie švestky ubije.“

Zprávičky z naší školičky
Zprávy ze školy
Tou nejdůležitější akcí v měsíci dubnu byl
Velikonoční jarmark, na který probíhaly přípravy už
od měsíce února. Tvoření, vyrábění a malování
vyplňovaly dětem každou volnou chvilku v družině i
doma. A výsledek stál opravdu za to. Všechny stoly
v jídelně, která se proměnila v úterý 12. 4. 2022 na
tržiště, byly plné krásných výrobků nejen od dětí,
ale i od našich maminek, tetiček a babiček. Jarmark
byl doplněn i tvořením velikonočních zajíčků,
malováním vajíček a sázením semínek, které
probíhalo v jedné ze tříd. Velice děkujeme všem
rodičům a přátelům školy, kteří se akce zúčastnili a
naše děti podpořili.

Poslední akcí tohoto měsíce byl „Čarodějnický rej“,
který se konal ve čtvrtek 28. 4. ve školní družině a
ke kterému jsme přizvali i naše malé kamarády z
mateřské školy. Školní zahrada byla plná menších i
větších čarodějů a čarodějek, vařilo se v
čarodějnickém kotli, zpívaly se čarodějnické
písničky, tančily se čarodějnické tance a létalo se na
čarodějnickém koštěti. V závěru letu obdržel každý
čaroděj a čarodějnice osvědčení o bezpečném
zdolání překážkové dráhy.☺

Zprávy ze školky

Následující den jsme se přesunuli do Muzea ve
Valašském Meziříčí, kde jsme se zúčastnili
programu Velikonoce v muzeu. Vyrobili jsme si
velikonoční věnečky z papíru, dozvěděli se o
různých technikách malování kraslic a upekli jsme si
i tradiční velikonoční pečivo tzv. jidášky.
Ve středu 20. 4. jsme se zúčastnili dopravní výchovy
ve Valašském Meziříčí. Tentokrát ale neproběhla na
dopravním hřišti z důvodu rekonstrukce, ale na
mobilním dopravním hřišti v Domečku.
Den Země jsme letos oslavili ve čtvrtek 21. 4. účastí
na programu ve Valašském Meziříčí. Pro žáky bylo v
amfiteátru připraveno několik různých stanovišť, na
kterých plnili různé úkoly a dozvěděli se plno
zajímavých věcí z oblasti přírodních věd a ekologie,
například jak správně recyklovat, jak poskytnout
první pomoc, jak se vyrábí med a čím jsou pro nás
důležité včely. Také jsme si vyzkoušeli některé
fyzikální a chemické pokusy a pozorovali Slunce
hvězdářským dalekohledem. Den Země oslavili i
žáci ve školní družině, a to procházkou k prameni
potoka a povídáním o vodě.

Ve školce se 12. 4. konalo pro rodiče a děti tvořivé
odpoledne a den otevřených dveří. Na programu
bylo zdobení cukroví jedlými barvami, tvoření
jarních obrázků technikou pískování a skládání
mozaiky.
Ve středu se děti a paní učitelky vydaly na obecní
úřad a do místního obchodu popřát krásné
Velikonoce formou přáníček a koledování.
Stejně jako školáci se i děti z mateřské školy
zúčastnily programu Velikonoce v muzeu ve
Valašském Meziříčí.

„Kdo je zvonek zelený?“ To je název výtvarné
soutěže, kterou pořádá Spolek pro obnovu
zámeckého parku v Brankách, a které se naše škola
každoročně pravidelně zúčastňuje.
Děti v
mateřince i žáci v družině namalovali plno krásných
obrázků ptáčků, které jsme do soutěže odeslali.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Výtvarná soutěž „Nakresli a pojmenuj polické zvířátko“
Děti ze základní školy nakreslily do výtvarné soutěže krásné obrázky. Některé z nich dnes představujeme. Všechny
se však do tohoto vydání zpravodaje nevešly, a proto další obrázky ukážeme v příštím čísle.

Vítek Havran

Nela Hanáková

Robinek Pavelka

Sebík Kleibl

Natálka Zimáková

Kryštof Němec

Pepík Navrátil

Gábinka Marečková

Vojta Mikulenka

Vítání občánků
Vítám tě na světě, děťátko milé,
dnes ráda bych ti dala do vínku,
veselé s tátou prožité chvíle
a láskyplnou maminku.
Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích dne
3. dubna 2022 uvítala na obecním úřadě Ondřeje
Kovaříka, Natálii Zátopkovou, Stelu Bialožyt,
Anastázii Hegarovou a Jonathana Holla.

