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1 Významné události

1.1 Přehled událostí ve světě

T

ato kapitola poskytuje krátký přehled o zajímavých a

důležitých událostech ve světě během roku 2019. Čtenář si
navíc může, dle mého názoru, lépe představit dobu, ve
které se nyní nacházíme a co se kolem dělo.

LEDEN
Řecký parlament odhlasoval 25. ledna kompromisní smlouvu
o změně názvu Makedonie na Republika Severní Makedonie. Za
tímto konstatováním jsou téměř tři desítky let sporů mezí Aténami
a Skopjí
Čínské sondě Čchang-e 4 se podařilo přistát na odvrácené straně
Měsíce. Povrchu se dotkla v 10:26 tamního času (03:26 SEČ).
Stalo se tak vůbec poprvé v historii letů do vesmíru.
ÚNOR
Jednání

amerického

prezidenta

severokorejského premiéra

Kim

Donalda

Trumpa

a

Čong-una v Hanoji skončila

28. února předčasným odchodem Donalda Trumpa z jednání.
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Důvodem bylo, že Kim Čong-un žádal úplné zrušení všech sankcí
vůči KLDR, ale zároveň si chce ponechat část jaderného arzenálu.
BŘEZEN
Slováci

si

zvolili

Protikandidátovi,

prezidentku

místopředsedovi

Zuzanu

Evropské

Čaputovou.

komise

Maroši

Šefčovičovi, dalo hlas 41,59 procenta voličů.
Nedošlo k Brexitu – původně už na konci března 2019 měla
Velká Británie opustit EU, po marných snahách nakonec odklad
až do ledna 2020.
DUBEN
15. dubna ve večerních hodinách začala hořet katedrála NotreDame v Paříži. Hasiči se s ohněm definitivně vypořádali až
druhý den v poledne
KVĚTEN
Britský princ Harry a jeho žena Meghan se stali rodiči. 6. května
v portlandské nemocnici se narodil Archie Mountbatten-Windsor.
Čínská technologická společnost Huawei byla 16. května zařazena
na americkou černou listinu. To znamená mimo jiné, že nesmí
nakupovat součástky vyrobené v Americe. Firma Huawei se nejen
v Americe dostala do vážného podezření, že pracuje pro čínskou
vládu
ČERVEN
Masové demonstrace v Hongkongu – 9. června po řadě menších
demonstrací a protestech proti zavedení tzv. extradičního zákona
vyšly do ulic Hongkongu stovky tisíc až milion demonstrantů.
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ČERVENEC
Předsednictví Evropské unie přebírá na půl roku Finsko.
SRPEN
V půlce srpna vyplula z anglického Plymouthu na jachtě na
solární pohon přes Atlantik Greta Thunbergová. Cílem této 16leté
aktivistky ze Švédska byl klimatický summit v New Yorku. Ten
začal

23. září

a

Thunbergová

na

něm

promluvila

k těm

nejmocnějším politikům z celého světa
ZÁŘÍ
Hurikán Dorian v době vstupu nad Elbow Cay přinesl vítr
o průměrné rychlosti 295 kilometrů v hodině. Vyrovnal se tak
rekordu nejsilnějšího atlantického hurikánu (podle rychlosti
větru) z roku 1935, kdy pobřeží USA zasáhl hurikán Labor Day.
ŘÍJEN
Ve věku 80 let zemřel v úterý 1. října krátce před půlnocí zpěvák
Karel Gott. Zemřel doma v kruhu své rodiny.
Nový japonský císař Naruhito byl uveden na trůn. Na obřadu,
jehož se zúčastnilo asi 2000 hostů z více než 190 zemí,
zastupoval ČR premiér Andrej Babiš.
Třicet devět umrzlých těl nalezli britští policisté v kontejneru
přepravovaném kamionem z Belgie ve Velké Británii. Jednalo se
o

Vietnamce,

které

pašovala

pravděpodobně

převaděčské gangy zvané Hadí hlavy.
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čínská

mafie,

LISTOPAD
Na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO
byl 28. listopadu zapsán modrotisk, o jehož zápis žádala Česká
republika spolu se čtyřmi dalšími státy.
Drážďanskou klenotnici Grünes Gewölbe (Zelená klenba), kde
jsou uloženy cenné historické sbírky německé spolkové země
Sasko, se nepodařilo uchránit před zloději. Částka je v podstatě
nevyčíslitelná.

