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„Moudří milují pověsti,
často však na jejich škodu
nezdají se jim být hodné cti
legendy o vlastním rodu.
Kdyby se dovědět mohli z knih,
kam jejich původ až sahá,
o časech dobrých i časech zlých,
potom by zajisté mnozí z nich
velmi si vážili předků svých
a víc jim vlast byla drahá.“
Dalimilova kronika
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1 Stručný životopis kronikáře

J

menuji se Karolína Holl a dne 30.5.2018 jsem byla
na základě rozhodnutí zastupitelstva na XXXV. zasedání
pod bodem 35/13 jmenovaná kronikářem.
Vystudovala

jsem

Ekonomickou

fakultu

VŠB-TU

v Ostravě - bakalářské studium, Vyšší odbornou podnikatelskou
školu v Ostravě, navazující magisterské studium na Právnické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a současně jsem také
absolvovala semestr na mezinárodní škole Haagse Hogeschool
v Haagu v Nizozemí, kde jsem vykonávala i odbornou stáž
v diplomacii na českém Velvyslanectví.
Nyní pracuji pátým rokem jako projektový manažer, zpracovávám
žádosti o dotace pro veřejný, neziskový i podnikatelský sektor a
také o této problematice přednáším ve veřejné správě. Zároveň jsem
spoluzakladatel farmy HORNÍ KONEC v Policích, která se již
druhým rokem pomalu rozvíjí.
Jako zastupitel obce Police jsem byla poprvé zvolena v roce 2014
a pracuji také jaké předsedkyně Kontrolního výboru.
V Policích žiji od roku 2014. Nejsem ale náplava z daleka,
pocházím z Kunovic (rozená Doležalová), takže mi Police nejsou
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úplně cizí. V roce 2018 jsem se provdala za rodilého Poličáka
Vojtu Holla.
Jelikož

mi

na

obce, zkvalitnění

obci
a

záleží,

snažím

se

dostupnosti služeb pro

aktivně
občany i

o

rozvoj

samotné

zatraktivnění obce a z vlastní iniciativy jsem se chopila funkce
kronikáře.
Poslední zápis byl pořízen v roce 2009 bývalým kronikářem
Jiřím Havranem. Záznamy se od té doby do kroniky nepsaly,
proto začínám od června 2018 zpětně shromažďovat informace a
podklady a kroniku retrospektivně dopisuji - prvním zápisem
za rok 2017. Aby byla dodržena souslednost, budu se v rámci
svých možností v dalších letech snažit shromáždit co nejvíce
informací a podkladů pro doplnění zápisů za léta 2010 – 2016.
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2 Významné události

2.1 Přehled událostí ve světě

V

této kapitole uvádím stručný přehled politických či
jinak významných nebo zajímavých událostí, které se
během roku 2017 udály ve světě a ať už přímo (či
nepřímo) se nás - obyvatel České republiky a občanů

Polic - dotýkají, ovlivňují nás a formují naše postoje, názory i
nálady. Čtenář si navíc může, dle mého názoru, lépe představit,
dobu, ve které se nyní nacházíme.

LEDEN
Malta se ujala předsednictví Evropské unie.
Kontroverzní republikán Donald Trump složil přísahu jako 45.
prezident USA.
Pavel Telička byl zvolen místopředsedou Evropského parlamentu.

ÚNOR
Frank-Walter

Steinmeier

byl

prezidentem.
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zvolen

novým

německým

Na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru byl zabit
nervovým plynem Kim Čong-nam, bratr severokorejského lídra
Kim Čong-una.

BŘEZEN
Velká Británie formálně oznámila EU svůj záměr odejít z Unie.
Vídeň zakázala burky a nikáby na veřejnosti.
Samsung by měl představit nový Galaxy S8.
India Post by měla spustit vlastní bankovní systém.

DUBEN
Sedm dní placeného volna si budou moci od února 2018 vybrat
čeští novopečení otcové do šesti týdnů od narození potomka.
Novinku schválili senátoři a podepsal ji i prezident.
Nákladní automobil najel do lidí v centru švédského Stockholmu.
Na místě zemřeli čtyři lidé, 15 dalších bylo zraněno.

KVĚTEN
Emmanuel Macron byl zvolen francouzským prezidentem.
Teroristický útok v Manchestru na koncertu americké zpěvačky
Ariany Grande si vyžádal 22 lidských životů a 116 zraněných.

ČERVEN
Severní Korea propustila vězněného amerického studenta, který si
v KLDR odpykával trest patnácti let nucených prací za odcizení
propagandistického plakátu. Zemi opustil v kómatu a o pár dní
později v USA zemřel.
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Německo umožnilo párům stejného pohlaví uzavírat manželství
a adoptovat děti.
Zrušení poplatků za roaming v rámci EU.

ČERVENEC
Estonsko se ujalo předsednictví EU.
KLDR

oznámila,

že

vůbec

poprvé

úspěšně

vyzkoušela

mezikontinentální balistickou střelu, která může být schopna
zasáhnout Aljašku.
150. výročí vzniku Kanady.

SRPEN
Trest odnětí svobody v délce šesti let a tří měsíců uložil soud
ve východotureckém Širnaku dvěma Čechům. Uznal je vinnými
z terorismu, jehož se měli dopustit tím, že pomáhali kurdským
milicím YPG.
Automobilka Volkswagen přiznala vinu ve skandálu kolem
manipulací testů emisí naftových aut.
V severní Itálii havaroval autobus s českými turisty. Zemřel
dvaašedesátiletý řidič, 20 lidí bylo zraněno.
Kanada v pasech zavedla nové pohlaví X určené pro osoby, které
se necítí ani jako muž, ani jako žena.

ZÁŘÍ
Hurikán Irma zasáhl Karibik. Tropická cyklóna dosáhla páté,
tedy nejvyšší možné kategorie už zdevastovala ostrovy Barbuda a
Svatý

Martin.

Rychlost

vichru

dosahovala

300

kilometrů

v hodině. Tedy nejvyšší, kdy byla kdy v oblasti zaznamenána.
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U Mexika udeřilo nejsilnější zemětřesení za 100 let, pobřeží
zasáhla vlna tsunami. O pár dní později následovalo nejméně
jedenáct dalších otřesů.

ŘÍJEN
Téměř 60 mrtvých a přes 500 zraněných si vyžádala střelba do
diváků koncertu v Las Vegas. Policie oznámila, že útočníkem byl
místní občan, který byl vyzbrojený více než deseti zbraněmi.

LISTOPAD
Při střelbě v baptistickém kostele v americkém státě Texas zemřelo
27 lidí, dalších více než dvacet bylo zraněno.
Americký prezident Donald Trump vydal nařízení o přípravě
nové americké pilotované mise na Měsíc a později i na Mars.

PROSINEC
Irácký

premiér

Hajdar

Abádí

ohlásil

definitivní

porážku

Islámského státu ve své zemi.
Japonský císař Akihito by měl odstoupit 30. dubna 2019 a na
trůn by měl 1. května usednout korunní princ Naruhito.
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2.2

Přehled událostí v ČR

ato kapitola je věnována z mého pohledu nejdůležitějším
událostem, které se během roku 2017 udály přímo v České
republice a mnohdy se také přímo dotýkají naší obce
Police.
LEDEN

Státní rozpočet Česka skončil v roce 2016 v přebytku 61,8
miliardy korun.

ÚNOR
Soud potvrdil, že Tomia Okamuru, šéfa radikální SPD, lze
v případě kritiky nazývat Pitomiem.
Území České republiky zasáhl silný vítr spojený s mohutnou
tlakovou níží Thomas. Na mnoha místech země zkomplikovaly
železniční i silniční dopravu popadané stromy, tisíce domácností
byly bez proudu.
Český podnikatelem roku se stal spolumajitel Tescomy Petr
Chmela.

BŘEZEN
Vyhlášení Českých lvů ovládl snímek Masaryk. Celkem posbíral
rekordních dvanáct cen, včetně ceny za nejlepší film.
Japonská společnost Asahi převzala Plzeňský Prazdroj. Největšího
výrobce piva v Česku koupila za 200 miliard, spolu s dalšími
čtyřmi evropskými pivovary.
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Začala druhá fáze EET: Po hotelech a restauracích začaly
vydávat elektronické účtenky maloobchody i velkoobchody.

DUBEN
Česká

národní

banka

s

okamžitou

platností

ukončila

několikaletý režim devizových intervencí. Přestala tak bránit
posílení koruny pod hranici 27 korun za euro. Ta následně
výrazně posílila.
V Rožné na Žďársku po 60 letech definitivně skončila těžba
uranové rudy. Důl, který byl v provozu jako poslední ve střední
Evropě, byl zcela vytěžen.
Více než deset tisíc jihočeských domácností se po sněhové nadílce
ocitlo bez elektřiny.

KVĚTEN
Policie rozjela rozsáhlou akci související s dotacemi do českého
sportu.
V Česku výrazně zdražilo máslo.
Pravděpodobně nejsledovanější vězeň v Česku, Jiří Kajínek,
odsouzen v roce 1998 na doživotí za dvě vraždy a jeden pokus
o vraždu dostal milost od prezidenta Miloše Zemana.
Začal platit tzv. „protikuřácký zákon“, který zakazuje kouření
v restauracích a barech.
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ČERVEN
Senátor

František

Čuba

(SPO)

se

kvůli

své

devítiměsíční

nepřítomnosti na půdě horní komory rozhodl přestat pobírat
mzdu a cestovní náhrady, senátorský mandát si ale ponechá.
Nová játra dostal v IKEM nejmladší pacient v historii, čtyřměsíční
kojenec.
Ve Zlínském kraji se objevil africký mor prasat, což je vysoce
nakažlivé onemocnění podobné klasickému prasečímu moru.
Choroba

se

v

Česku

podle

dat

Státní

veterinární

správy

v minulosti nevyskytovala.

ČERVENEC
Tragédií skončila dopravní nehoda v levotočivé zatáčce u Obrnic
na

Mostecku.

Mladá

řidička

společně

s kamarádkou

vjela

do protihlukové stěny u silnice. Jedna z žen při nehodě zemřela,
druhá se zranila. Dívky zběsilou jízdu vysílaly v přímém
videopřenosu na sociální síti.
Zástupci

veterinářů,

myslivců

a

ministerstva

zemědělství

umožnili myslivcům na celém území České republiky lovit
divočáky. Stalo se tak kvůli africkému moru prasat.
Nezaměstnanost v Česku klesla pod 3 %.

