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Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
spolu se zpravodajem se k Vám dostává brožurka o
naší obci, která byla vyhotovena v rámci projetu
přeshraniční
spolupráce
Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko a oblastí Medzihorie
na Slovensku. Smyslem tohoto projektu bylo
podpořit a dále rozvinout aktivity v obcích, ať už jde
o dobrovolné hasiče, rybáře, myslivce, včelaře nebo
například folklórní soubory. Vznikla společná sada
letáčků zachycující jedinečnost jednotlivých obcí
z pohledu místních iniciativ.

Značky u základní školy
Minulý měsíc byly osazeny u školy nové značky
s výraznými reflexními prvky, které upozorňují
řidiče na pohyb dětí v tomto místě. Zejména ráno,
kdy rodiče vodí děti do školy a školky a odpoledne,
kdy děti odtud odcházejí, je zde zvýšený pohyb
osob. Respektujte naše malé školáky a předškoláky,
kteří pomalu vstupují do každodenního života.

Evropské státy se nyní potýkají s velkým náporem
uprchlíků z Ukrajiny, kteří již dorazili i k nám, do
České republiky, a budou potřebovat naši pomoc.
Snažme se, alespoň trochu vcítit do jejich situace a
pokud to je možné, pomáhejme.
Karel Hlavica, starosta

Nové lavičky na rozcestí
V únoru byly na rozcestí vedle elektronické úřední
desky umístěny nové lavičky a došlo k dalšímu
zvelebení tohoto prostranství. Byl odstraněn také
nevzhledný plot, který ohraničoval sousední
pozemek. Čekání na prodejce, kteří v tomto místě
mají vyhrazené stanoviště, bude nyní příjemnější.

Karel Hlavica, starosta

Výtvarná soutěž
Minulý měsíc vyhlásila Kulturní a sociální komise
výtvarnou soutěž pro děti „Namaluj zvířátko a
vymysli mu jméno“. Děti mají nakreslit
nejoblíbenější polické vyřezávané zvířátko a
vymyslet mu jméno. Pojmenovat však mohou
všechna zvířátka, která jsou v Policích rozmístěna,
nejen to své namalované. Soutěž bude probíhat do
konce dubna. Své výtvory můžete nosit na obecní
úřad. Výtvarné práce dětí budou odměněny a my se
na všechny moc těšíme.

Ježek Kuba od Natálky Kleiblové

„O svatém Tomáši, sníh bředne na kaši.“

Zprávičky z naší školičky
Dlouho jsme odolávali. Ale v měsíci lednu se i naše
škola musela potýkat s covidovou situací. Z důvodu
karantén a izolací bylo proto nutné omezit provoz
mateřské školy, na několik dní zrušit provoz školní
družiny i školní jídelny a koncem ledna vyhlásit ve
škole ředitelské volno. I přesto jsme nadále
pokračovali ve výuce a alespoň jsme si vyzkoušeli,
jak zvládáme distanční výuku, která po dohodě
s rodiči probíhala i v době ředitelského volna.
Ve čtvrtek 19. 1. 2022 se podařilo uskutečnit
jedinou akci v měsíci – návštěvu pana trenéra
fotbalu, který měl pro žáky školy připravený bohatý
program plný pohybových her a také povídání
o zdravé výživě.
V měsíci únoru po jarních prázdninách jsme se se
žáky školy vydali bruslit na zimní stadion
do Valašského Meziříčí. I když některé děti stály
na bruslích poprvé v životě, snaha a nadšení stát se
novým šampionem v bruslení nechyběla nikomu
z nich. ☺
V pátek 25. 2. proběhla „škola na zkoušku“.
Ve školních lavicích jsme přivítali naše milé
předškoláčky z mateřinky, aby se seznámili se
školním prostředím. Jejich nejistota a strach velice
brzy zmizela, a to i díky našim prvňáčkům, kteří se
malých návštěvníků ze školky ujali. ☺

