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Jednání zastupitelstva
Na červencovém jednání zastupitelstva obce
zastupitelé schválili bezplatné zapůjčení hasičského
dopravního automobilu Avia jednotce SDH
v Brankách. Dále schválili uzavření smlouvy
s dodavatelem na akci „Stavba a oprava
komunikace ke Klubovně v obci Police“, která se
připravuje k realizaci na příští rok. Tato akce bude
podpořena dotací. Zastupitelé byli informováni
o přípravě stavby komunitního centra.
Karel Hlavica, starosta

Zprávy z obce

Zprávičky ze školy
Prázdniny jsou v plném proudu. Doufáme, že děti,
žáčci i rodiče užívají dny volna vrchovatě.
Přejeme všem krásné slunečné dny a našim, už
bývalým, čtvrťáčkům Tomášovi Kašíkovi, Terezce
Mikulenkové a Marušce Machurové, kteří od září
nastoupí do jiné školy, aby se jim vstup do nové
životní etapy vydařil a v nové škole se jim líbilo.

Komunitní centrum Police
V současné době probíhá příprava návrhu stavby
nového komunitního centra, která by měla vyrůst
v zahradě místního pohostinství. V srpnu se nám
měly představit návrhy architektů. Vzhledem ke stále
probíhajícímu upřesňování výběrového řízení je
veřejné projednání zatím odloženo a o novém
termínu vás budeme včas informovat

Kontejnery u Jednoty
Minulý měsíc byly přemístěny kontejnery na sklo
od prodejny Jednoty na novou zpevněnou plochu,
která vznikla po demolici domu č. p. 51. Během
podzimních měsíců bude na této ploše vybudováno
nové kontejnerové stání a poté zde budou
přemístěny i zbývající kontejnery na tříděný odpad.

Hřiště u obecního úřadu
Stavební práce na rekonstrukci hřiště u obecního
úřadu jsou v plném proudu. Již byly odstraněny staré
opěrné zídky a také stará dlažba, která tvořila povrch
hřiště. Došlo k odbagrování zeminy na místě
stávajícího hřiště i pod nově budovaným
workoutovým hřištěm. Prosíme o respektování
označení a bezpečnosti v okolí této stavby při
pohybu vozidel a techniky. Po dokončení se těšíme
na upravený prostor pro sportovní hry dětí
i dospělých.

Obrázek pro školu v Policích nakreslil Tomáš Kašík.

Velice děkujeme panu Pavlíkovi, Mikulenkovi a
Štochelovi, že ve svém osobním volnu nainstalovali
nové šatní skříňky v mateřské škole. Věříme, že děti
z nich budou mít stejně velkou radost jako my.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Hasiči jsou bez Avie
Koncem července zapůjčila naše obec nevyužívaný
hasičský automobil Avia jednotce SDH v Brankách,
kde momentálně neměli k dispozici žádný zásahový
automobil. Auto je zapůjčeno do jarních měsíců
příštího roku, kdy jednotka SDH Branky obdrží nový
vůz.
Karel Hlavica, starosta

„Světici Helence, pletou ženci věnce“

Společenská kronika

Knihovna

Jubileum

Vedoucí knihovny oznamuje, že v pondělí 16. srpna
a 23. srpna bude knihovna uzavřena.

V měsíci červenci 2021 oslavili své životní jubileum:

Eva Bialožyt, knihovnice

Vlastimil Stříteský
65 let
Josef Votroubek
75 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu v kruhu svých
nejbližších.

Pumptrackové odpoledne

Markéta Stříteská předsedkyně kulturní a sociální komise

Polické svatební dostaveníčko
Díky výhře v soutěži „Obec přátelská seniorům
2020“ jsme celý rok vydávali jako přílohu Polického
zpravodaje „Polické svatební dostaveníčko“. Minulý
měsíc jsme vydali poslední číslo této přílohy. Chtěla
bych ještě jednou poděkovat všem, kteří na tento
projekt zapůjčili své fotografie.
Markéta Stříteská předsedkyně kulturní a sociální komise

PKM Bike Team, z. s., připravuje na pátek 10. září
2021 PUMPTRACKOVÉ ODPOLEDNE. Bližší
informace budou již brzy na stránkách
https://www.facebook.com/pkmbiketeam/
a v příštím zpravodaji.
Miroslav Kašík ml., předseda PKM Bike Team, z. s.

Cyklovýlet
Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko ve spolupráci s Obcí Police uspořádali v sobotu 17. července cyklovýlet
„Lednicko-Valtickým areálem na kole“. Nepříznivá předpověď počasí se nevyplnila, a tak jsme mohli navštívit celou
řadu pamětihodností. Byly to např. Chrám Tří Grácií, Janův hrad, zámek Lednice, Rybniční zámeček, Hraniční
zámeček, Vyhlídková věž, zámeček Belveder, zámek Valtice a další. Cyklovýletu se zúčastnilo 34 cyklistů včetně
několika dětí.

Milan Gerla, vedoucí zájezdu

Polické putování s vílou Poličkou
Cílem naší akce kulturní a sociální komise bylo
propojení generací, upevnění vztahů, pobyt
na čerstvém vzduchu, poznávání historických nebo
pro občany důležitých budov v Policích (kaple,
obecní úřad, škola, hasičská zbojnice). Ve Zpravodaji
jsme se postupně seznámili s těmito budovami.
Žijeme v krásné vesnici a seznámit se
s historií nás všechny obohatí.