SRPEN
V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Materiální
škody odhadli hasiči na desítky miliónů korun, historická škoda
byla nevyčíslitelná. Záhy se ukázalo, že objekt zapálili tři
mladíci, kteří takto „oslavili“ narozeniny.
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Na českých vnitrostátních linkách začal jezdit německý dopravce
FlixBus. Jeho největší konkurent RegioJet Radima Jančury
v reakci na konkurenci snížil ceny.
Minimální mzda se zvýšila o 1 200 korun na 12 200. Mzdy
vzrostou

od

roku

2018.

Základní

hodinová

sazba

vzroste

z 66 Kč na 73,20 Kč.

ZÁŘÍ
Obchodní řetězec Lidl smazal na obalech výrobků kříže z řeckých
kostelů.
Průměrná hrubá mzda vzrostla o 6,8 % (1 840 Kč) oproti
stejnému období minulého roku, a to na 29 050 Kč.

ŘÍJEN
V Česku odstartovala účtenková loterie.
Na Sněžku udeřil orkán desetiletí, vítr dosahoval rychlosti 198
km/h.
Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny se stalo hnutí ANO.
Česká vláda jednala o drahém másle.
Prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání u příležitosti
99. výročí vzniku nezávislého Československa. Řádem bílého lva
ocenil

šestici

vojáků

a

zahraničních

politiků.

Státní

vyznamenání dostali také zpěvačka Helena Vondráčková, režisér
Zdeněk

Troška,

pěvkyně

Eva

Urbanová,

Nohavica či ekonom Milan Zelený.
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písničkář

Jaromír

LISTOPAD
Skupina Kabát se rozhodla vrátit agentuře Musica Bohemica
Českého slavíka. Reagovala tak na sporný odečet bodů skupiny
Ortel a zpěvákovi Tomáši Ortelovi.

PROSINEC
U pražského Trojského zámku se zřítila do Vltavy velká betonová
lávka. Ukázalo se, že lávka byla ve špatném technickém stavu.
V pražské Vinoři shořely dvě obří skladové haly. Škody se
vyšplhaly na desítky miliónů korun. Odborníci vzápětí oznámili,
že zabezpečení podobných staveb je v ČR špatné.
Prezident

Miloš

Zeman

jmenoval

Andreje

Babiše

českým

premiérem.
Sněmovna po šestihodinovém jednání rozhodla, že stát bude v roce
2018 hospodařit se schodkem 50 miliard korun.
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2.3 Volby 2017
etos na podzim se konaly volby do Poslanecké sněmovny.
V celé České republice vyhrálo jednoznačně hnutí ANO
– 29,64 % hlasů v čele s Andrejem Babišem. Dále se do

Poslanecké sněmovny dostalo ODS s Petrem Fialou s 11,32 %
hlasů, Piráti s Ivanem Bartošem – 10,79 % hlasů, SPD a Tomio
Okamura s 10,64 % hlasů a poté KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09
a STAN, které nedosáhly hranice 10 % hlasů. Celorepubliková
účast byla 62,7 %.
Ve Zlínském kraji, podobně jako v Moravskoslezském kraji, se
objevilo na prvních příčkách hnutí ANO, SPD a KDU-ČSL. Pouze
v Ústeckém kraji se do první trojky dostala KSČM. Ve středu a
západu Čech mimo ANO a ODS bodovali spíše Piráti.
V Policích byla účast stejná jako celorepublikový průměr, tj. 62,7
%. Z celkového počtu voličů (445) volilo 279 lidí, z toho bylo 277
platných hlasů. Co se týká výsledků, tak s počtem 33,93 %
(94 hlasů) zvítězilo hnutí ANO, dále SPD s 15,16 % (42 hlasů),
KDU-ČSL s 12,99 % (36 hlasů), Piráti 11,55 % (32 hlasů) a pak
pod 10 % ODS, STAN, KSČM, ČSSD, ROZUMNÍ – stop migraci, TOP
09, Svobodní, Zelení, Cesta odpovědné společnosti, Referendum
o EU, Strana Práv Občanů.
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3 Počasí

Letošní leden, který byl ve znamení mrazů dlouho nevídaných,
byl čtvrtým nejstudenějším za dobu, kdy se teploty v Česku měří
(rok 1779), a vůbec nejstudenějším za posledních 77 let. Sněhové
pokrývky jsme se dočkali hned zkraje, v pondělí 2. ledna. Tři
králové to letos v silných mrazech neměli vůbec jednoduché.
„Nastane-li Nový rok v neděli, lze očekávat mírnou
zimu, příznivé a úrodné jaro, větrné časy letní a
příznivou žeň.“

Únor byl proměnlivý, chvilku nás trápila ledovka, potom déšť
i přívaly sněhu. Ke konci měsíce jsme se dočkali jara, kdy teploty
dosahovaly 15°C, avšak se silným větrem i vydatným deštěm a na
horách díky rychle tajícímu sněhu hrozily i povodně. Byl
dokonce překonán rekord v historii měření, kdy Klementinum
naměřilo 13,5°C.
„Na svatého Matěja, léta naděja.“

Březen byl ve znamení velkých vichrů a vichřic (místy i 110
km/h), která komplikovala nejen dopravu.
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Pro zajímavost uvádím Beafortovu stupnici síly větru, kdy lze
podle pohybu vodní hladiny, stromů, kouře, pohybu prachu
a jiných částic poznat sílu větru:

BEZVĚTŘÍ – 0–0,2 m/s, pod 1 km/h, kouř stoupá svisle vzhůru
VÁNEK – 0,3–1,5 m/s, 1–5 km/h, směr větru je poznatelný podle pohybu
kouře, vítr však nepohybuje větrnou korouhví (směrovkou)
SLABÝ VÍTR – 1,6–3,3 m/s, 6–11 km/h, vítr je cítit ve tváři, listy stromů
šelestí, větrná směrovka se začíná pohybovat
MÍRNÝ VÍTR – 3,4–5,4 m/s, 12–19 km/h, listy stromů a větvičky jsou
v trvalém pohybu, vítr napíná praporky a slabě čeří hladinu stojaté vody
DOSTI ČERSTVÝ VÍTR – 5,5–7,9 m/s, 20–28 km/h, vítr zdvíhá prach
a kousky papíru, pohybuje slabšími větvemi
ČERSTVÝ VÍTR – 8,0–10,7 m/s, 29–38 km/h, listnaté keře se začínají hýbat,
na stojatých vodách se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny
SILNÝ VÍTR – 10,8–13,8 m/s, 39–49 km/h, vítr pohybuje silnějšími větvemi,
telegrafní dráty sviští, používání deštníků se stává nesnadné
PRUDKÝ VÍTR – 13,9–17,1 m/s, 50–61 km/h, vítr pohybuje celými stromy,
chůze proti větru je obtížná
BOUŘLIVÝ VÍTR – 17,2–20,7 m/s, 62–74 km/h, vítr ulamuje větve, chůze
proti větru je téměř nemožná
VICHŘICE – 20,8–24,4 m/s, 75–88 km/h, vítr působí menší škody na
stavbách (strhává komíny, tašky ze střech)
SILNÁ VICHŘICE – 24,5–28,4 m/s, 89–102 km/h, vyskytuje se na pevnině
zřídka, vyvrací stromy, působí větší škody
MOHUTNÁ VICHŘICE – 28,5–32,6 m/s, 103–115 km/h, vyskytuje se velmi
zřídka, působí velké škody na domech, lesích
ORKÁN – nad 32,7 m/s, nad 116 km/h, ničivé účinky

Teploty

byly

jak

na

houpačce.

Zpočátku

vysoké,

kolem

10 – 15 °C. Říká se sice, že na svatého Řehoře – každý sedlák

lenoch, který neoře… Letos to pro sedláky nebylo tak jednoduché,
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jelikož vše zkomplikoval mráz. Ke konci měsíce bylo naopak
v České republice dokonce tepleji než v Maroku, Itálii nebo Řecku.
Zkraje dubna se teploty držely nad 20°C a vypadalo to, že jaro je
skutečně

tady.

Na

Velikonoce,

které

letos

vycházely

na 16. dubna se však vrátila zima v plné polní i s vydatným
sněžením, kdy se tvořily až metrové sněhové bariéry, díky silnému
větru i sněhové jazyky a ledovka. Teplota na Sněžce klesla
na -10°C. Typický dubnový obrázek byly rozkvetlé stromy a sníh.
Veškerá úroda zmrzla. Na konci dubna byl díky tajícímu sněhu
a

vydatným

dešťům

vyhlášen

vysoký

stupeň

nebezpečí

–

povodňová pohotovost. Bečva dokonce překročila třetí povodňový
stupeň, tedy hloubku 4 metrů.
„Jaro má sedmero druhů počasí, v dubnu však žádné neschází.“

V květnu jsme se dočkali častých bouřek a jásali jsme nad
vyššími teplotami, které hned zpočátku

vystoupaly k 21°C.

Na Žofii se déšť neukázal, ale v úterý 23. května se prohnala
bouřka i s krupobitím. Ke konci měsíce díky teplému jižnímu
proudění byly teploty stejné jako na Mallorce a přesahovaly
tropických 30°C.
„V máji hřímoty nadělají trampoty.“
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Počátek června byl ve znamení silných bouřek s nárazy větru až
90 km/h, s kroupami i četnými srážkami. Medardova kápě však
letos zůstala suchá. Od poloviny června díky přílivu teplého
vzduchu od jihu překračovaly teploty 30°C, místy dokonce 35°C.
V pátek 22. června se v noci přihnala silná bouřka s krupobitím
a vichrem. Nebe nad Českem ozářilo 82 000 blesků. Podrobnou
statistiku

počtu

blesků

za

jednotlivé

měsíce

mají

u nás

meteorologové k dispozici od roku 2002. Mezi období s četnými
bouřkami patřilo v ČR například i léto roku 2007, kdy bylo
v červnu zaznamenáno 146 000 blesků, v červenci 109 000
blesků a v srpnu 126 000 blesků.
„Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný“.