PROSINEC
Audit Evropské komise potvrdil, že premiér Andrej Babiš je ve
střetu zájmů. Podle EK Babiš porušuje české i evropské právo.
Začalo se spekulovat o tom, kolik miliard bude muset Česko vracet
z unijních dotací vyplacených Agrofertu
Britské

předčasné

parlamentní

volby ovládla konzervativní

strana vedená premiérem Borisem Johnsonem. Voliči mu dali
velmi silný mandát k urychlení vyvedení země z Evropské unie.
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T

1.2

Přehled událostí v ČR

ato kapitola je věnována z mého pohledu nejdůležitějším
událostem, které se během roku 2019 udály přímo v České
republice a mnohdy se také přímo dotýkají naší obce
Police.
LEDEN

V roce 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 523,2
mld. Kč, celkové výdaje 1 551,7 mld. Kč a schodek hospodaření
státního rozpočtu tak dosáhl 28,5 mld. Kč. Tento výsledek
představuje úsporu 11,5 mld. Kč proti zákonem schválenému
deficitu ve výši 40 mld. Kč a znamená jeden z nejlepších výsledků
v novodobé historii České republiky.
V Česku a mnoha dalších státech bylo možné 21. ledna pozorovat
poslední úplné zatmění Měsíce v tomto desetiletí.

ÚNOR
Olympijská vítězka ze Soči a třetí ze zimní olympiády v Jižní
Koreji Eva Samková znovu potěšila české fanoušky, když dokázala
získat ve snowboardcrossu prvního února titul mistryně světa.
Česká rychlobruslařka

Martina

Sáblíková

získala

na

MS

v bavorském Inzellu dvě zlaté medaile. Ve čtvrtek zvítězila
v závodě na 3000 m a o dva dny později vybojovala zlatou
medaili na trati 5000 metrů.
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BŘEZEN
Vedení ODS 16. března vyloučilo ze strany poslance Václava
Klause mladšího.
Česko se stalo první zemí na světě, kde se podařilo kompletně
vymýtit africký

mor prasat,

což svým verdiktem potvrdila

i Evropská komise.
DUBEN
Prezident jmenoval Marii Benešovou ministryní spravedlnosti
30. dubna. Už den předtím lidé demonstrovali proti ní, protože
měli obavy, že má zařídit, aby bylo zastaveno trestní stíhání
Andreje Babiše.
KVĚTEN
Čeští reprezentanti znovu nedosáhli na medaili na mistrovství
světa v hokeji.
Mezi 23. a 26. květnem lidé z celé Evropské unie vyrazili
k volebním urnám. Účast byla 50,95 % – nejvyšší od roku 1994.
ČERVEN
Čech vyhrál v loterii Eurojackpot 1,412 miliardy korun. Šlo o
nejvyšší výhru na internetu v historii České republiky.
Do Prahy se sjeli lidé z celého Česka na doposud největší protest
za nezávislost justice a proti premiérovi Andreji Babišovi. Akci
svolal spolek Milion Chvilek pro demokracii. Policie odhadla
počet demonstrantů na dvě stě tisíc, mobilní operátor na 258 tisíc.
Česká tenistka a bývalá juniorská světová jednička Markéta
Vondroušová se probojovala až do finále dvouhry French Open
9

2019. Navíc to dokázala bez ztráty setu jako první hráčka
v Paříži od Lucie Šafářové v roce 2015.
Dobrou zprávou z 6. června bylo, že obnova požárem zničené
chaty

Libušín

na

Pustevnách

na

Valašsku

K řemeslníkům se připojili také restaurátoři,

pokračuje.

kteří obnovují

původní malby v interiéru. Veřejnost se do chaty, která vyhořela
na jaře v roce 2014, podívá v první polovině příštího roku.

