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Zprávy z obce
Jednání zastupitelstva
V úterý 29. března 2022 se konalo jednání
zastupitelstva obce.
Hlavním bodem jednání bylo schválení účetní
závěrky příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Police a také schválení účetní
závěrky obce za rok 2021. Na programu bylo také
schválení Závěrečného účtu Obce Police za minulý
rok.
Zastupitelé také schválili vyhlášení záměru
pronájmu obecního pozemku p. č. 5033 v k. ú.
Police u Valašského Meziříčí na umístění
telekomunikačního nebo datového zařízení. Jedná
se o neobsazený nižší stožár na horním konci
směrem na Kelč. Dále se také projednávali žádost
o zemědělský pacht obecních pozemků, který byl
schválen.

Nedělní klid
Obecní úřad se obrací na své občany, aby
v maximálně možné míře dodržovali nedělní klid
a respektovali své spoluobčany, kteří chtějí
po náročném pracovním týdnu odpočívat bez
rušení hlukem zahradní techniky či jiných zdrojů
hluku. Snad se na tom domluvíme v obci i bez
obecně závazné vyhlášky.
Všem občanům předem děkujeme za pochopení
a vstřícnost.
Karel Hlavica, starosta

Zápis do školy

Humanitární pomoc
Obecní úřad děkuje všem, kteří se zapojili do sbírek
humanitární pomoci pro Ukrajinu. Všechny
darované věci a potraviny byly předány
humanitárním organizacím.
Trvanlivé potraviny, drogerii, potřeby pro děti a
další věci lze i nadále nosit také do Centra sociálněmateriální pomoci Charity Valašské Meziříčí na ulici
Zámecká (za Mlékárnami).
Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte.

Ubytování uprchlíků
Obecní úřad prosí občany, kteří mohou nabídnout
vhodné prostory pro ubytování ukrajinských
uprchlíků, aby svoje nabídky nahlásili v kanceláři
obecního úřadu. Mezi uprchlíky jsou zejména matky
s dětmi a starší lidé.
Dále prosíme všechny, kteří by mohli darovat nebo
zapůjčit lehátka, postele, matrace, přikrývky nebo
nábytek, aby své možnosti nahlásili na obecním
úřadě.
V případě potřeby ubytování uprchlíků v naší obci
bychom nabízené prostory a materiální pomoc
použili.
Za vaši vstřícnost a ochotu pomoci předem
děkujeme.

„Na světici Stázičku, zemáčky pod motyčku.“

Zprávičky z naší školičky
Zprávy ze školy
S probouzejícím se jarem se i v našich žáčcích
probouzí větší chuť poznávat, učit se, tvořit,
malovat, sportovat a užívat si každou chvilku nejen
ve školních lavicích, ale i mimo ně …
Ve středu 2. března školáci navštívili městskou
knihovnu ve Valašském Meziříčí. Program s názvem
„Kamil neumí létat“ byl plný zajímavostí o životě
ptáků.
Od 8. března každé úterý probíhá na krytém bazénu
ve Valašském Meziříčí plavecká výuka pro žáky 3.
a 4. ročníku a předplavecká výuka pro předškoláčky
a starší školkáčky. Plavání potrvá do 10. května.

Ve školní družině jsme se v měsíci březnu věnovali
hlavně přípravám na velikonoční jarmark. Ale
neopomněli jsme ani příchod jara a díky přejícímu
počasí vyrážíme často ven. 22. 3. byl Světový den
vody, a proto jsme s dětmi vyrazili k pramenu
potoka, kde jsme si o vodě popovídali.

Zprávy ze školky

Ve čtvrtek 17. března jsme v rámci Dne vody
navštívili místní čističku odpadních vod. Pan Roman
Štochel, kterému velmi děkujeme za jeho ochotu
a čas, předal žákům velice zajímavé informace
o jejím fungování.
28. 3. navštívil naši školu pan fotograf, aby
školkáčky i školáky pro vzpomínku na letošní školní
rok vyfotil, jak jinak, než v jarních kulisách.
A ještě "BOREC NA KONEC"! Ve středu 30.3. za námi
dorazil již podruhé fotbalový trenér pan Ondra,
na jehož sportovní dopoledne s fotbalem se těšíme
úplně všichni. Učitelky, kluci, holky, všichni z naší
školy i školky.