Se školní družinou jsme se v prvním měsíci tohoto
roku vydali na prohlídku místní kaple, kterou nás
provedla paní Marie Černochová.
Dále jsme uskutečnili návštěvu Muzea valašských
strašidel ve Valašském Meziříčí. Téma Muzeum nás
ve školní družině doprovázelo převážnou část
měsíce ledna, jelikož jsme se opět zapojili do
mezinárodní dětské výtvarné soutěže o Lidicích, kdy
děti výtvarně ztvárňovaly svou představu muzea dle

vlastní fantazie.
V pondělí 28. 2. jsme si s dětmi v rámci naší školní
družiny uspořádali karneval. Odpoledne plné her
jsme si náramně užili i díky rodičům, kteří nám
připravili bohaté občerstvení.

V mateřské škole se od 14. 2. do 18. 2. 2022 konala
„školkiáda“ – zimní sporty bez sněhu. Vítězem se
stal každý, kdo se her a soutěží zúčastnil s chutí
a s úsměvem na rtech. ☺
Ve středu 16. 2. byl pro děti ve školce připraven
projektový den s názvem Práce a hry s keramickými
materiály. Paní keramička dětem ukázala různé
keramické materiály a nástroje a seznámila je
s keramickými činnostmi. V průběhu projektového
dne si každé z dětí vyrobilo hliněného ptáčka
na památku.
V pondělí 23. 2. se v mateřské škole místo dětí
objevily samé pohádkové bytosti. Nechyběly
princezny, zvířátka, víly, piráti, draci, kouzelnice ani
loupežníci. ☺

V závěru bych chtěla velmi poděkovat
zaměstnancům školy, žákům, dětem a rodičům
za perfektní zvládnutí nastalé situace v důsledku
epidemie, za vstřícnost a pochopení.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Lidé v naší dědině

Alžběta, Matěj a Štěpánka Musialovi
SOUROZENCI
I když v současné době je problematické klást
takovou otázku, stejně se ptám, jak se máte?
A Myslím, že dobře.
M Já myslím, že celkem dobře. Nebo spíše se
snažím, aby bylo dobře vždy.
Odpovídáte identicky…Matěji, jak a kdy tě napadlo
být tím, čím momentálně profesně jsi?
M Popravdě, nedokážu na tuto otázku přesně
odpovědět. Vždy mně bavilo pomáhat druhým
lidem. No a jednoho dne jsem si řekl, že bych chtěl
být nápomocen k tomu, abych životy zachraňoval.
Pro nezasvěcené prosím upřesni své povolání, není
běžné studovat obor, kde převažují ženy…
M Jsem zdravotní sestra/bratr. Pracuji na
neurologickém oddělení na lůžkové části v Novém
Jičíně. To nejspíš máte pravdu, ale každým rokem
nás „bratrů“ přibývá a je to znát. Jen na našem
oddělení jsme tři. Už to není jako v minulosti, kdy
sestry byly pouze ženy.
Jak tě tedy v nemocnici oslovují?
M Není úplně přesná definice na oslovení. Převážně
je to však bratr, bratříček.
Jaké bylo studium?
M Studium bylo fajn, ale trávit každý den plno času
ve třídě plné holek nebylo úplně jednoduché. Byl to
prostě babinec. Když je takhle spousta holek po
hromadě není to zrovna výhra.
Dobře, sice by mně zajímalo, proč to není výhra, ale
nebudeme dál toto téma rozvíjet…Bětko je
akordeon tvoje velká láska? A kdy a proč jsi zvolila
tento nástroj?
A Ano, akordeon-harmonika je moje velká láska, už
odmala se mu věnuji, co to nejvíc jde, hraji od druhé
třídy a začala jsem hrát díky bráchovi a chtěla být