ČERVENEC
Česká republika se poprvé v historii dostala do první desítky
nevyspělejších zemí světa. Vyplynulo to ze Zprávy o udržitelném
rozvoji za rok 2019, zveřejněné 17. července, kterou pro OSN
vypracovala nadace Bertelsmann.
SRPEN
V Brně přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí - budoucí
maminka upadla do klinické smrti. Doktoři se následně – s
ohledem na nenarozenou dceru – rozhodli udržet životné funkce
jejího těla na přístrojích alespoň do 24. týdne těhotenství.
ZÁŘÍ
Průměrná hrubá mzda činí 33 697 Kč. Nicméně polovina lidí
nebere ani 29 549 Kč.
Režisér Václav Marhoul vyslal do světa Nabarvené ptáče - Po více
než deseti letech práce na adaptaci knihy Jerzyho Kosinského se
film dočkal světové premiéry.
Totální kolaps na D1 – dohromady 4 nehody na různých úsecích
zastavily provoz na dálnici. Ač si nehoda nevyžádala žádné
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zranění, řidičům potvrdila osvědčenou zkušenost: nemusíš-li, na
D1 nejezdi.
ŘÍJEN
Prezident

Miloš

Zeman

udělil

u

příležitosti

28.

října

42 vyznamenání a rozdal metály 249 osobnostem.
Ženy v Běhu – nejúspěšnější film roku 2019, který vidělo 1,3
mil. diváků, utržil 195 mil. Kč
Nová metoda s pomocí přístroje simulujícího tep umožnila převézt
pro transplantaci bijící srdce. Na začátku října ji použili lékaři
z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).
V Česku se ročně transplantuje přes 70 srdcí.
LISTOPAD
Minimální mzda se od 1.1.2020 zvýší na 14 600 Kč (nárůst
o 1 250 Kč). Základní hodinová sazba vzroste na 87,30 Kč.
Míra nezaměstnanosti na konci listopadu činila 2,6 %.
Letos bylo zprovozněno 33 km nových dálnic. Minulý rok to bylo
pouhých 3,7 kilometrů.
Školské odbory vyhlásily celostátní stávku. Usilovaly o zvýšení
mezd pracovníků v oboru. Do akce se podle nich řádově zapojily
tisíce škol. Zcela uzavřeno jich bylo 1221, dalších 2743 omezilo
provoz a necelé tři tisícovky škol stávku podpořily formálně.
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PROSINEC
Neznámí hackeři si krátce před Vánocemi vybrali pro své útoky
kryptovirusem těžební společnost OKD a nemocnici v Benešově.
OKD následně z bezpečnostních důvodů přerušila na několik dnů
těžbu na všech čtyřech činných dolech. Nemocnice musela zrušit
plánované operace a záchranáři rozváželi pacienty k ošetření
jinam.
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1.3 Volby 2019

O
pr
o

proti roku 2018 jsme si od volebního maratonu
odpočinuli. Po 5 letech se v květnu konaly pouze volby
do Evropského parlamentu.

Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 24. – 25. května 2019 se konaly volby do Evropského
parlamentu. Účast byla 28,72 %., což je o 10,52 % více než v roce
2014. Od vstupu České republiky do EU, se konaly v pořadí již
4. volby.

Z celkového počtu 40 kandidátních listin se volilo 21 poslanců.

Celkové výsledky v porovnání s minulými volbami

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019
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Ve Zlínském kraji byla účast 28,34 %. Nejvíce hlasů získalo hnutí
ANO (21,32 %). Dále pak KDU-ČSL 15,11 %, Piráti 11,56 %, ODS
11,35 %, SPD 10,64 %, koalice STAN s TOP 09 7,99 % a KSČM
6,99 % hlasů.
Účast v Policích byla 27,35 %. I u nás vyhrálo hnutí ANO se
ziskem 20,49 % hlasů. Dále pak Piráti 18,03 % hlasů, SPD 15,57
%, KDU-ČSL 13,11 %, ODS 9,84 % a shodně KSČM a koalice STAN
s TOP 09 5,74 % hlasů.