Police se proměnily do pohádky, děti si u obecního
úřadu vyzvedly pohádkou mapu Polic se šiframi.
Po vyznačených šipkách navštívily různá stanoviště
a plnily na stanovištích úkoly. Byly to tyto disciplíny:
První pomoc s vílou Poličkou, Skok první, rovný
do pohádky, Ocas koně Šemíka, Vílí továrna
na bonbóny, Zvířátka na paloučku s vílou, Kytičky
na paloučku s vílou, Škola s kovbojem, Krmení
Otesánka, Přelez, přeskoč, ale nepodlez, Hadice
a had, Hasičská fontána.

Odměnou za velké snažení byla u každé disciplíny
sladkost nebo drobný dárek a razítko do kartičky.
Děti, rodiče a mnohdy i prarodiče předvedli své
dovednosti a znalosti. Vše probíhalo zábavnou
formou. K dobrým výkonům nám krásně svítilo
sluníčko a všechny dozajista potěšila spousta
sladkých odměn, drobných dárků a mnoho knih,
které si děti odnášely domů.
Velice ráda bych poděkovala všem členům kulturní
a sociální komise za úžasnou přípravu a velkou
obětavost. Vše děláme pro radost a úsměv našich
dětí.

Fotogalerii z akce „Putování s vílou Poličkou“ najdete
na stránkách obce www.obecpolice.cz.
Markéta Stříteská, předsedkyně Kulturní a sociální komise

Pozvánka na Kozaru

Odpadové okénko
Víte, že použité jedlé oleje a tuky se dají recyklovat?
Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky
používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak
člověku znovu posloužit. Stačí je slít do obyčejné
PET láhve a odnést do sběrné nádoby. Předcházíte
tak ucpání nejen vlastní, ale i obecní kanalizace a
navíc pomáháte šetřit naši planetu!
Jak správně třídit oleje
Třídit můžete všechny druhy potravinářských olejů
(slunečnicový, olivový, řepkový, sójový, palmový,
kokosový, a další), tuky (máslo, margarín nebo
sádlo). To znamená, veškeré oleje a tuky z konzerv,
ze zeleniny, masa, ryb, salátů, fondue, sýrů či hub
nakládaných v oleji nebo marinády na grilování,
a samozřejmě ze smažení i fritování. Použité oleje
a tuky stačí doma slít do jakékoli PET láhve, kterou
jste zvyklí třídit.
Olej nechte před přelitím vždy úplně vychladnout,
aby nedošlo k vašemu popálení. Ideální je láhev
naplnit celou. Olej do ní můžete slévat postupně,
nezapomeňte ji však pokaždé pečlivě zašroubovat.
Plnou a dobře uzavřenou láhev odneste
do označené popelnice na třídění oleje.
Vytříděný olej do popelnice v žádném případě
nepřelévejte, naplněné PET láhve vhazujte vždy
pečlivě uzavřené. Skleněné láhve do této popelnice
nepatří!
Proč třídit oleje?
- Zabráníte zanášení nebo dokonce ucpání
odpadního potrubí u vás doma, a šetříte tak
prostředky na případné opravy a čištění.
- Předcházíte znečištění a haváriím celé kanalizační
sítě, které je nutné nákladně a složitě řešit (máme
již zkušenosti s ucpaným potrubím na čistírně).
- Snižujete znečištění odpadních vod, a zabraňujete
tak pronikání odpadního oleje do půdy, vody
a celého ekosystému.
- Šetříte přírodní zdroje a snižujete potřebu
pěstování dalších olejnin pro průmyslové účely.
- Dáváte odpadu šanci být znovu užitečný –
vyčištěný odpadní olej se stává hodnotnou
surovinou pro výrobu moderních biopaliv
do letadel.
Zdroj: www.tridimolej.cz
V Policích je sběrná nádoba na olej umístěna
u Základní školy. V případě zájmu si můžete
na obecním úřadě vyzvednout praktickou nálevku
k bezpečnému plnění použitých olejů do PET lahví.

Myslivecký spolek Jasenec – Police vás srdečně zve
na Myslivecký den, který se uskuteční v sobotu 21.
srpna 2021 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 aj s jízdou
na koni a se sladkou odměnou. V 16:00 hodin
budeme losovat bohatou tombolu.
Srdečně zvou myslivci z Polic.
Jiří Stříteský, Předseda MS Jasenec – Police

Pozvánka na fotbal
Tělovýchovná jednota
Police – spolek zve
všechny fanoušky na
zahájení
podzimní
části fotbalové sezony
2021/2022.
Muži začínají v neděli 22. srpna utkáním v Bynině,
první domácí zápas se odehraje v neděli 29. srpna
v 16:00 hodin a přivítáme sousední družstvo
z Branek.
Josef Mikulenka, předseda
TJ

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
11. srpna, další svoz je ve středu 25. srpna. Svoz
pytlů s plastem od domů bude ve středu 1. září.

Renata Vajglová, referent
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