jako on… Není to úplně lehký nástroj, ale já jsem se
v něm našla. Mám za sebou hodiny a hodiny
tréninků, soutěží a koncertů, ale i to je málo. Učit se
budu celý život, hlavně od mého skvělého učitele,
který je mě velkým vzorem a díky jemu jsem tam
kde jsem. Dává mě stále nové příležitosti, jak se
zlepšovat.
Není to lehký nástroj „ani váhově…je obdivuhodné,
jakou máš sebe disciplínu. Co hraješ nejraději a
jakou hudbu posloucháš?
A Ano, hraní mě skutečně naučilo disciplíně. Hodně
mi pomáhá dávat si cíle. Někdy se to podaří, někdy
to vyžaduje větší úsilí a trpělivost. Bude mi
sedmnáct, tak poslouchám současnou moderní
hudbu i českou a ráda si zablbnu i na hudbu z let 60,
70 i 80 různých žánrů. Ráda hraju lidovky, hlavně
naše valašské. Chodím pravidelně hrát do Diakonie,
tam vidím radost klientů. Také hraju Pavla Žalmana,
má moc pěkné texty. No a Jarka Nohavicu, se
kterým jsem měla čest hrát osobně na koncertě. K
akordeonu samozřejmě patří Francie, takže
francouzské valčíky.
Jaké další lásky a záliby máte?
M Já mám velmi rád přírodu a zvířata. Trávím hodně
času na zahradě s dědou. Děda chová hospodářská
zvířata a snaží se mi předávat své zkušenosti, které
za život posbíral. Mě taková práce, co se týče
hospodaření strašně baví a snažím se zapojovat co
nejvíce to jde. Doufám, že v té tradici budu
pokračovat. Snažíme se s dědou věci zdokonalovat,
a to mě naplňuje.
A Tak největší zálibou je ta hudba, hraju i na klavír
na který jsem se naučila sama a teď díky škole se se
mu věnuju ještě víc. Příroda je mě také hodně
blízká, tady na vesnici to ani jinak nejde.

Dědeček hraje ve vaší rodině zřejmě velmi
důležitou roli, je cítit z vaší strany respekt a láska…
M Ano, to máte pravdu. Jsem rád za to, jaký máme
spolu vztah. Spoustu věcí mně naučil. Učil nás to
všechny. Tím myslím všechna vnoučata. Vždycky
nás učil hlavně pracovitosti a píli. Respekt jsme k
němu měli vždy, ale bez toho to nejde.
A Ano respekt u našeho dědy je samozřejmost a ve
všem souhlasím s bráchou. Všechno, co dědovi
život dal, co se týče práce, to nám stále předává.
Máte ambice jít do světa „na zkušenou“?
M Rozhodně ne. Nikdy jsem nad touto myšlenkou
ani nepřemýšlel. Nejsem typ člověka, který má
potřebu zkoušet něco nového. Jsem tady spokojený
a měnit to nechci. Mám to tady rád a doufám, že to
tak i zůstane.
A V tomhle jsem opak bráchy…ráda zkouším nové
věci, takže kdo ví, co bude…
Co a kdo je pro vás v životě nejdůležitější?
M Pro mě je nejdůležitější rodina a zdraví. Jsem rád
za to, jak hezké vztahy v rodině máme. Jsme si se
sestrami a s mamkou hodně blízcí. A zdraví je za mě
nejcennější věc, co v životě člověk může mít.
A Za mě je důležité, aby byl člověk zdravý a sám se
sebou spokojený. A rodina – je důležité udržovat
vztahy jaké mezi sebou máme.
Zní to idylicky, ale nic není jen tak – jak se o ně
pečuje u vás?
M Snažíme se spolu trávit hodně času. Není to teď
úplně jednoduché, protože každý má už své
povinnosti. Vždy si, ale snažíme ten čas najít.
A Ano, hlavně komunikace a společně strávené
chvíle. U nás v rodině je hodně veselo, snažíme si to
udržet.
Leckdo by vám mohl závidět, člověk by k vám hned
chtěl na návštěvu…Jak vnímáte dnešní mladou
generaci a jak vidíte budoucnost obecně?
M No to je těžké. Nechci moc někoho hodnotit.
Každý člověk má v životě jiné cíle, morálku atd.
Hodně mi dává práce v nemocnici. Za tu dobu, co
tam pracuji jsem svůj život úplně přehodnotil. Moje
generace je celkem specifická, ale asi je to na úhlu
pohledu. Hodně času trávím s dědou a ten mi radí,
jak to on vidí svýma zkušenýma očima. A
budoucnost? To záleží. Jaké si to člověk udělá,
takové to bude mít.
A Tak se někdy stavte…co na to říct, jsem součástí
této generace, dívám se na to ze všech směrů – zdá
se mi, že generace našich babiček a dědečků byla o
mnoho lepší.
A proč? V čem konkrétně?
A Myslím, že měli k sobě blíž, byli k sobě laskavější,
skromnější. Svět byl tak nějak lepší, co se týče té