Mandát získali tito poslanci:
Občanská demokratická strana (4 poslanci)
Ing. Evžen Tošenovský
Ing. Jan Zahradil
Ing. Veronika Vrecionová
RNDr. Alexandr Vondra

Komunistická strana Čech a Moravy (1 poslanec)
Ing. Kateřina Konečná
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STAROSTOVÉ (3 poslanci)
JUDr. Jiří Pospíšil
JUDr. Stanislav Polčák
RNDr. Luděk Niedermayer
Česká pirátská strana (3 poslanci)
Bc. Marcel Kolaja
Bc. Markéta Gregorová
Mgr. Mikuláš Peksa

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (2 poslanci)
Ing. Hynek Blaško
MUDr. Ivan David

ANO 2011 (6 poslanců)
Dita Charanzová
Martina Dlabajová
Ing. Martin Hlaváček
Ing. Ondřej Knotek
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Ing. Ondřej Kovařík ,
Ing. Radka Maxová

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
(2 poslanci)
Ing. Michaela Šojdrová
Mgr. Tomáš Zdechovský
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2 Počasí

R

ok 2019 byl druhým nejteplejším v historii měření
Českého hydrometeorologického ústavu. Průměrná
teplota v České republice byla 9,5 stupně Celsia.
Nejteplejším

průměrná

rokem

zůstává

rok

teplota byla o jednu desetinu stupně

2018,

kdy

vyšší, tedy

9,6 stupně Celsia.
Nejteplejším naměřeným měsícem roku 2019 byl červen, který byl
také nejteplejším měsícem v historii měření. Byl o celých 10
stupňů teplejší než předcházející měsíc květen. Ten byl zároveň
také jediným měsícem, kdy průměrná teplota byla nižší než starý
normál z let 1961–1990.
V lednu byla nejteplejší 2. dekáda, nejchladnější 3 dekáda.
Průměrná teplota kolísala od -8,5 °C do +5,4 °C. Mrazových dnů
bylo 24 proti průměru 25, a ledových 9, proti průměru 12. Sněhu
bylo málo, spíše pršelo.
„Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu“
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Měsíc únor byl silně teplý. Průměrná teplota kolísala od -5,0 °C
do +10,1 °C. Hned z kraje měsíce 5. února napadla pořádná
sněhová pokrývka. V polovině února už jsme ale zimní bundy
nepotřebovali a vypadalo to, že přišlo jaro. I na horách sníh spíše
tál, než by ho přibývalo.
„Na Hromnice si musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout..“

Březen byl velmi teplý. Úplná sněhová pokrývka se nevyskytovala.
V polovině měsíce jsme naměřili i 17 °C a sluníčko svítilo celé
dny. Mrazových dnů bylo 18 proti průměru 21 a ledové se vůbec
nevyskytovaly. Vypadalo to, že zima byla za námi.
„ Hřmí-li v březnu, sněží v máji.“

Podle mezinárodních kritérií je duben hodnocen jako teplý a
srážkově nadnormální. Ve skutečnosti byl ale velmi suchý, neboť
až do 27. spadlo pouhých 10% normálu, avšak poslední 3 dny a
zejména poslední dubnový den, byl srážkově rekordní (48 mm),
takže nakonec byl ještě dlouhodobý průměr poměrně vysoko
překročen. Teploty kolísaly od +3,4 °C do +26,7 °C.
„V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.“
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Květen byl studený a co do srážek extrémně vlhký. Zimní oblečení
a boty, které jsme v březnu odložili, jsme v květnu ještě rádi znovu
vytáhli. Srážky dosáhly v úhrnu 190,7 mm, což je 191 %
normálu a o 90,7 mm nad normál. Srážkových dnů bylo celkem
22, z toho s úhrnem nad 1 mm 18 dnů a nad 10 mm 5 dnů.
Největší srážky byly 28, kdy spadlo 53 mm. Zemědělci se už
děsili, že seno snad letos vůbec nebude, květnový déšť (a že nebyl
májový) to ale nakonec zachránil.
„Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růž.“