Někdy nám dny utečou, ani nevíme jak. Sotva se
po probuzení rozkoukáme, než vše uvidíme
a prozkoumáme, už je tu večer. A přesně tak nám
v naší MŠ utíkají nejen celé dny, ale i měsíce. Jako
třeba BŘEZEN.
První březnové dny jsme přivítali akcí k MDŽ, kdy
jsme si jedno příjemné odpoledne spolu s rodiči
vytvořili technikou pískování veselé jarní obrázky.

Ve středu 2. března jsme si s panem Chumchalem,
zástupcem pobočky ČSOP – Choryňská stráž,
uspořádali Projektový den ve výuce s názvem Ptačí
kamarádi. Zde jsme se o ptácích dozvěděli hodně
zajímavostí a vyzkoušeli jsme si různé naučné
přírodovědné hry.
A protože už nejsme žádná mimina, troufli jsme si
ve středu 16. března také na návštěvu kina
s představením pro MŠ ve Valašském Meziříčí.
Zvládli jsme se projet hned dvěma dopravními
prostředky, autobusem i vlakem. A také jsme zjistili,
že spolu s námi existují ve Valmezu a okolí i jiné
školky se spoustou dětí. ☺
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy

Slovo faráře
Milé sestry a bratři,
Popeleční středou jsme vstoupili do postního
období, kdy se připravujeme na největší svátky pro
křesťany – svátky Zmrtvýchvstání Ježíše –
Velikonoce. Napadlo Vás, proč právě Popeleční
středou?
„popeleční“ – popel (znamení rozkladu
a pomíjivosti) symbolizuje, co se jednou se mnou
(s mým tělem) stane.
„středa“ – od této středy do Velikonoc je přesně 40
dní – doba, kdy se Ježíš postil.
V tyto dny se proto postíme i my křesťané (ale
mimo neděl, protože každou neděli slavíme
Ježíšovo vítězství nad smrtí – zmrtvýchvstání,
vzkříšení (rusky se neděle řekne „voskresenye“).
Ježíš se postil, tedy i já se mám postit. Každý pátek
nejíme maso, protože v tento den Ježíš zemřel a
celou postní dobu si něco odříkáme, abychom Ježíši
udělali radost, posilovali svou vůli a osvobozovali se
od zotročení běžného života (mobil, počítač,
internet, káva, alkohol nebo cigarety…)
Jak se nejlépe připravit na svátky Velikonoc? Kromě
půstu taky rozjímáním o Ježíšově křížové cestě ale
hlavně zpovědí, která je nejdůležitější z celého roku.
Zpovídání bude ve čtvrtek 7.dubna v 16:30 v kapli.
Tolik k Velikonocům.
Z dalších akcí Vás zveme v neděli 12.června v 17:00
do kostela v Brankách na již druhou besedu,
tentokrát na téma "Branecký zámek a jeho
obyvatelé". Přednášet bude náš známý student UP
v Olomouci - Bc. Pavel Lasztovitcza, kterého mnozí
znáte například z přednášek v zámku Žerotínů ve
Valašském Meziříčí. Seznámí nás s historií
braneckého zámku, doplní prezentací fotografií,
výňatků z archivů a navíc-před besedou bude
umožněna prohlídka zámku s komentovanou
prohlídkou našeho přednášejícího.
O týden později, 17. června, při oslavách 750 let
Obce Branky, se můžeme potkat na slavnostní mši s
prosbou o ochranu svatého Floriána pro všechny
hasiče a rodáky Branek. Na této mši pro vás
chystáme malé překvapení a po skončení bude
průvod k památníku padlých. Jste srdečně zváni.