komunikace. Ale já mám výhodu s příklady v naší
rodině.
Říká se, že každý je strůjcem svého osudu, o tom by
se dalo polemizovat a každá generace si nese svoje.
Nicméně Matěj má hezky jasno, tedy
„vyjasněno“…ovlivněn dědečkem, to je krásné.
Rané dětství v Policích – jaké bylo?
M Já mám krásné vzpomínky na dětství. Hodně času
jsme trávili venku s ostatními vrstevníky. Také jsme
byli často u dědy a babičky tady v Policích. Už v té
době se nás snažili zasvětit do toho pravého života
na vesnici. Od sena až po zemáky. V té době jsem to
moc neoceňoval, ale dnes jsem rád za to, jaké
dětství jsem měl. Co se týče Polic, tak jsem tady
spokojený. Libí se mi tu. Je tady krásné okolí. Jen si
myslím, že některé věci by tady šly řešit lépe.
Souhlasím, jaké konkrétně máš na mysli?
M Nevím, jestli je úplně vhodné to prezentovat
touto formou.
A Já na dětství budu ráda vzpomínat a nikdy bych to
nevyměnila. Školka a škola tady v Policích nebo
prázdniny s našimi sestřenicemi a bratrancem u
babičky a dědy a celkově život tady na vesnici.
Vyrůstali jsme tři sourozenci pospolu, známe práce
všeho druhu.
Ale vaše třetí sestra zůstává zahalena tajemstvím a
neúčastní se rozhovoru ani virtuálně – můžete o ní
něco říct?! Nebo ji necháme utajenou i když je s
vámi na fotografii?!
M Určitě nééé, je to naše ségra a důležitá součást
naší rodiny. Štěpánka je starší o rok a půl, zažili jsme
super dětství a doufám, že nás čeká ještě hodně
společného času, ale už jsme dospělí a začínáme si
budovat svoje zázemí a domovy.
A Štěpánka je naše „velká“ ségra. Hodně lidí si nás
plete, jsme si velmi podobné, bydlí s námi v Policích.
Když jsem dělala rozhovor s maminkou moc hezky
mluvila o vás všech – je to tak asi i opačně že?
M Mamka se nás snažila vychovat, jak jen nejlépe to
šlo a myslím, že se jí to povedlo. Ne vždy to s námi
měla lehké, ale dnes oceňuji, jak strašně moc se
snažila. Neměla to vždy lehké. Naučilo nás to držet
při sobě a pomáhat jeden druhému.
Vlastně byla na vás sama?
M Ano dá se to tak říct. Se svým otcem jsem toho
času moc nenatrávil.
A Ano a nebylo to pro nikoho z nás jednoduché, ale
myslím, že se s tím poprala statečně! Mamka je pro
nás velkým příkladem, ve všem. Učila nás
pracovitosti, poctivosti a také lásce k druhým. Díky
tomu, co nám předala se snažíme držet pospolu.
Mě vždycky podporovala a doufám, že bude i
nadále.