Oproti tomu červen už byl konečně ve znamení hezkého letního
počasí. Průměrná teplota se pohybovala kolem 21 °C. Díky
květnovým srážkám jsou srážky od počátku roku 80 mm nad
průměrem, ale vzhledem k vysokým teplotám a červnovému
deficitu je již sucho. Letních dnů bylo 27, tropických 8 a 4
tropické noci
„ Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok“

Podle mezinárodních kritérií je červenec hodnocen jako teplotně
i srážkově normální. Přesto byl plný paradoxů. Začal velmi letně,
1 den byl teplotně rekordní, pak se ochladilo a zase posledních
19

12 dnů vyneslo měsíční průměr mírně nad dlouhodobý průměr.
Srážkově byl celý měsíc suchý, ale poslední dva dny jej posunuly
do normálu.
„Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.“

Srpen byl opravdu tropický a vlhký. Teploty Kolísaly od 20 °C do
32 °C. Srážky dosáhly v úhrnu 133 mm, což je 148 % normálu a
43 mm nad normál. Srážkových dnů bylo celkem 19, z toho
s úhrnem nad 1 mm 14 dnů a nad 10 mm 4 dny. Největší srážky
byly 12, kdy spadlo 44,2 mm. Přes častá období sucha je úhrn
srážek od počátku roku o 88 mm vyšší a činí 115 % normálu.
Letních dnů bylo 21, tropické 4. Všechno se zelenalo, ve studních
bylo oproti minulému roku opravdu hodně vody. Často byly i
velké bouřky.
„Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.“

Září lze hodnotit jako teplé a srážkově normální. Neděle 1. září
byla tropická, ale přišla bouřka, která letní počasí jako by utla a
hned v pondělí, kdy dětem začala škola, se ochladilo a deštilo.
Topná sezóna začala ve Zlínském kraji 19. září, tedy poté co
průměrná denní teplota venkovního vzduchu v dané lokalitě
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poklesla pod 13 °C ve dvou po sobě následujících dnech . Oproti
roku 2018 je to o týden dříve.
„Po teplém září zle se říjen tváří“

Podle mezinárodních kritérií je říjen hodnocen jako silně teplý
a srážkově normální. Paradoxně byla 1. polovina chladnější a
vlhčí, 2. polovina teplá a suchá. 7. října byl nejchladnější den
od 7. května 2019. Letních den byl 1, a mrazové 4.
Průměrná teplota kolísala od +1,6 °C do +21 °C
„ Teplý říjen - studený únor.“

Listopad byl silně teplý a srážkově normální. Kromě 30., kdy byla
teplota podprůměrná, byla ve všech ostatních dnech teplota
nadprůměrná. Mrazových dnů bylo 5.
„ Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá.“

I prosinec byl teplý. Teplota se pohybovala od -7 do +16 °C. Sníh
nám letos nenapadl. Hlavně kolem vánoc spíše deštilo. Mrazových
dnů bylo 16, ledový 1.

„ Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.“

21

3 Činnost samosprávy a orgánů
veřejné správy

3.1 Obecní úřad Police

N

a obecním úřadě aktuálně pracují 2 referenti 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
Webové stránky se staly jedním z hlavních informačních zdrojů
v obci. Jsou denně aktualizovány, najdeme zde informace o životě
v obci, dopravní situaci, o všech spolcích i činnosti ZŠ a MŠ
Police.
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Nově lze taky na webu najít zpracovaný Kalendář termínů a akcí,
který je volně ke stažení a kdokoliv se tak může podívat, co se
během roku plánuje. A jsou zde publikovány i schválené roční
zápisy do kroniky.
Letos jsme se podruhé přihlásili do soutěže „Zlatý erb“ o nejlepší
webové stránky měst a obcí. V krajském kole jsme se umístili na 7.
místě z 11 přihlášených obcí s výsledkem průměru bodů 3,83
(oproti minulému