V souvislosti s těžkou situací na Ukrajině jsme se
rozhodli, že kostel v Brankách bude přes den
otevřený, bude tam volné klekátko a můžete se
kdykoli zastavit, zamyslet se, pomodlit, nabrat sílu,
oporu a povzbuzení nebo jen tak v tichu pobýt a
upokojit se… Budu rád, když to využijí i nevěřící a
neznabozi.
Na závěr Vás vyzýváme ke společné modlitbě za
Ukrajinu.
Modlitba za Ukrajinu
Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec,
dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou
odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za
mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme
Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a
našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě
také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a
uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať
kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému
lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš, ….
Zdrávas, Maria, …
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj
za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za
nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý
páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té
doby, než se situace uklidní.
Klidné postní dny přeje o.Jan

Humanitární sbírka
Děkujeme všem, kteří se zapojili do humanitární
sbírky. I tentokrát se obecní sklad zaplnil
darovanými věcmi, které pomohou potřebným.
Marie Černochová, koordinátor sbírky

Společenská kronika

Vzpomínka

Narození
V tomto týdnu jsme se rozloučili s dlouholetým
ředitelem naší školy panem Mgr. Drahomírem
Buksou, který zemřel ve věku 66 let.
Na zdejší školu přišel 22. března 1996 a do funkce
ředitele byl jmenován 1. 8. 1996. Tu vykonával až
do 31. 7. 2019, kdy odešel do důchodu.
Svým osobitým přístupem k výuce si získal u žáků
i rodičů velkou důvěru a jeho výborné výsledky
práce s žáky s nimi přecházely do dalších škol, kde
děti pokračovaly ve vzdělávání. Za jeho éry se
ve škole vybudovalo nové osvětlení tříd, došlo
k výměně oken, rekonstruovala se sociální zařízení
školy, a především byla dokončena rekonstrukce
školní kuchyně, která slouží i pro důchodce
a zaměstnance obecního úřadu.
Nejen životem ve škole, ale i mimoškolní výchovou
a zájmovou činností přilákal mnoho svých žáků.
Modelářský kroužek, výlety a výšlapy do přírody
a různé aktivity organizoval i mimo vyučování. To
dávalo dětem do života mnoho praktických
informací a podnětů. Nelitoval času ani peněz
a vyjížděl s dětmi na různé tábory, které často
pořádal ve svém rodišti u Kroměříže v domě svých
rodičů.

Jak tě přivítat človíčku?
Tak – jak vítáme lásku…
V měsíci únoru 2022 se narodily Mia Veningrová a
Kate Veningrová. Rodičům i dětem přejeme hodně
zdraví, štěstí, radosti a lásky.

Jubileum
V měsíci březnu 2022 oslavili své životní jubileum:
Jan Havran
75 let
Anna Zedková
75 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.

Úmrtí
Čas, bratr mého srdce, jež jde
a odměřuje mi hodiny bytí,
zaváhá, zhroutí se do tváře mé,
usne a zavoní jak kvítí.
Josef Hora

Na konec pozemské pouti došla naše spoluobčanka
paní Věnceslava Jurčáková. Pozůstalé rodině
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Výtvarná soutěž

Byl zakladatelem a neúnavným ředitelem závodu
do polického kopce nazvaného „Polický krpál“,
který dosáhl neuvěřitelných 21 ročníků s počátkem
v r. 1998. Nezapomenutelné byly jeho letní pobyty
se spaním na chatě Kozara, na které děti dlouho
vzpomínaly.
I po odchodu do důchodu se zúčastňoval táboráku,
který se pravidelně koná na začátku školního roku
v areálu školy a jeho poslední účast byla v loňském
roce. Za dobu své působnosti se nesmazatelně
zapsal do chodu školy, ale i do dění v celé naší obci.
Pan Mgr. Drahomír Buksa odešel z tohoto světa
po těžké nemoci v měsíci březnu, ve kterém slavíme
Den učitelů. Jeho jméno bude navždy zapsáno
do paměti nás všech.
Karel Hlavica, starosta

Děti ze Základní školy se zapojily do výtvarné
soutěže „Namaluj zvířátko a vymysli mu jméno“.
Sešlo se mnoho krásných obrázků a bude těžké,
vybrat ten nejhezčí. Děti, které ještě svůj obrázek
nestihly namalovat, mohou tak udělat do konce
dubna.