Začátek prázdnin byl deštivý. Školáci se letního počasí dočkali
na chvíli až ve druhé polovině července. Střídala se jedna bouřka
za druhou a bylo pošmourno, chladno a deštivo. Až s přelomem
měsíce dorazily opravdové prázdninové tropy.
„Jestliže se hrom v červenci častokráte ozývá, bude nadcházející zima
studená.“

20

Na začátku srpna teploměr ukazoval i 38°C, bylo tady dokonce
tepleji než v Tel Avivu. V pátek 11. srpna zažilo Česko nevídané
rozdíly teplot, kdy na západě se teplota marně přibližovala 11°C,
zatímco na východě bylo tropických 33°C. Po ochlazení, které
nakonec došlo na skok i na Moravu, jsme se ke konci srpna znovu
rozpouštěli v úmorných vedrech. Sucho a jarní teplotní výkyvy
však měly dopad na úrodu ovoce. Neurodila se jablka ani švestky.
„Když srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.“

Podzim přivítal školáky hned 1. září, kdy místy teplota klesla
i na -2°C, bylo ošklivo a deštivo. Babí léto si dávalo načas a užívat
jsme si ho mohli pouze pár dní. I konec měsíce byl sychravý,
větrný a deštivý. Topná sezóna začala ve Zlínském kraji 18. září,
tedy poté co průměrná denní teplota venkovního vzduchu v dané
lokalitě poklesla pod 13 °C ve dvou po sobě následujících dnech.
Oproti roku 2016 je to o 10 dní dříve. V obci se dal (mnohdy)
hustý dým z komínů pozorovat už dříve.
„Svatému proroku věřte Michalovi, ten vám o
budoucí zimě poví. Když je noc jasná na Michala, to
zima přijde vytrvalá. Prší-li v noci před Michalem,
mnoho mrazů v zimě nezažijem.“

Říjen byl zpočátku sychravý, deštivý a plný vichrů, na horách až
o síle orkánu. Přesto ještě ve druhém týdnu vykouklo sluníčko a
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teploty se blížily ke 20°C. A aspoň na chvíli jsme si užívali krásy
barevného podzimu. Konec října ale opět přinesl déšť a později i
ochlazení, mráz a znova silné vichry. Na horách se dokonce
objevila i „bílá tma“. Podle dat Českého hydrometeorologického
ústavu spadlo v průměru 78 milimetrů srážek, což odpovídá
182 % normálu z let 1981 až 2010.
„Napadne-li v říjnu sníh na dlouho, bude i zima dlouhá.
Napadne-li sníh ale jen nakrátko, bude zima krátká.“

Listopad byl místy ve znamení jasné oblohy a teplého slunečného
počasí, takže jsme ani letos Martina na bílém konci nedočkali.
Zima přišla definitivně až na konci měsíce, kdy se rapidně
ochladilo, a první sníh této zimy se objevil 30. listopadu
na Ondřeje. A že ho pravda nebylo málo!
„Na začátku listopada teplo se zimou se hádá.“

V prosinci na Mikuláše přišla obleva, pršelo a místy hrozila ledovka.

Orkán Xanthos s sebou přinesl nezvyklé oteplení, ale taky
pořádný vichr. Ochladilo se až ve druhé polovině měsíce, kdy
mrzlo, až praštilo. Na Štědrý den ale tak jak už to bývá pravidlem
- padaly teplotní rekordy, místy i 13°C. Silvestr a Nový rok byl
deštivý, zatažený a jarně teplý. Sníh už letos nedorazil.
„Prosinec-li mírný je, zima pak v lednu kraluje.“
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4 Činnost samosprávy a orgánů
veřejné správy

4.1 Obecní úřad Police

N

a

obecním

zaměstnána

úřadě
nová

byla

letos

referentská

na

podzim

pracovní

síla.

Celkem zde tedy pracují 2 zaměstnanci a starosta.

Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí a středu. Funguje zde
také podání prostřednictvím elektronické e-podatelny.
Přes rok jsou tady také zaměstnáni střídavě občané přes Úřad
práce na údržbu zeleně, chodníků a veřejného prostranství.
A 1 občan pracuje jako údržbář u čističky odpadních vod.

Webové stránky
V květnu se podařilo spustit kompletně nové atraktivní webové
stránky www.obecpolice.cz, které se denně aktualizují a jsou plné
informací nejen z činnosti obecního úřadu, ale také o činnosti
spolků, školy, služeb a akcí v blízkém okolí. Vizuální styl webu
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byl navržen vzhledem k barvám znaku Polic, větrnému mlýnu a
také stromu lípa, který se obci často vyskytuje.
Díky spolupráci s polickou fotografkou Fotolike se podařilo také
po

letech

nafotit

profesionální

fotky

významných

míst

a

zajímavých koutů Polic, které prezentují naší obec na úvodu
webu. Fotky jsou nafoceny ve 3 sériích – jaro/léto, podzim a zima.
Ve stejném vizuálním stylu pak z těchto fotek byly vytvořeny nové
pohledy, které jsou k zakoupení na obci i v místním obchodě
s potravinami (viz příloha).
S webovými stránkami také úzce souvisí sociální sítě, které jsou
v této době masivně využívány. Proto jsem také po vzoru okolních
obcí založila obecní profil „Obec Police“, který spravuji ve volném
čase a snažím se pravidelně umisťovat pozvánky na akce,
upozornění, ale také fotky nebo výsledky našich fotbalistů a
úspěchy hasičů.

Zpravodaj
Polický zpravodaj vychází od nepaměti pravidelně každý měsíc.
Jeho podoba však byla taky po stejnou dobu pořád stejná. Proto se
po velkém úspěchu s obměnou webových stránek pokračovalo také
u tohoto informačního zdroje. Po černobílé oboustranné A4 nově
vychází

barevný

zpravodaj

v jednotném

vizuálním

stylu

s fotkami, v novém zajímavějším formátu nabitý aktuálními
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informacemi včetně napínavých úryvků z kroniky, která se vedla
do roku 1962 (všechna čísla viz příloha)

Knihovna
Knihovna se nachází přímo v budově obecního úřadu. Od roku
2010 je zde stálá knihovnice – Tereza Gerlová. Knihovna je
otevřená vždy v úterý od 17:00 do 19:00. Za tento rok došlo
celkem k 155 výpůjčkám knih, nejvíce samozřejmě na začátku
školního roku, kdy si ve škole v rámci povinné četby žáci tvoří
čtenářský deník. Evidovaných čtenářů je 26, z toho 9 dětí. Během
roku došlo k přírůstku 25 knih.
V knihovně se také pořádaly 3 akce, kterých se s velkým ohlasem
zúčastnilo téměř 90 návštěvníků. V únoru to byla cestopisná
přednáška p. Michala Štěpánka o Kyrgyzstánu.
„Kyrgyzstán je země mnoha tváří. Je to pestrobarevná a rozmanitá
mozaika, která se mění doslova každou chvíli před očima. Rozsáhlé
stepi a polopouště kontrastují s jezery a hlavně všudypřítomnými
horami. Znatelně se změnily tváře lidí, které dávají najevo, že hranice
Evropy jsou kdesi v nedohlednu. Jiné je i chování, způsob myšlení,
jazyk, tradice a náboženství. Proputujeme spolu část Kyrgyzského a
Kungejského Alatau, navštívíme dvě největší jezera v zemi a cestu
zakončíme v hlavním městě, kde nasajeme atmosféru, vůně a chutě v
rušném bazaru… Přijďte si poslechnout povídání o této zajímavé
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středoasijské zemi, ve které na sebe zajímavé situace a zážitky nenechají
dlouho čekat.“
Michal Štěpánek

V březnu přednáška o fotografování nejen medvědů s p. Robertem
Hlavicou a v říjnu následovala další cestopisná přednáška
o Íránu.

„Írán-kontroverzní země s přísným islámským režimem nemá ve světě
nálepku destinace, do které by se lidé zrovna hrnuli. A upřímně? Je to
škoda… Zažil jsem ruch hlavní metropole, pokusil se vyškrábat na
nejvyšší kopec v zemi, podíval se k moři, přespal v poušti, poznával
města a jejich památky, navštěvoval čajovny, ochutnával, potkával
spousty zvědavých lidí, ale hlavně vnímal a nasával atmosféru
Blízkého východu. A co jsem za tu dobu zjistil? Že tahle země je tak
trochu jiná, než nám ji předkládá okolní svět. A víte co? Však si o ni
přijďte něco poslechnout a udělejte si svůj vlastní obrázek…“
Michal Štěpánek

Místní knihovně se také dostalo nových webových stránek
www.police.knihovna.cz. Jsou zde poměrně pravidelně uváděny
informace o cirkulačních souborech knih, nových knižních
titulech nebo různých čtenářských soutěžích.
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Na

základě

přijatého

grantu

z

Ministerstva

kultury

ČR

z programu VISK3, také došlo k nákupu notebooku, dataprojektoru
a promítacího plátna.
Návštěvníci mohou navíc využít internet, který je poskytován
zdarma.
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4.2 Zastupitelstvo

Z

astupitelstvo obce Police bylo zvoleno v komunálních
volbách na podzim roku 2014, kdy měli občané na výběr
z 11 kandidátních listin a zvolili si následující složení:

Hana Mikalová (TJ Police)
Igor Plesník (TJ Police)
Ing. Radim Perutka (PRO POLICE)
Jaroslav Malíř (PRO POLICE)
Jiří Stříteský (Myslivecký spolek Jasenec – Police)
Karel Hlavica – starosta (Za spokojený život občanů)
Mgr. Karolína Doležalová, DiS. (NEZÁVISLÍ-1)
Mgr. Lenka Sváčková (SDH Police)
Milan Gerla – místostarosta (SDH Police)
Miroslav Kašík (Za spokojený život občanů)
Richard Mikulenka (Za spokojený život občanů)

Za rok 2017 se konalo celkem 8 zasedání XXIII. - XXX.
zastupitelstva obce. Co se týká investičních akcí, řešila se
především kanalizace na Výpustě, cyklostezka směrem na Branky
a

pokračování

výstavby

polních

cest

Státním

pozemkovým

úřadem. Dále se začalo s prodejem obecních stavebních parcel na
Výpustě. Co se týká běžného provozu – 2x se zvyšoval příspěvek
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na obědy seniorům, rozdělovaly se účelové dotace místním
spolkům, stanovovala se výše stočného i poplatku za odpady. Dále
se jednalo také o situaci s poldrem, kde stále nejsou podepsány
všechny smlouvy o výkupu pozemků a začal se řešit také zvýšený
provoz dopravy na zrekonstruované účelové komunikaci směrem
na Branky a možnosti jeho omezení.

4.3 Výbory a komise
Finanční výbor
Předsedkyně:

Hana Mikalová

Členové:

Miroslav Kašík

Ing. Radim Perutka

Igor Plesník

Věra Gardianová

Kontrolní výbor
Předsedkyně:

Mgr. Karolína Holl, DiS

Členové:

Veronika Svobodová
Anna Zedková

Petra Žákovská
Jana Pavlištíková

Stavební a zemědělská komise
Předseda:

Jiří Stříteský

Členové:

Igor Plesník

Jaroslav Beneš

Richard Mikulenka

Michal Havran
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Kulturní a sociální komise
Předsedkyně:

Mgr. Lenka Sváčková

Členové:

Zdenka Gerlová

Jana Hričišinová

Cyril Menšík

Markéta Stříteská

Zdeněk Němec

Eva Vašíčková

Jiří Mičůnek

Eva Mikulenková

Kontrolní výbor zasedal během roku celkem třikrát. Na programu
jednání byla kontrola plnění usnesení zastupitelstva, plnění
veřejnoprávních smluv a také veřejnosprávní kontrola na místě –
ZŠ a MŠ Police.
Finanční výbor zasedal během roku jednou, a to při sestavování
rozpočtu na další rok.