Matěji hodláš se dál vzdělávat v oboru? Bětko ty
studuješ jakou školu?
M Přemýšlím nad pokračováním studia při práci.
Dnes je potřeba se pořád vzdělávat co se týče
zdravotnictví. Momentálně pracuji v nemocnici v
Novém Jičíně na neurologii. Nějak jsem se v té
neurologii našel, zajímá mě i neurochirurgie.
Uvidíme.
A Já studuji na Pedagogické škole zaměřené na
předškolní a mimoškolní pedagogiku. Do budoucna
se chci zaměřit na hudbu.
Matěji můžeš přiblížit svoji momentální práci v
nemocnici?
M Úplně nevím, jak to vysvětlit. Zkrátka mám na
starosti své pacienty, o které se starám a
zodpovídám za ně. Dělám vše, co se týká léčby
daného pacienta, zkrátka zdravotní sestra.
Máte splnitelná nebo i nesplnitelná přání a touhy?
M Každý člověk má nějaké své přání. Tím mým je
zůstat tady v Policích a pokračovat v dědových
šlépějích. Ty nesplnitelné si nechám pro sebe.
A Já mám také splnitelná i nesplnitelná přání, ale
budu se snažit, aby byla všechna splnitelná…
Už zase ten dědeček a jeho stopy…člověk má mít
svá tajemství a ctít tradice, to není tak běžné u
vašich vrstevníků, to z vás musí mít dědeček
radost…
M Snad má. To máte pravdu a mrzí mě, že se vytrácí
ten tradiční vesnický život. Třeba se to jednoho dne
změní.
Dnes většina mladých hledá uplatnění ve městech,
co volíte vy vesnici nebo město?
M Za mě jednoznačně vesnice. Při studiu na střední
škole jsem si chtěl vyzkoušet internát, abych
nemusel trávit tolik času cestováním. Vydržel jsem
to rok a troufám si říct, už nikdy více. Trpěl jsem tam
a připadal jsem si jak králík v králíkárně. Byl jsem z
toho nesvůj a raději jsem obětoval svůj čas, než
abych bydlel ve městě. Potřebuji kolem sebe zvířata
a přírodu. Co se týče cestování, tak tomu jsem nikdy
nějak neholdoval. Když dostanu dovolenou, tak si
raději najdu nějakou práci venku a tím si nejvíce
odpočinu.
A Na vesnici má život své klady i zápory, já mám
život na vesnici ráda a také bych neměnila. Ale je
potřeba si vyzkoušet i druhou stranu, tedy život ve
městě, ale nevím, zda bych byla spokojená…
Máte tady někde v okolí svoje oblíbené klidové
místo?
M Určitě mám, jako každý z nás. Mě uklidňuje už jen
to, když můžu být na zahradě.

A nemusíš nutně pracovat, jen tak být…chápu – a ty
Bětko?!
A Je výhoda bydlet na kopci. Mám ráda nadhled a
prostor u Luže, je tam klid.
Prozradíte, jaké jste znamení? Matěji ty jsi zjevně
rodilý optimista a Bětka?
M Jsem ryba a ano snažím se být optimista. Ne vždy
to sice jde.
A Já jsem rak…, mám ráda veselo a snažím se řešit
věci „na pohodu“.
Nějaká myšlenka či téma na závěr?!
M Nejspíš ne. Snad jen, že přesně 0,00 Kč stojí
chovat se k někomu s úctou a respektem.
A Asi jen to, že zdraví je teď na prvním místě, tak si
ho važme.
Ano, ale i o zdraví musíme dbát, tedy i to duševní.
Jak vnímáte jako mladí lidé, kteří se narodili a
doposud žili v míru, současnou celosvětovou
situaci, myslím válku na Ukrajině s nebezpečím
ohrožení celosvětového míru?
A No je to zvláštní čas, který naše generace teprve
poznává. Tady je zatím (a díky za to) klid.
Samozřejmě je nám velmi líto těch, které to
bezprostředně zasáhne. Proto si važme toho, co
máme, kde a s kým žijeme a mysleme na ty, kteří to
tak nemají.
M Celková světová situace se mi vůbec nelíbí.
Věřím, že dobro zvítězí. Nechci to moc rozvíjet.
Děkuji za rozhovor „tři v jednom“. Třetí sestru
neznám, s Bětkou jsme se vůbec nesetkaly a s
Matějem jsme strávili aspoň chvíli při focení fotek,
které jsme nepoužili…absurdní a vtipná realita této
bláznivé doby. Žurnalisté to nemají lehké – budu
muset zřejmě navštívit jejich dědečka…
Text: Jana Janěková
Foto: Kateřina Pavelková