Poplatky v roce 2022

Cyklovýlet

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 byl splatný do 31. března 2022.
Žádáme občany, kteří dosud poplatek nezaplatili, aby
tak učinili co nejdříve.

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.
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.
Marie Černochová, účetní

Pozvánka
Obecní úřad zve občany na seznámení s novou
elektronickou úřední deskou, které se bude konat
ve středu 6. dubna v 17:30 hodin na rozcestí.
Ukážeme si, jak úřední desku ovládat a hledat
dostupné informace. Akce se koná za příznivého
počasí.
Renata Vajglová, referent

Litovelské Pomoraví: na kole mezi bobry
Obec Police pořádá v sobotu 7. května 2022
cyklovýlet.
Autobus s cyklovlekem bude přistaven v 6:30 hod.
u hotelu Abácie ve Valašském Meziříčí a v 7:00 hod.
na autobusové točně v Policích.
Trasa výletu: Od vlakového nádraží v Mohelnici po
cyklostezce č.4 se necháme vést k začátku CHKO
Litovelské Pomoraví. Zde odbočíme na žlutou
turistickou, krásná lesní pěšina podél řeky nás
navede na červenou, po které pokračujeme
přírodním parkem Hejtmanka, dále podél řeky přes
Národní přírodní rezervaci Vrapač až do Litovle.
Jedeme stále po červené, která nás provede
centrem města, zpátky do přírody. Mineme
pískovnu Náklo, okolo pěkné hospůdky v Hynkově
až k rozcestníku U Tří mostů. Tady opustíme
červenou a odbočíme na zelenou, která nás přivede
k restauraci Lovecká chata, skvělé místo na
odpočinutí. Odtud je to 6 km k motorestu Zlatá
Křepelka, kde bude na parkovišti čekat autobus.
Trasa je nenáročná, vhodná pro treková kola,
dlouhá je cca 40 km a nenajdete na ní žádný kopec.
Odjezd autobusu zpět z parkoviště motorestu Zlatá
Křepelka (dálnice D35) u obce Skrbeň v 17:00 hod.
Cena za dopravu včetně kola: 300,-Kč/osobu, platba
při přihlášení.
Závazné přihlášky do vyčerpání kapacity autobusu
na OÚ Police, tel. 571 637 200.
Milan Gerla, vedoucí cyklovýletu

Pozvánky

Velikonoce na klubovně

Spolek Klenot Police srdečně zve děti i dospělé
na Velikonoční posezení v příjemném prostředí
Polické klubovny v sobotu 9. 4. 2022 v 15 hodin.
Na programu bude výroba velikonočních ozdob
a pletení tatarů – proutí na tatary prosím vezměte
s sebou. Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně spolku Klenot Police

Svoz velkoobjemového odpadu
Stavění máje
Spolek Klenot Police zve děti i dospělé v sobotu
30. dubna 2022 v 15 hodin k Polické klubovně, kde
proběhne již tradiční stavění máje.
Na vaši účast a pomoc se těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně spolku Klenot Police

Trénování paměti
Kulturní a sociální komise při OÚ Police Vás zve ve
čtvrtek 28. dubna 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. Máme
připraveno také promítání starších záběrů Polic.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Ukliďme Police
Obecní úřad ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
Jasenec-Police pořádá v pátek 8. dubna akci
„Ukliďme Police“. Ochranné prostředky a pytle na
odpad se budou vydávat v 17:00 hodin na točně.
Pro děti bude připravena malá dobrota.
Jiří Stříteský, místostarosta

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.
Karel Hlavica, starosta

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
6. dubna, další svoz je ve středu 20. dubna. 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.
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