4.4 Poplatky

J

ako každý rok platí občané na obecním úřadě 3 druhy
poplatků: Poplatek za psa činil 100 Kč. Splatnost byla do
konce

února.

Platba

za vypouštění

odpadních

vod

do kanalizační sítě obce – stočné za rok 2017 byla stanovena na
525 Kč za obyvatele se splatností do konce března. Poplatek za
svoz a likvidaci odpadu činil 400 Kč na obyvatele. Poplatek byl
splatný do konce května.
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5 Obyvatelstvo

N

ásledující kapitola je věnována obyvatelstvu v obci.
Jak

už

jsem

zmiňovala

výše,

zápis

do kroniky se dlouho nevedl, proto si dovolím zde
popsat detailněji i vývoj za posledních 5 let. Data

čerpám z Českého statistického úřadu, kde jsou pravidelně za
každý rok zveřejňovány aktuální statistiky a údaje.
Z důvodu ochrany osobních údajů a GDPR nelze již v kronice
bez výslovného souhlasu (který lze kdykoliv odvolat) používat
mimo památky k zemřelým celá jména a příjmení, bydliště apod.
Proto

nemohu

osoby

dále

konkrétně

jmenovat

ani

blíže

identifikovat.
Tabulka č. 1: Vývoj stavu obyvatelstva v letech 2013 - 2017
Počet obyvatel celkem
v tom
podle
pohlaví
v tom
ve věku
(let)

2013

2014

2015

2016

2017

584

577

568

574

574

muži

288

283

278

284

282

ženy

296

294

290

290

292

96

94

93

106

112

398

392

385

376

367

90

91

90

92

95

39,9

39,8

39,8

39,4

39,8

0-14
15-64
65 a více

Průměrný věk
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Z výše uvedené tabulky jde vidět, že počet obyvatel je +-10 stále
stejný. Ženy jsou v mírné převaze. Podíl dětí do 14 let roste, stejně
jako podíl seniorů. Průměrný věk činí 39 let.
Pro zajímavost přidávám také graf vývoje počtu obyvatel dle

Sčítání lidu, domů a bytů, (dále jen SLBD) které proběhlo poprvé
v roce 1869 a naposledy v roce 2011.

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v obci dle statistiky SLBD

644

V roce

690

1869

635

se

634

630

610

započítávalo

668

655

677

583 556
515

obyvatelstvo

přítomné

546 537

civilní,

v letech 1880 – 1952 obyvatelstvo přítomné, 1961 – 1991
obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu), 2001
obyvatelstvo bydlící (tj. osoby s trvalým nebo dlouhodobým
pobytem), 2011 osoby s obvyklým pobytem.
Co se týká sňatků a rozvodů – lidé se scházejí a zase rozcházejí,
aby se mohli znovu sejít… Za rok 2013 vstoupily do manželství
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celkem 2 páry a 3 rozvedly, o rok později už to bylo o něco lepší,
konaly se 4 svatby a 2 rozvody. Rok 2015 nebyl pro občany ve
znamení štěstí v lásce, jelikož se u nás nikdo neoženil ani nevdal
a navíc se 1 manželství rozpadlo. Rok poté vstoupily do
manželství 2 páry, ale dokonce 5 se jich rozvedlo. A v roce 2017
se uskutečnily celkem 2 svatby a 1 rozvod.

Páry uzavírající sňatky využívají spíše okolní kostely nebo úřady
(v Kelči, ve Valašském Meziříčí nebo např. v Loučce) než naši
kapli. V kurzu jsou také svatby v přírodním rustikálním stylu,
kdy si své „ano“ řekne spousta párů někde na paloučku, v parku
nebo třeba v lese.
V následující

tabulce

je

uveden

vývoj

počtu

obyvatel,

jeho

přírůstek nebo úbytek a čím to bylo v jednotlivých letech
způsobeno. Letos se už začaly prodávat stavební pozemky na
Výpustě, lze tedy v následujících letech očekávat vyšší přírůstek
nově nastěhovaných a taky potenciálních narozených dětí.
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Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2013 – 2017
2013

2014

2015

2016

2017

Živě narození

8

5

6

5

7

Zemřelí

4

11

8

8

2

Přistěhovalí

19

12

10

22

18

Vystěhovalí

14

13

17

13

23

Přirozený

4

-6

-2

-3

5

Stěhováním

5

-1

-7

9

-5

Celkový

9

-7

-9

6

-

Přírůstek
(úbytek)

V roce 2017 se narodilo 7 dětí – Tomášek, Samuel, Julinka,
Isabellka, Amálka, Barborka a Melisa.

Vítání občánků, které má na starosti Kulturní a sociální komise,
se uskutečnilo v březnu, kdy se přivítali 2 kluci z předchozího
roku, dále v červnu, kdy se přivítaly 2 děti a pak v říjnu se vítaly
celkem 3 holčičky.
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Na konec pozemské cesty došli v tomto roce dva 2 občané - pan
Martínek a paní Menšíková, která obětavě pracovala pro obec při
kulturních akcích a programech pro děti i seniory.

35

6 Hospodaření obce

C

6.1 Rozpočet
elkové příjmy obce v roce 2017 byly ve výši 10 736 700 Kč.
Celkové výdaje 10 524 700 Kč. Roční splátka úvěru obce
na ČOV a kanalizaci činila 212 000 Kč.

Nejvyšší příjmy se očekávaly z prodeje dřeva z obecního lesa –
3 025 000 Kč, dále pak DPH – 2 750 000Kč a daně z příjmů 3 150 000 Kč. Mezi další příjmy patří roční poplatky, pronájem
obecních

pozemků,

nájem

nebytových

prostor

(pohostinství,

klubovna), odměna EKO-KOM za třídění odpadů a dotace
ze státního rozpočtu a Úřadu práce.
Naopak nejvyšší výdaje v tomto roce platí obec za odvádění a
čištění odpadních vod – 2 025 000 Kč, dále 1 758 000 Kč
za výsadbu, těžbu a lesnickou práci, 969 000 Kč za činnost
místní správy (mzdy, školení, cestovné, sociální fond,…), 904 000
Kč za zastupitelské orgány, 809 000 Kč za neinvestiční příspěvek
pro ZŠ a MŠ, 510 000 Kč za úhrn sněhu a materiál. Mezi další
výdaje obce patří např. příspěvky místním spolkům, veřejné
osvětlení nebo údržba zeleně.
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B

6.2 Dotace a granty

ěhem tohoto roku se dokončil velký dotační projekt
„Splašková kanalizace a ČOV obce Police – II. etapa“
s celkovými náklady 9 993 000 Kč, který začal v roce
2015. Dotace z Ministerstva zemědělství a Zlínského

kraje činila celkem 5 792 000 Kč. Dále započala také realizace
projektu "Dešťová a splašková kanalizace Výpusta – Police I.
etapa“ s celkovými náklady 5 893 614,94 Kč. Jinak se v tomto
roce dotační možnosti pro rozvoj obce nevyužily.
Co se týká projektu „Poldr – Police“, zatím nejsou uzavřeny
všechny smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jednání s vlastníky
zůstalo

na

mrtvém

bodě.

Totéž

se

dá

říct

o

plánovaném

vybudování cyklotras, kde se taky žádný posun nekoná.
Žádné další dotační možnosti z velkého množství výzev, které
letos

byly

(energetické

úspory

veřejných

budov,

komunitní

centrum – nové pohostinství, zvýšení bezpečnosti dopravy, veřejné
osvětlení,

podpora

cestovního

ruchu,

lesnická

technika,

revitalizace zeleně a sakrálních staveb) až na grant Ministerstva
kultury na nový notebook, plátno a promítací techniku a
pravidelné

účelové

prostředky

pracovníků se letos nevyužily.
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na

zaměstnání

veřejných

7 Infrastruktura

7.1 Dopravní infrastruktura

P

Oprava povrchu silnice v obci
o opravě železničního přejezdu v roce 2015, který se už
dlouho nedal bezpečně přejet, ale spíše jen přeskočit, se
v tomto

roce

realizovala

oprava

povrchu

silnice.

Ředitelství silnic Zlínského kraje od 10. července provádělo
celoplošnou

opravu

silnice

od

železničního

přejezdu

po

autobusovou točnu. Z tohoto důvodu byla omezena doprava a
12. července došlo k úplné uzávěře. Dalo by se tedy říct, že od
točny směrem k vlakovému nádraží se dopravní infrastruktura
blíží standardnímu stavu srovnatelnému s okolními vesnicemi máme zde nový chodník, který se realizoval v roce 2015 i nový
povrch vozovky s opraveným železničním přejezdem se světelnou
signalizací. Od točny na vrchní konec ale ještě tato infrastruktura
zcela chybí.

Polní cesty
V rámci pozemkových úprav Státní pozemkový úřad upravuje
povrchy polních cest, které zpravidla mění z nezpevněných na

asfaltové. Po realizaci investice, které financuje z vlastních
zdrojů, pak vkládá zhodnocenou investici do majetku obce.
V roce 2015 se po dlouhé době zpřístupnila cesta z Polic do
Branek (kolem "Obrázku") až na hranici katastru obce Branky.
Jedná se o veřejnou účelovou komunikaci, která by měla sloužit
především pro vlastníky zemědělských pozemků, které se kolem
cesty nachází.
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Nicméně se stala velice oblíbenou trasou/zkratkou nejen místních
obyvatel,

ale

také

okolních

dojíždějících

např.

Valašského Meziříčí.
V tomto roce se dále realizovaly 2 hlavní polní cesty:
Cesta k motokrosové trati na Branky (k Sedliskám).
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z Kelče

do

Cesta Za Ulicí přes Lipůvky k Ratikovu

Majetek obce se navýšil o necelých 12 mil. Kč.

41

7.2 Stavební a technická infrastruktura
Stavební práce v lokalitě na Výpustě

T

ato lokalita je tvořena stavebními pozemkami nejen obce,
ale i soukromých vlastníků. V březnu byla dokončena
1. etapa veřejného osvětlení, na kterou navazuje již výše

zmíněné vybudování dešťové a splaškové kanalizace. Pro obec to
znamená, že vzniklo 5 nově zasíťovaných stavebních pozemků,
které jsou připraveny na odprodej novým vlastníkům. V roce 2016
už byl jeden prodán a do konce tohoto roku se podařilo prodat
další pozemek za cenu 296 Kč/1 m².