S dítětem v náručí přišli rodiče nám říct, že je naše
obec bohatší o nový lidský květ. Vítáme Tě
Ondrášku, Natálko, Stelinko, Stázičko a Jonýsku
s velkou radostí do naší obce.
Milí rodiče, nezapomeňte, že Vaše dítě bude
potřebovat vždy a ve všem Vaši lásku, ochranu a
trpělivost. K tomu vám přeji, vážení rodiče, hodně
síly, ať se Vám vaše přání splní, ať Vám dítě roste do
krásy, ať je radostí nejen Vám, rodičům.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Klenot Police
Velikonoce na klubovně

Ke zdobení máje se sešlo mnoho malých i velkých
pomocníků a ke stavění hodně chlapů, kteří máj
postavili raz dva. Akci jsme zakončili opékáním
špekáčků na venkovním ohništi. Děkujeme hasičům
za dovezení a připravení máje a také všem za účast
a pomoc.
Za spolek Klenot Police Renata Vajglová

Ukliďme Police

Spolek Klenot Police uspořádal v sobotu 9. dubna
Velikonoční posezení na klubovně. Navzdory
deštivému počasí se sešlo velké množství dětí
i dospělých, kteří se celé odpoledne věnovali výrobě
velikonočních ozdob a pletení tatarů. Špekáčky
jsme si tentokrát místo na venkovním ohništi opekli
v krbu. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme
se na vás na dalších akcích spolku.

Stavění máje

V sobotu 30. 4. 2022 uspořádal spolek Klenot Police
spolu s SDH Police u klubovny tradiční stavění máje.
Počasí se nám snažilo vynahradit nepřízeň
z Velikonoc a poslalo nám krásný slunečný den.

V pátek 8. 4. 2022 uspořádal obecní úřad
ve spolupráci s Mysliveckým spolkem JasenecPolice a místní Základní školou a Mateřskou školou
v Policích akci "Ukliďme Police". V 17:00 hodin si
na točně dobrovolníci vyzvedli rukavice, pytle
na odpad a také proběhlo rozdělení lokalit k úklidu.
Pro děti byla připravena malá odměna. Odpadu a
všeho možného, co do přírody nepatří, se znovu
nasbíralo několik pytlů. Akci bohužel narušil vytrvalý
déšť. V rámci této akce se odvezl také odpad z černé
skládky, kterou někdo vytvořil začátkem měsíce
u závory na Kozaru. Tento přestupek byl nahlášen
Policii ČR. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se
akce zúčastnili.

Jiří Stříteský, místostarosta

Společenská kronika

Pozvánky

Narození

Kácení máje

Jak tě přivítat človíčku?
Tak – jak vítáme lásku…
V měsíci dubnu 2022 se narodila Amálie Bijová.
Rodičům i miminku přejeme hodně zdraví, štěstí,
radosti a lásky.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Pozvánka na fotbal
Tělovýchovná jednota Police zve všechny fanoušky
na domácí fotbalové utkání Police – Kladeruby,
které se odehraje v neděli 15. května od 16:30
hodin na hřišti v Policích. Další domácí zápas Police
– Loučka se uskuteční v neděli 29. května od 16:30
hodin.
Josef Mikulenka, předseda TJ

Spolek Klenot Police srdečně zve všechny své členy
a příznivce na tradiční KÁCENÍ MÁJE u klubovny v
Policích, spojené se ŠKRAČENÍM VAJEC v sobotu
28. května 2022 v 15:00 hod. Vše pro přípravu
škračenice s sebou. Prodej občerstvení zajištěn. Na
setkání s Vámi se těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně spolku Klenot Police

Poplatky v roce 2022

Trénování paměti

Poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství
Sazba poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství pro rok 2022 nově činí 550,- Kč.
Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt. Poplatek platí i fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Splatnost poplatku je
do 31. května 2022. Poplatník je povinen ohlásit na
Obecní úřad v Policích vznik nebo zánik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku.
V případě úhrady poplatků bezhotovostním
převodem je nutné uvádět variabilní symbol
k rozlišení plateb.
Poplatek za obecní systém
odpadového
hospodářství: variabilní symbol 134500+číslo
popisné
Číslo účtu obce vedený u Komerční banky: 8922851,
kód 0100. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím
jméno poplatníka.

Kulturní a sociální komise při OÚ Police Vás zve ve
čtvrtek 26. května v 18:00 hodin na Trénování
paměti. Pro své tělo děláme hodně, pracujeme na
poli i zahradě, sportujeme, běháme cvičíme.
Pokusme se také něco udělat pro svůj mozek. I on
potřebuje být v kondici co nejdéle. Zábavnou
formou si svůj mozek můžeme procvičit.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
18. května, další svoz je ve středu 1. června. Svoz
pytlů s plastem od domů bude ve středu 11. května.
Rozpis vývozu odpadů na celý rok je umístěn na
webových stánkách www.obecpolice.cz v sekci
OBEC/Odpady nebo k vyzvednutí na obecním
úřadě.

Marie Černochová, účetní
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