Pobožnost Křížové cesty
Pobožnost Křížové cesty bude v postní době vždy
v pátek v 17:30 v kapli v Policích.
Obrázek: pixabay

Humanitární pomoc Ukrajině
Od pondělí 28. února zahájilo město Valašské
Meziříčí v rámci ORP (obec s rozšířenou působností)
Valašské Meziříčí sbírku materiální humanitární
pomoci pro Ukrajinu. Materiální pomoc mohou lidé
nosit přehledně rozdělenou dle druhu do
samostatných krabic či přepravek.
Sběrné místo materiální humanitární pomoci
1. nádvoří zámku Žerotínů
Pondělí – Pátek 9.00 – 17.00, Sobota 9.00 – 12.00
Humanitární pomoc můžete předat i na Obecním
úřadě v Policích. Dary budou potom odvezeny na
sběrné místo ve Valašském Meziříčí.
Co darovat:
- Trvanlivé potraviny (konzervy, paštiky, těstoviny,
rýže, hroznový cukr…)
- Balená pitná voda
- Základní zdravotnický materiál (obvazy, náplasti,
rukavice…)
- Základní léky (proti bolesti, jód…)
- Drogerie (zubní kartáčky a pasty, toaletní a dámské
potřeby…)
- Potřeby pro děti (plenky, dětská výživa, vlhčené
ubrousky…)
- Power banky, baterky, svítilny …

Důležité weby, infolinky, odkazy:
• Důležité zdravotnické informace pro občany
Ukrajiny v češtině i ukrajinštině, volejte zdarma linku
+420 226 201 221, volba číslo 8.
• Infolinka +420 974 801 802, kde se dozvíte
praktické pobytové informace. Je k dispozici i
e-mailová adresa: ukrajina@mvcr.cz.
Ve Zlínském kraji řeší aktuální požadavky firem v
souvislosti s pracovníky z Ukrajiny a jejich rodinnými
příslušníky Kontaktní centrum pro Východní trhy v

rámci Krajské hospodářské komory (kontakt na
Bohdanu Lavrovičovou, tel. 725 596 631, e-mail:
lavrovicova@khkzk.cz).
Centrum na podporu integrace cizinců (krajská
pobočka v budově Centroprojektu ve Zlíně –
www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/).
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra řeší
ubytovací kapacity pro občany z Ukrajiny –
www.suz.cz/ubytovani-pro-ukrajinske-rodiny/.
Město Valašské Meziříčí žádá o spolupráci – pokud
máte volné kapacity ubytování pro občany Ukrajiny.
Nabídky ubytování včetně upřesňujících informací a
kontaktů
zasílejte
prosím
na
e-mail:
ukrajina@muvalmez.cz, pro doplňující informace
můžete volat krizovou telefonní linku města - 775
857 847 (po-pá v čase 8.00–15.00).
Zdroj: www.valasskemezirici.cz

Charita Valašské Meziříčí vyhlašuje sbírku
trvanlivých potravin pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří
přijedou do Valašského Meziříčí. Potraviny můžete
přinést do pátku 11. března na Obecní úřad
v Policích.