O

7.3 Sportovní infrastruktura
bec

disponuje

dětským

hřištěm

za

hospodskou

zahrádkou, které bylo vybudováno v roce 2015 a
slouží i pro ty nejmenší děti.
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Denně využívaná je také betonová plocha s basketbalovým košem
hned u budovy obecního úřadu, která by si už zasloužila
minimálně vylepšit povrch. Jedná se o hřiště ve středu obce –
s dobrou docházkovou vzdáleností, kde se shromažďuje místní
mládež. Absolutně ale chybí jakékoliv uživatelsky příjemné prvky
– posezení nebo jiný mobiliář, který by byl využitelné pro tuto
věkovou skupinu obyvatel.
Místní

škola

a

školka

disponuje

malým

hřištěm

s názvem

„Zahrada kocourka Damiánka“, kde byly použity přírodní
prvky. Součástí zahrady je často využívané ohniště a také
bylinková zahrádka.
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V areálu

TJ

Police

je

vedle

fotbalového

hřiště

umístěno

víceúčelové hřiště, které bylo slavnostně otevřeno v roce 2009 a
také plocha sloužící pro trénink hasičů a akce místních koňáků.
Víceúčelové hřiště je využíváno spíše pro plánované hromadné
akce (např. noční nohejbalový turnaj) a pak pravidelně pro
skupinku místních hrající nohejbal nebo tenis. V zimě pokud se
najdou dobrovolníci, tak se stříká led a hraje hokej. Mládež zde
ale téměř není vidět, chybí zde jakékoliv zázemí a docházková
vzdálenost

taky

není

nic

moc,

organizovaně jezdí autem.
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takže

sem

spíše

všichni

V tomto roce byla svépomocí díky spolku PKM Bike Team nově
vybudována

pumptracková

dráha,

klubovnou a železniční dráhou.
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kterou

lze

najít

mezi

8 Hospodářský život
8.1 Zemědělství

H

istorické soupisy uvádí, že obec Police dle sčítání
měla v roce:

1794 - 81 domů a 417 obyvatel
1835 - 109 domů a 674 obyvatel (z toho 319 mužů a 355 žen,
co

se týká

náboženství

17 helvétů

a 4

židi),

93 koní,

103 hovězího dobytka, 20 ovcí, 1 mlýn s pilou, dvůr "Horecko"
náležející ke kelečské faře a dvůr "Lapač" náležející ke statku
Skalička.
1910

-

93 domů

a 523

obyvatel,

83 koní,

336 hovězího

dobytka, 2 ovce.
Obyvatelstvo se většinou živilo orbou a chovem dobytka, chudší
pletli

sedadla

kovárna.

Mlýn

pro továrny

na nábytek.

nad Policemi

byl

Vždy

postaven

bývala

v obci

na panských

pozemcích v 18. stol. Nad dědinou "na Zápouští" byl v roce
1850 postaven z pevného zdiva větrný mlýn. V r. 1914 byl již
bez křídel.
Stavení č. 92 v Policích bylo stavěno ještě z neotesaných klád.
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Stavení u Valů bylo roubené z neotesaných, na místě poražených
stromů, jeden z kmenů neporazili a použili jej do rohu stavení.
Na Plesníkovém gruntu měli z doupného vykotlaného stromu
chlévek pro vepře.
V roce 2017 se v obci nachází už jen pár podnikajících osob
zaměřených na zemědělství (farma s ovcemi a koňmi, malý ranč
s koňmi, farma s kozami, ovcemi, pštrosy, poníky a skotem,
pěstování a zpracování rakytníku) a 2 velké firmy chovající
hovězí dobytek a věnující se také rostlinné výrobě, které mají sídlo
v Pravčicích u Kroměříže a pronajímají si veškerou obecní
zemědělskou půdu i cca 90 % půdy občanů, se kterými mají
z velké části uzavřené pachtovní smlouvy na dobu neurčitou
s 10letou výpovědní lhůtou (o které nemají mnohdy občané ani
tušení). Menší rodilí zemědělci, kteří by

rádi

pokračovali

v rodinné tradici tady tak ani nemají šanci se uplatnit natož se
rozvíjet.
Občané se věnují hobby chovu spíše výjimečně. Sem tam se u
někoho najde pár čuníků, slepic, králíků, kačen nebo koz.

8.2 Podnikání
V obci se nachází také pár živnostníků v oblasti vodo-topo,
stavebnictví, zemní práce, malířství, lakýrnictví a natěračství,
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účetnictví,

autoservis,

výroba

nábytku,

řezbářství,

výroba

masných výrobků, fotografické služby aj.

8.3 Obchod a služby
Smíšené zboží
V obci funguje již po léta smíšené zboží Coop Jednota, které
nabízí skutečně bohatý sortiment zboží i čerstvé pečivo, ovoce a
zeleninu. Čerstvé mléko stojí kolem 18 Kč, rohlík 2,50 Kč, větší
pecen chleba lze koupit za 33 Kč, mouku za 13 Kč, kostku českého
másla kolem 50 Kč (polské je zpravidla levnější) a 10 dkg výběrové
šunky kolem 20 Kč. Ceny jsou mírně vyšší oproti cenám
v supermarketech. Jelikož se však jedná o řetězec, lze i tady
narazit na slevy a akce a pořídit tak nákup ve velice příjemné
cenové relaci. Kromě neděle je zde otevřeno každý den. Lze platit
jak hotově, tak kartou nebo si třeba vsadit Sazku případně dobít
kredit na telefon.
Pošta a peněžní služby
Poštu lze nenajdeme. Nejbližší pobočka je v Brankách, kde je však
kumšt pro pracující trefit se do otevírací doby (8:00 – 10:00
a pak 15:00 – 16:00 denně mimo víkendu) a nebo v Loučce
(10:00 – 12:00/8:00 – 11:00 a 14:30 - 18:00/13:30 – 15:30,
taky mimo víkend).
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Nejbližší pobočka bankomatu se nachází ve městě Kelč. Je však
možné využít službu CashBack v místním pohostinství.

Pohostinství
V obci je také jedno stálé místní pohostinství, které od října 2012
vede stejný pronajímatel – Jana Doležalová z Kunovic. Hospoda
disponuje venkovní zahrádkou, salonkem i sálem s možností
uspořádání rodinných oslav, plesů, svateb, výročních schůz,
pohřbů.

Je

možné

si

zahrát

šipky

i

poslouchat

muziku

z jukeboxu. Hospoda (na to, že zde není vybavená kuchyň tak
jako v běžných pohostinstvích) nabízí velký sortiment občerstvení
– pizzu, utopence, nakládaný hermelín i smažené hranolky,
americký brambor, kuřecí nugetky, cibulové kroužky, grilované
kuřecí křídla i snacky v podobě tortily, na které sem jezdí
pravidelně zákazníci i z okolních vesnic. Platit je možné hotově,
kartou, stravenkami i CashBack.
Vlastníkem pohostinství je obec. Co se týká vybavení a stavu, tak
se zde zastavil čas. Už delší dobu se mluví o výstavbě nové hospody
i se sálem, který je využíván místními spolky, ale z důvodu
technicky

zastaralého

a

často

nefunkčního

vybavení

jsou

možnosti využití velice omezené. Dotační možnosti, které byly, se
nevyužily, takže těžko říct, jak to jednou s naší hospodou
dopadne…
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Lékaři
Praktického

lékaře

v obci

nenajdeme.

Obyvatelé

dojíždějí

nejčastěji do Kunovic za MUDr. Sehnalem nebo do Kelče za MUDr.
Kurejkem.

Nejbližší zubní lékař ordinuje v Loučce. Jedná se o

rodinu Kubínovu, MDDr. Pelce a MDDr. Hradil.

Sociální služby
Mezi sociální služby, které aktivně pomáhají občanům, patří
Charitní pečovatelská služba – pobočka Kelč, nabízející tyto
služby:
- pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti –
úklid, topení, donáška obědu, praní,…
A organizace Diakonie ČCE – Hospic Citadela, která poskytuje
následující služby:
- specializovaná paliativní péče, odlehčovací služby, domov
se zvláštním režimem.
Pro odlehčovací a pobytové služby občané využívají také Domov
seniorů – Institut Krista Velekněze v Choryni. Jelikož kapacita
pobytových lůžek zejména pro starší občany, kteří už potřebují i
pečovatelské služby je velice poddimenzovaná a čekací lhůty jsou
někde i rok.
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9 Společenský život

9.1 Spolky

Divadelní spolek Neřešto
Režisér: Radek Hlavica
Ochotníci:
Lukáš

Tomáš

Plesník,

Vašíček, Tereza

Lukáš

Gerlová,

Hegar,
Zdenka

Gerlová, Lenka Sváčková, Jiří Sváček, Jiří
Mičunek, Eva Mikulenková, Kateřina Koláčková Winklerová,
Eva Vašíčková, Petr Pelc
Po velice úspěšném divadelním představení „Pravda o zkáze
Titanicu“,

které

mělo

derniéru

v listopadu

2015,

se

naši

ochotníci vyšvihli s klasickou divadelní hrou - situační komedií
Carla Goldoniho z roku 1745, spadající do specifického žánru
commedia dell´arte – „Sluha 2 pánů“.
První májový víkend roku 2016 byla zahájena premiéra, kdy se
divadelní přestavení hrálo jak v pátek, tak i v sobotu v místní
Hospodě Nad Točnou. Očekávání bylo veliké a ohlasy ještě větší!
Od té chvíle byli doslova na roztrhání. Další představení se hrálo
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hned v pátek 13.5.2016 v Hustopečích nad Bečvou. V červenci
bylo opakování pro místní zase v Policích. V pátek 2.12.2016 se
na představení v Lipníku nad Bečvou přišlo podívat rekordních
160 lidí.

Recenze - Kulturní dům ECHO
„U lipenských diváků mělo divadlo neuvěřitelný úspěch. Ochotníci
z malé vesničky Police přijeli do Lipníka v počtu asi 11 herců, taky s
režisérem, paní Nápovědou a s kutálkou, která představení hudebně
doprovodila a pěkně naživo podkreslila zvuky :-). Divadlo se v Policích
hraje odnepaměti. A je úžasné, že tradici tam drží staří i mladí dodnes.“

V březnu

2017

se

divadelníci

účastnili

16.

ročníku

přehlídky

ochotnických souborů „Dny valašského divadla v Hovězí“, kde své
představení zahráli na prknech vedle Divadla bez portfeje Nový Jičín,
KOS Velké Karlovice, DS Kotouč Štramberk a další…

Divadelní spolek Neřešto za hru „Sluha dvou pánů“ obdržel
dokonce 3 ocenění. Dvě medaile za „nejlepší režii“ a za „hlavní
roli“ sluhy Truffaldina v podání Jiřího Sváčka ml. a dále cenu
za inscenační překvapení v podobě „Nejstarší a skvělé dechové
hudby pánů z Polic“ za hudební doprovod této divadelní
komedie.
Hned v sobotu 25.3.2017 sklidili další úspěch v kulturním domě
ve Skaličce.
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Jelikož se stala tato divadelní hra velice populární, plánuje se
její opakování i v roce následujícím.

Sbor dobrovolných hasičů Police
Starosta SDH: Milan Gerla
Velitel: Cyril Menšík
www.sdhpolice.cz
První

zmínka

o hasičích

v Policích

pochází

již

z roku

1885. V tom roce byl založen hasičský sbor v Brankách, který
zřídil své pobočky v obci Police a Vrchovec. Samostatný sbor
dobrovolných hasičů v Policích byl založen 24.06.1894.

K dnešnímu dni čítá sbor 82 členů, což je o 5 členů méně oproti
loňskému roku. Činnost sboru a výsledky kterých hasiči dosáhli
lze shrnout a rozdělit do těchto kategorií:
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1. Zásahová jednotka - Po 3 letech zazněla v obci opět siréna,
která svolávala hasiče k zásahu. Událost se stala 25. listopadu,
jednalo o technickou pomoc – utržená střecha na rodinném domě.
Další výjezd jednotky na žádost starosty obce byl 11. prosince,
jednalo se o opravy střech na 4 domech v obci opět po silném větru.
Dále naše jednotka vypomohla s čerpáním vody z rybníka
v Loučce a taky ořezáním stromů na točně.

2. Sportovní činnost
Sportovní sezóna začala tradičně Obvodovým kolem požárního
sportu, které se letos konalo 13. května v Choryni. Muži skončili
na 5. místě, i když v průběžném pořadí po 100 metrech překážek
byli na 2. místě. Muži nad 35 let svůj pokus nedokončili a ženy
se této soutěže nezúčastnily.
Další soutěž, které se muži zúčastnili, byla noční Choryně - zde
již tradičně „neplatný pokus“.
Velká radost byla 1. července po soutěži v Kateřinicích, kde muži
obsadili 3 místo s časem 18,5 sekundy.
Síly

se

poměřovaly

taky

na

soutěži

osmiček

29.

července

v Brankách. Zde jsme obsadili 2 místo, těsně za prvním Podolím.
26. srpna se konala soutěž v Choryni. Letos muži a ženy skončili
na třetích místech, veteráni brali pohár za vítězství.
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V letošním roce se opět soutěžilo i s koňskou stříkačkou. Kromě
naší domácí soutěže kde jsme obsadili 2. příčku, se soutěžilo taky
8. května v Míškovicích – 3. místo, a 17. června v Šarovech –
2. místo.

3. Práce s mládeží
Kvůli malému počtu dětí a velkému věkovému rozsahu bylo
postaveno pouze družstvo starších žáků, které bylo doplněno
dětmi mladšími, což bylo nevýhodou a odrazilo se v počtu
navštívených soutěží a samozřejmě taky na výsledcích.
Obvodové kolo hry Plamen, kterým letošní sezona zahájila, bylo
6. května ve Valašské Bystřici. Naše družstvo tam skončilo na
posledním 8. místě.
11. června se družstvo zúčastnilo soutěže okresní ligy ve Valašské
Polance, zde se umístili na 14. místě.
Závod

hasičské

všestrannosti

se

konal

23.

září

ve

Veselé.

V deštivém a studeném počasí doběhli naši na 26 místě z celkově
35 zúčastněných družstev starších žáků.
Kromě těchto soutěží byli letos 2x na plavání v Hranicích a
ve dnech 3. - 6. srpna se 9 dětí zúčastnilo letního tábora s
ubytováním na horské chatě Čerňava na Tesáku.
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4. Brigádnická činnost
Sběr železného šrotu a elektroodpadu se uskutečnil 8. dubna. Dne
12. dubna se železný šrot spolu se sběrem z podzimu 2016
naložili do kontejneru a prodali firmě Partr. Na sběru bylo
odpracováno 50 hodin.
Pálení klestí a následná výsadba 500 stromků v obecním lese
v dolní části Háje se uskutečnila 22. dubna, 12 účastníků brigády
odpracovalo 80 hod. Brigády se zúčastnili taky naši mladí hasiči.
Další brigádou bylo dosazení 200 stromků ve stejné lokalitě,
proběhla 11. května a odpracováno bylo dalších 30 hodin.
Podzimní sběr železného šrotu a elektroodpadu se uskutečnil
14. října. Elektroodpad byl ihned odvezen a již taky zaplacen,
sesbíraný železný šrot je opět uskladněn a odvezen bude spolu s
příštím sběrem. Odpracováno bylo 25 hodin.

5. Kulturní a společenské aktivity sboru
Mezi kulturní a společenské akce, kterých byli naši hasiči
součástí buď jako pořadatelé nebo jako účastníci patří zejména:
Lednový hasičský ples, aprílový jednodenní autobusový zájezd,
oslavy svatého Floriána 29. dubna na Hostýně a 7. května
v Choryni, červnová soutěž koňských vahadlových stříkaček a
pouť. Pohár Kozary musel být zrušen pro velké sucho a ani
pro příští rok s pořádáním této soutěže již nepočítá. Největší letošní
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akcí byl závod horských kol Polický okruh, který se jel
30. září. Poslední letošní malou akcí byla účast čtyř hasičů
v historických uniformách a s dvoukolovou Vystrčilkou na Štědrý
den v živém betlému v Loučce.
Co se týká vybavení – opravila se stříkačka PS 12 sport (prakticky
stavba zcela nového stroje s motorem o obsahu 2 000 cm²),
prodala se stříkačka PS 8. Dále byla dokončena poslední část
vestavby vozidla Ford Tranzit. V hasičárně přibyl nový ponk se
svěrákem, zakoupena byla 1 hadice B se spojkami a zdroj pro
pomocné

startování.

Zásahová

jednotka

byla

dovybavena

pracovními postroji, lany, karabinami, blokanty a helmami pro
práci nad volným prostorem.
Na rok 2017 vznikl také velice povedený kalendář ve formátu A3
- SDH Police – muži, který byl k zakoupení pro občany i další
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zájemce za symbolických 100 Kč/ks. O super fotky se postarala
Kateřina Pavelková Fotolike.cz

PKM Bike Team
Spolek PKM Bike Team vznikl na podzim roku 2016. V Policích
se

o

něm

začalo

mluvit

hlavně

díky

nově

vzniklému

pumptrackovému areálu a taky cyklo závodu Pumptrack Race
Police. Co se týká činnosti za rok 2017, tak se tento cyklistický
spolek zúčastnil nejen cyklistických závodů, ale i duatlonu a
běžeckých závodů, a to v Česku, na Slovensku i v Polsku.

Mezi největší úspěchy patřily:
2. místo Pavla Kašíka v závodu MSDH Cup Wisla a 2. místo
v X Ride chalenge Lešná, v závodu WBS Série v Otrokovicích
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4. místo Pavla Kašíka a 6. místo Vojty Fuksy, který byl na 2. místě
v závodu Pumtrack Race Police. Dále Tomáš Denk obsadil
v závodu Bike Valachy 1. místo, v Bikemaratónu Súlovské skály
5. místo, v Pohár Beskydské Magistrály 3. místo, v závodu Zlínská
50 1. místo, v Polický okruh 1. místo, Radomír Štefka získal
1. místo v závodu Pumptrack Race Police a velmi kvalitní
výsledky v sérii MSDH Cup a na závodech Birell Bike Fest
Kálnica.
Velmi pěkné výsledky získali i nejmladší členové Tomáš Kašík
v závodu Pumptrack Race Police 1. místo, Polický okruh 5. místo
a Jan Kašík v závodu Pumptrack Race Police 4. místo a Polický
okruh 4. místo. Vynikajících výsledků kluci dosáhli v DTB Sérii,
kde v prvním běžeckém závodu na 10 Km K5 v kategorii týmu
obsadil Miroslav a Pavel Kašík 1. místo, a miniduatlonu se
zúčastnili

Tomáš

Denk,

Miroslav,

Jan

a

Tomáš

Kašíkovi.

V běžeckém vytrvalostním závodu Tylovská 20 obsadil Miroslav
Kašík 2. místo a uspěl i v závodu Běhej Valachy. V květnu se náš
tým zúčastnil na Slovensku třídenní série závodů na Birell Bike
Fest Kálnica.

59

Tělovýchovná jednota Police
Fotbalový oddíl
Brankář

Ondřej Svoboda

Obránci

Lukáš Hegar

Jan Hlavica

Michal Novosád

Martin Škařupa

Alois Szabo

Petr Pelc

David Česla

Zdeněk Vančura

Petr Herman

Jan Mikala

Stanislav Kubín

Dominik Sedlář

Záložníci

Jiří Surovec
Útočníci

Jan Mikulenka

Ondřej Plesník

Stanislav Chvatík

Štěpán Hlavica

Vítězslav Zimák

Družstvo žáků se zúčastnilo 21.1.2017 turnaje zimní ligy, kde se
pod vedením trenéra Simona Kocmana umístili z 6 družstev na
4. místě. Dále se pokračovalo v zimní přípravě společně s mladší
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přípravkou v tělocvičně v Loučce. Muži zahájili zimní přípravu
na soutěžní ročník v měsíci únoru. Zároveň se hrály přípravné
zápasy na umělém povrchu na hřišti ve Valašském Meziříčí pod
vedením trenéra Ivana Petrnka.
Muži sezóna 2016/2017 byla rozehrána (jako snad již tradičně)
velice dobře. Avšak na jaře mužstvo srazily dvě prohry, které
rozhodly o nepostoupení do vyšší soutěže.
Mladší žáci a mladší přípravka pod vedením trenéra Simona
Kocmana si vedli také slušně. Mladší přípravka, která je složena
z 5-8 letých dětí hrála soutěž turnajovým způsobem. Z celkového
počtu 8 turnajů byly na našem hřišti 2 turnaje. Mladší žáci
skončili v konečné tabulce na 3. místě. Důležitá byla zimní
příprava v tělocvičně v Loučce a pořádané zimní turnaje, což se
projevilo i na výkonnosti jednotlivých hráčů.
Do soutěže nového ročníku 2017/2018 byly přihlášeny družstva
mužů (IV. třída), starších žáků, starší přípravky a mladší
přípravky. První zahajovací zápas odehrála st. přípravka v neděli
20. srpna v Policích s družstvem v Jarcové. Další zápasy začaly
v neděli 3. září, kdy st. přípravka hrála s Poličnou a st. žáci
s Jarcovou. Muži se pak vítězně utkali s Krhovou B (4:2).
V měsíci říjnu skončila podzimní část soutěže pro muže, starší a
mladší přípravku. Starší žáci pokračovali v soutěži dohrávkou
v sobotu 14. listopadu s Hustikem/Dolní Bečvou.
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Podzimní část soutěže skončili muži na 2. místě. Zhodnocení
podzimní části sezóny a plány na jarní část proběhly v místním
pohostinství.
Žáci, mladší a starší přípravka měli rovněž ukončení, na kterém
hodnotili podzimní část. Starší přípravka se umístila na 8. místě.
Pod novým vedením se plánovala i příprava a jarní část soutěže.
Dále ještě funguje také jezdecký oddíl a cyklistický oddíl TJ
Police.
Mimo tyto výše uvedené spolky je velice aktivní také Spolek Klenot,
který pořádá spoustu kulturních akcí a snaží se o udržení
lidových tradic a zvyklostí a poté také Myslivecký spolek JasenecPolice.