Vodění medvěda

Velikonoce na klubovně
Spolek Klenot Police plánuje na sobotu 9. dubna
2022 Velikonoční posezení v příjemném prostředí
Polické klubovny. Bližší informace budou
zveřejněny v příštím zpravodaji.

Spolek Klenot Police uspořádal v sobotu 26. února
2022 masopustní průvod naší obcí. Děkujeme všem
za srdečné přijetí a připravené občerstvení.

Obrázek: pixabay

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci únoru 2022 oslavili své životní jubileum:
Hana Vinklarová
65 let
Jarmila Havranová
70 let
Marta Jiříčková
80 let
Zdeněk Plesník
70 let
Anežka Vozáková
80 let
V měsíci listopadu 2021 oslavil své životní jubileum:
Emil Němec
75 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.

Úmrtí
Na konci světa stojí můj strom,
má už svá léta a v koruně ptáky.
Až ho najdu, poznám, že je to on,
a zůstanu s ním stát taky.

Za spolek Klenot Police Renata Vajglová

Na konec pozemské pouti došla naše spoluobčanka
a zároveň nejstarší obyvatelka obce paní Anna
Sedlářová. Pozůstalé rodině vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Poplatky v roce 2022

Humanitární sbírka

Poplatek ze psů

Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií Broumov
pořádá ve středu 30. března 2022 od 7:00 do 17:00
hodin humanitární sbírku šatstva a textilu.
Do sbírky můžete darovat:
- veškeré letní a zimní oblečení (s funkčními zipy),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1 m2)
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
- obuv (nepoškozená a v párech svázaných
gumičkou)
- kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- menší elektrospotřebiče (i nefunkční)
- knihy, časopisy

Žádáme majitele psů, kteří doposud nezaplatili
poplatek ze psů, aby tak učinili co nejdříve, a to buď
hotově do pokladny na Obecním úřadě v Policích
nebo bezhotovostním převodem na č. ú. 8922851
kód banky 0100 variabilní symbol: 134100+číslo
popisné. Držitel psa je povinen ohlásit
na Obecní úřad v Policích vznik nebo zánik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku.

Stočné
Poplatek za stočné na rok 2022 je stanoven dle
směrných čísel roční spotřeby vody na obyvatele
a schválené výše stočného. Nově platba činí 660,- Kč
na obyvatele, který je napojen na splaškovou
kanalizaci. Poplatek je splatný do 31. března 2022
v hotovosti na Obecním úřadě v Policích nebo
bankovním převodem.

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 ze psů: variabilní symbol 134100+číslo
popisné
Stočné: variabilní symbol 232100+číslo popisné
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.

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače matrace, koberce,
nábytek, znečištěný a vlhký textil.
Marie Černochová, koordinátor sbírky

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
9. března, další svoz je ve středu 23. března. Svoz
pytlů
s plastem
od
domů
bude
ve středu 13. dubna. Rozpis vývozu odpadů na celý
rok je umístěn na webových stánkách
www.obecpolice.cz v sekci OBEC/Odpady nebo
k vyzvednutí na obecním úřadě.
V sobotu dne 9. dubna 2022 se bude konat svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu na
obvyklých místech:
U kříže na horním konci 08:00 – 09:00
Na točně
09:00 – 10:00
Na křižovatce k farmě 10:00 – 11:00
Prosíme občany, aby osobně předávali odpady
svozové firmě a nevytvářeli hromady.
Současně se sběrem nebezpečného odpadu
provedou místní hasiči svoz železného šrotu,
autobaterií a vysloužilých elektrospotřebičů, které
prosíme nachystejte před své domy v sobotu
9. dubna 2022. Děkujeme.

Marie Černochová, účetní
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