9.2 ZŠ a MŠ
Hned zkraje roku navštívila školu Česká školní inspekce. Během
tří dnů pět inspektorů kontrolovalo práci celé školy, školky
i

školní

jídelny

za

poslední

3

roky.

Z inspekční

zprávy

vyplynulo, že bylo vše v pořádku.
Vysvědčení se rozdávalo v úterý 31. ledna., kdy se uzavřelo první
pololetí školního roku 2017/2018 a děti měly jednodenní
oddych ve formě pololetních prázdnin.
Začátkem února do školy zavítal cirkus. Jarní prázdniny pak
probíhaly od 13. února do 17. února. V únoru pak následovala
ještě další kontrola zaměřená na účetnictví a hospodaření školy.
62

V březnu děti navštívily divadlo ve Valašském Meziříčí, kde
shlédly představení s názvem „Šípková Růženka“. Dne 22. března
se pak v MŠ uskutečnila již tradiční besídka pro maminky.
Ve středu 5. dubna se uskutečnil zápis dětí do prvního ročníku
základní školy. V ten samý den žáci třetího a čtvrtého ročníku
zahájili plavecký výcvik na bazéně ve Valašském Meziříčí.
V pátek 7. dubna pak proběhlo focení žáků s jarní tématikou.
V pondělí 10. dubna se žáci zúčastnili velikonočního pochodu
ve spolupráci s Domečkem – Střediska volného času ve Valašském
Meziříčí,

kde

v tamních

dílnách

vyráběli

pomlázky

a

velikonoční ozdoby. Ve čtvrtek 13. dubna byly velikonoční
prázdniny následované svátkem Velkým pátkem.
V měsíci květnu se žáci zúčastnili čištění lesa v okolí chaty
Kozary. Dále navštívili také hornické muzeum v areálu dolu
Landek v Ostravě. Mateřská školka absolvovala výlet na divadelní
představení do divadla Kroměříž. Dne 9. května se také uskutečnil
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.
V červnu

se

žáci

zúčastnili

vědomostní

soutěže

IQ

PLAY

ve Valašském Meziříčí. Ve čtvrtek 8. června proběhla také poslední
návštěva dopravního hřiště. Ve čtvrtek 22. června proběhlo
rozloučení s letošními předškoláky složením „školkové maturity“.
Letošní maturanti předvedli skvělý výkon. Svými znalostmi
udivovali porotu a šlo vidět, že jsou do školy velice dobře
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připraveni.

Jako

rozloučení

se

školkou

pak

včetně

jejich

kamarádů ze školy měly děti možnost ve škole přespat.
V pondělí 26. června se uskutečnil na Kozaře již tradiční
Pohádkový les, který pro školkáče připravují žáci základní školy.
Školáci na Pohádkovém lese měli stejný počet stanovišť jako jindy,
ale trasa stezky byla jiná. Mnozí si však šli svými tratěmi a nějaké
fáborky je příliš nevzrušovaly. Závodníků bylo 19 a doprovod více
jak dvojnásobný. V rámci této akce se také uspořádal i závěrečný
táborák. Na Kozaře pak přespalo 17 dětí. Některým stačilo
ke spánku čtyři a půl hodiny, aby budili časně nejen ostatní
spáče, ale i lesní ptactvo široko daleko.
Vysvědčení za druhé pololetí bylo rozdáno v pátek 30. června.
Zkraje prázdnin měli rodiče nově přijatých dětí možnost navštívit
školku „na zkoušku“, kdy si děti od 9:00 do 11:00 zkusily pobyt
bez rodičů.
Školní rok 2017/2018 začal v pondělí 4. září. V první třídě byli
přivítáni 3 noví žáci, kteří nahradili 3 odcházející čtvrťáky,
takže celkový počet zůstal 22 žáků. V mateřské školce se počet 19
dětí nezměnil.
Během prázdnin proběhla výměna školních skříní, v jídelně byl
zhotoven kazetový strop včetně osvětlení, vymalování kanceláří,
skladů, chodby a světlíků. V MŠ proběhla zahajovací třídní
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schůzka dne 13. září. Ve středu 20. září pak žáci navštívili
dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí.
Ve dnech 20. – 22. září žáci navštívili Penzion Dušná, kde se
uskutečnila škola v přírodě, která zahrnovala také centrum
zábavy ve Vsetíně „Džungle“ s prolézačkami, skluzavkami i
houpačkami. Pak se uspořádal turnaj Ringo a následně se sbíraly
hřiby. V dešti se pak uskutečnila i stezka odvahy.
Ve středu 8. listopadu pak proběhl Pochod broučků s lampionky,
svítilničkami i ohňostrojem. S listopadem se žáci rozloučili
na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí, kde prověřili své
bruslařské umění.
Měsíc prosinec byl ve školní družině ve znamení písní a básní,
kde s doprovodem flétny děti vystoupily na rozsvěcení vánočního
stromu u Obecního úřadu. Dále pak předvedly připravené
vystoupení na Mikulášské nadílce v sobotu 9. prosince v místním
pohostinství. Týden poté pak děti ještě vystupovaly na setkání
seniorů.
Dne 18. prosince škola navštívila filmové představení „Hurvínek
ve filmu“ ve Valašském Meziříčí. Ve středu 20. prosince se ve škole
i ve školce konala vánoční besídka. Vánoční prázdniny začaly
23. prosince. Děti se pak do školky vrátí 2. ledna a žáci o den
později 3. ledna.
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9.3 Kaple Božského Srdce Páně
V kapli je každý první čtvrtek v měsíci sloužena mše svatá.
V měsíci květnu byly májové pobožnosti 3x za týden (úterý, pátek,
neděle).
Poutní mše svatá k Božskému srdci Páně byla v červnu.
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova připadá na pátek 68 den po
Velikonocích, poutní mše svatá byla v neděli po tomto pátku.
V prosinci byů vystaven v kapli betlém, na který se chodí dívat
děti z místní školy a školky a také návštěvníci silvestrovské
děkovné pobožnosti za uplynulý rok.
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9.4 Kulturní akce a společenské události

Novoroční výšlap - 14.1.2017
První novoroční výšlap se uskutečnil 2.1.1999. Letošní výšlap byl
již devatenáctým v pořadí. Trasa vedla k rozhledně na kunovické
Hůrce a dále na Lázy a končila v místním pohostinství, kde byla
možnost občerstvení.

8. Hasičský ples - 21.1.2017
V sobotu 21.1.2017se konal již 8. ročník Hasičského plesu, který
pořádal jako již tradičně Sbor dobrovolných hasičů Police.
Od 20:00 se v sále Hospody Nad Točnou tančilo a zpívalo společně
se hudební skupinou Duo Aragonit. Jak už to tak na jediný ples
v obci bývá - bylo natřískáno. Připraveno bylo bohaté občerstvení
i tombola o věcné ceny. Vstupné činilo 80 Kč.

Maškarní karneval pro děti – 4.3.2017
Kulturní a sociální komise při Obecním úřadě pořádala dětský
maškarní karneval. Letos se nekonal v hospodě, ale na klubovně.
Na programu byl v případě příznivých sněhových podmínek
plánován sjezd na čemkoliv. Teploměr však ukazoval 10 °C, proto
děti v maskách nakonec řádily spíše na blátě.
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Jednodenní autobusový zájezd SDH Police - 1.4.2017
V sobotu 1. dubna se uskutečnil jednodenní autobusový zájezd,
tentokrát byla na programu návštěva muzea kočárů, hasičské
muzeum a zámek v Čechách pod Kosířem. Pak se pokračovalo
jeskyní blanických rytířů a Burianovou rozhlednou na kopci
Milenka v Rudce u Kunštátu. Závěr dne byl zakončen exkurzí s
degustací v pivovaru Černá hora.

Akce „Bílý kámen“ - 1.5.2017
Obec Police ve spolupráci s DSO Mikroregion ValašskomeziříčskoKelečsko pořádala zájezd na XXIV. ročník cyklo-turistické akce ve
vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
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Autobus odjížděl z Polic v 7:00. Trasa začínala v obci Kozlov
v blízkosti pramene řeky Odry.
Cyklo-turistická

akce

Bílý

kámen

se

uskutečnila

tradičně

ve sváteční den a umožnila cyklistům, koloběžkářům, ale i pěším
turistům poznání zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného
vojenského prostoru Libavá.

Jezdecké odpoledne - 20.5.2017
V sobotu 20.5.2017 se ve sportovním areálu TJ Police uskutečnila
akce „Jezdecké odpoledne“, kdy od 10:00 byli k vidění koně
s jezdci, kteří předváděli své umění. Na programu byla extrémní
jízda na koni nebo disciplíny: barely, tyče a klíčová dírka.
V průběhu celého odpoledne měly navíc děti možnost se projet
na koni.

II. ročník soutěže koňských vahadlových stříkaček - 24.6.2017
SDH

Police

v sobotu

24.6.2017

pořádal

II.

ročník

soutěže

historických vahadlových stříkaček. Soutěžní disciplíny byly
následující:
1. Kdo vystříkne nejpřesněji
2. Kdo nastříká nejvíce
3. Kdo dostříkne nejdál
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Soutěže se zúčastnilo 5 soutěžních družstev, kdy se Zašová
umístila na suverénním prvním místě, druhé Police, třetí Újezd,
čtvrté Míškovice.

Myslivecký den na Kozaře - 17.6.2017
Jako již tradičně se v červnu uskutečnil v areálu myslivecké
chaty Kozara - Myslivecký den pro děti.
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Pro děti byl od 10:00 do 14:00 připraven program soutěží se
sladkou odměnou, pro rodiče bylo nachystáno tradiční myslivecké
občerstvení, pivo i něco ostřejšího.

Noční nohejbalový turnaj - 5.8.2017
Tajfun Team Horní konec připravil v sobotu 5.8.2017 další
ročník nočního nohejbalového turnaje tříčlenných družstev. Do
letošní soutěže se přihlásilo celkem 9 družstev, jak domácích, tak
i ze Slovenska.

V základní skupině bylo sehráno 36 zápasů.

První čtyři týmy postoupily do play-off, ze kterého se probojovaly
do finále tymy: Horní konec a Heckl. O třetí místo se utkala
družstva Skalka a Zaskálie.
Výsledková listina:
1. Horní konec (Police)

6. Alternátor (Valašské Meziříčí)

2. Heckl (Police)

7. Kopáči (Police)

3. Skalka (Slovensko)

8. Vrchovec (Police)

4. Záskalie (Slovensko)

9. Výpusta (Police)

5. Vejce (Kladno)
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Pumptrack race 2017 – 2.9.2017
V sobotu 2.9.2017 se uspořádal první ročník závodu Pumptrack
Race Police.

Přestože ještě den před závodem pršelo a asi málokdo věřil, že se
závod uskuteční, podařilo se připravit trať ve vynikající kvalitě,
což uznali a ocenili samotní soutěžící. Hlavního závodu se
zúčastnilo 39 soutěžících a vloženého závodu Retro Race 13
soutěžících.

Velkou

poctou

byla

účast

Jakuba

Kantora,

reprezentujícího ČR ve fourcrossu na Mistrovství světa, který
neponechal nic náhodě a stal se i vítězem mužské kategorie
v Policích.
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Polický okruh o cenu starostů - 30.9.2017
Největší letošní akcí byl 7. ročník závodu horských kol Polický
okruh,

letos

pořádaného

na

památku

Ley

Menšíkové.

Na pořadatelství této soutěže se podílel SHD Police spolu s OU a
spolkem Klenot. Závod zařazený do DTB série přilákal 123
závodníků v devatenácti věkových kategoriích, což je oproti
loňskému roku nárůst o 50 závodníků.
Polický okruh byl letos prodloužen a upraven o atraktivní sjezd
ve Stráni. Jeden okruh měřil 4100 m a měl převýšení 130 m.
Elitní kategorie mužů od 20 do 39 let jej absolvovala celkem 5x.
Ženy, junioři a muži od 40 let jeli okruh 3x.
Dále

byla

také

vyhlášena

nová

Poličák/Poličačka“.
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kategorie

„Nejrychlejší

Drakiáda – 21.10.2017
Spolek Klenot Police jako již tradičně uspořádal pro děti, rodiče a
všechny své příznivce Drakiádu, která se konala na louce u klubovny
v sobotu 21. října 2017 od 14:00. Občerstvení bylo zajištěno.

Vánoční posezení seniorů – 16.12.2017
Kulturní a sociální komise při Obecní úřadu v Policích uspořádala
vánoční posezení seniorů, které se konalo v sobotu 16. prosince 2017
od 15:00 v sále Hospody nad Točnou. Na programu bylo vystoupení
dětí ze základní školy i menší tombola.

Turnaj ve stolním tenise Police Cup – 29.12.2017
V pátek 29. prosince 2017 od 14:00 se uskutečnil také tradiční
Turnaj ve stolním tenise Police Cup 2017 v prostorách místního
pohostinství v Policích.
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9.5 Tradice a zvyky
O dodržování tradic a zvyků se nejvíce zasloužil spolek Klenot ve
spolupráci s Kulturní a sociální komisí zřízenou obcí Police.

Tříkrálová sbírka - 7.1.2017
Ve velmi mrazivém počasí chodily 4 skupinky koledníků. Do
zapečetěných pokladniček se letos nasbíralo celkem 14.507 Kč,
což je o 548 Kč více, než v loňském roce. Letošní dary byly využity
na přímou pomoc lidem v akutní nouzi, na podporu centra
sociálně – materiální pomoci, na spolufinancování projektu „Děti
na pomoc aktivnímu stáří“ – zbudování zahrady při Charitním
domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, na kompenzační
pomůcky a doplnění potřebného vybavení pro Pečovatelskou
službu v Rožnově pod Radhoštěm a v Kelči.

Masopustní průvod 4.2.2017
Spolek Klenot pořádal v sobotu 4.2.2017 tradiční masopustní
průvod. Mezi maskami se kromě samotného medvěda objevil třeba
taky šváb, klauni, ovečka Shaun, Marfuša a spoustu dalších…
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Pochování basy – končinová zábava 11.2.2017
Spolek

Klenot

(tak

jako

každý

druhý

rok

na

střídačku

s maškarním bálem) pořádal končinovou zábavu s programem
Pochování basy. Vstupné bylo 80 Kč a k poslechu i tanci hrála
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hudba Duo Aragonit. Součástí zábavy byly soutěže o ceny i bohaté
občerstvení.

Kácení máje - 27.5.2017
Spolek Klenot pořádal na klubovně kácení máje spojené se
škračením vajec. Akce to byla nejen díky krásnému teplému počasí
velice vydařená.

Polická pouť – 25.6.2017
Stejně tak jako minulý rok, i letos k nám na točnu přijela pouť.
Sluníčko pořádně peklo, takže pivo teklo proudem. Oživení bylo
tentokrát i na hospodské zahrádce, kde se děti mohly povozit na
poníkovi Míšovi.

Rozsvícení vánočního stromu – 3.12.2017
Tradiční rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu se
uskutečnilo v neděli 3.12.2017. Na zahřátí byl připraven horký
čaj i svařák.

Mikulášská besídka – 13.12.2017
Spolek Klenot uspořádat v sobotu 13.12.2017 v sále hospody
mikulášskou nadílku . Po perfektně nacvičeném představení dětí
se

doslova

z

pekla

vyrojili

hrůzostrašní
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čerti

doprovázeni

Mikulášem

i

anděly.

I

když

bylo

párkrát

namále,

žádné

neposlušné dítě si sebou nakonec v pytli neodnesli.

Živé betlémy – 24.12.2018
Jako každý rok i letos jsme měli možnost se na Štědrý den na
malou chvíli stát poutníky a připomenout si příběh zrození
Ježíška. V neděli v 11:00 byl živý betlém v parku Tomáše Bati
v Loučce a potom ve 12:00 náměstí v Kelči.
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10 Místní tisk – Valašský deník

Střet motorkářky s osobním autem skončil vážným zraněním
V sobotu 9. září po poledni se v obci Police u Valašského Meziříčí
střetlo osobní auto s motorkou. Motorkářka utrpěla vážná zranění.
O tři čtvrtě na jednu odpoledne jela od obce Branky směrem
k Polici u Valašského Meziříčí šestadvacetiletá motocyklistka na
stroji Yamaha. Při vjíždění do pravotočivé zatáčky se dostala do
protisměru. V protisměru jela v tu chvíli Škoda Felicia. Došlo
k čelnímu střetu a motorka skončila mimo silnici. Ke kontrole do
nemocnice odvezla záchranná služba i dvě ženy, které cestovaly
v osobním autě. Dvaatřicetiletá řidička z okresu Kroměříž a
pětapadesátiletá

Zdroj:

spolujezdkyně

vyvázly

s lehkým

zraněním.

https://valassky.denik.cz/nehody/stret-motorkarky-s-osobnim-autem-skoncil-vaznym-zranenim-

20170909.html

79

Představujeme prvňáčky ze ZŠ Police a okolních vesnic

ZŠ Police

Zdroj:
https://valassky.denik.cz/nasiprvnaci/predstavujeme-prvnacky-ze-zs-branky-choryne-kladeruby-apolice-20171207.html
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11

Co se jinam nevešlo

Žebříček nejvyhledávanějších slov a slovních spojení
na „GOOGLU“
Letošní žebříček nejvyhledávanějších slov na Googlu ovládly
v Česku volby. Staly se nejen trendem roku, ale i událostí roku.
Lidem ale nebylo ukradené ani mistrovství světa v hokeji nebo
účtenková loterie. I dotazy začínající "kdo, co a jak" byly velmi
zajímavé. Ukázalo se, že Češi neumí plést pomlázky, neví, jak

zamrazit houby a netuší ani, jak volit. Protože zdražilo máslo,
zajímali se o jeho výrobu.
Do popředí zájmu lidí se dostaly ale i dotazy „co dělat, když se
nudím“.

Lidem

nebylo

jedno

ani

to,

„kdo

vyhraje

volby,

Robinsonův ostrov“ nebo kuriozitka – „kdo mi voláL. Zajímali se
i o osudy seriálových hrdinů, na šesté příčce se objevil dotaz "kdo
zemře v Ulici".

Trendy roku

Jak

1. Volby

1. Jak uplést pomlázku

2. MS v hokeji

2. Jak zamrazit houby

3. Účtenková loterie

3. Jak volit
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4. Lidl eshop

4. Kak upéct husu

5. Penny hra

5. Jak vyplnit daňové přiznání

6. Volební kalkulačka

6. Jak vyfouknout vejce

7. iPhone 8

7. Jak vyrobit máslo

8. iPhone X

8. Jak stahovat z YouTube

9. Fidget spinner

9. Jak naladit

10. Věra Špinarová

10. Jak zhubnout stehna

Co

Kdo

1. Co je mechanismus z Antikythéry 1. Kdo vyhraje volby
2. Co je Mi drop

2. Kdo vyhraje Robinsonův
ostrov

3. Co dělat, když se nudím

3. Kdo má dnes svátek

4. Co je ADHD

4. Kdo je Rudý John

5. Co je luskoun

5. Kdo mi volá

6. Co k obědu

6. Kdo zemře v Ulici

7. Co k večeři

7. Kdo podepsal
Antichartu

8. Co jíst při průjmu

8. Kdo přežije

9. Co s sebou na dovolenou

9. Kdo to ví

10. Co je spinner

10. Kdo chytá v žitě
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Děkuji všem, kteří mi ochotně poskytli podklady, fotky a
informace ohledně událostí, které se v naší obci Police udály
v roce 2017 a mohl tak zase po 9 letech vzniknout tento obsáhlý
zápis.

Události roku sepsala kronikářka Mgr. Karolína Holl, DiS.
Police, 31.12.2018
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