roku 3,32). První příčku obsadila obec

Provodov (průměr 4,79 bodů), druhou Kaňovice (4,21 bodů) a
třetí místo obdrželo Podhradí (4,08 bodů).
Čím dál tím využívanější je také mobilní aplikace „V obraze“,
která propojuje webové stránky do mobilu uživatelů a občan má
tak možnost se ihned prostřednictvím notifikace dozvědět, např.
co se hlásilo v rozhlase, když nebyl doma, jaká akce se tento týden
koná nebo co nového bylo zveřejněno na úřední desce.
Stále více oblíbený a často navštěvovaný je také facebookový profil
„Obec Police“, kde jsou pravidelně umisťovány pozvánky na akce,
upozornění, ale také fotky nebo výsledky našich fotbalistů a
úspěchy hasičů. Občané si rovněž zvykli využívat tuto sociální síť
jako rychlý zdroj informací a často přes messenger posílají své
dotazy, náměty nebo připomínky.
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Zpravodaj
Pokračuje se také ve vydávání barevného měsíčníku Polického
zpravodaje,

který

je

vždy

na

začátku

měsíce

rozdáván

do schránek. Všechna čísla jsou přílohou kroniky.
V březnu se do zpravodaje zařadila
nová rubrika „Lidé v naší dědině“,
které se originálně zhostila doc.
Jana Janěkové.
Cílem je představit nejen rodáky a občany Polic, ale všechny
zajímavé osobnosti, které v naší obci působí. Text doplňují
autorské fotky doc. Janěkové pořízené během rozhovorů.
V březnovém čísle zpravodaje byli krátce
a

neformálně

představeni

všichni

zastupitelé.
V dalších číslech zpravodaje se postupně
střídaly
rozhovory se
zastupiteli,
kteří

se

představili blíže a další zajímavé
osobnosti. V dubnu jsem to byla já –
Karolína Holl a Milan Vrba.
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V květnu jsme si mohli přečíst o Zuzce
Mikulenkové
fakulty

(studentka

v Brně)

a

lékařské

bratrském

duu

Lubomírovi a Romanovi Hohlovi.

Červen
Pelcovi

a

Rudolfovi

Zachrdlovi

společně

s Květou Souškovou.
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patřil

Petrovi

V červenci jsme si mohli přečíst o
Mirkovi Kašíkovi a Nele Petřkovské
z Ranče u Hromnice.

V srpnovém
chlapské
s Josefem
Vendelínem
studentem Pražské konzervatoře
v oboru na klavír.
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čísle

byly

dva

rozhovory
Černochem

a

Němcem

–

Zářijové číslo nás blíže seznámilo s dalším sourozeneckým –
sesterským

duem

Hricišinovými

a

Janou

a

Katkou

starousedlíkem

-

Liduškou Svobodovou.

V měsíci říjnu jsme si mohli přečíst rozhovor s Andreou
Mikuláštíkovou – učitelkou
v mateřské škole

a Ivanou Židkovou, která se do
Polic přistěhovala v roce 2010.
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Listopadové

číslo

patřilo

naší

hospodské – Janě Doležalové, která
provozuje Hospodu Nad Točnou od
roku

2012

místostarostovi
starostovi

SDH

a

dlouholetému

a

úřadujícímu

Police

Milanu

Gerlovi – muži s tváří kovboje.

V posledním prosincovém čísle

vyšel rozhovor se

starostou

obce

Police – Karlem Hlavicou.
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Ludmila Havranová – nejstarší polická občanka
Dne 27. června 2019 oslavila paní
Ludmila

Havranová

své

98. narozeniny.
Stala se

tak

současnou nejstarší

občankou naší dědiny. S úsměvem
a písní na rtech přijala gratulace
zastupitelů obce.

Svůj

život

zasvětila

Policím, kde stále žije v
kruhu

své

obklopena

rodiny,
láskou

a

harmonií!

Svým

zasněným

pohledem

zpřítomňuje minulost i
budoucnost.
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Knihovna
Knihovna se nachází přímo v budově obecního úřadu. Knihovnu
vede od toho roku nová knihovnice – Eva Hermannová. Změnila
se i otevírací doba na pondělí od 17:00 do 19:00.
Knihovnu letos začal navštěvovat čtenářský kroužek, který vznikl
ve škole. Děti se napřed naučily, jak se obalují knihy a pak i
vyhledávat autory děl, které mají v rámci povinné četby.
V knihovně se také pořádaly 3 akce, kterých se s velkým ohlasem
zúčastnilo téměř 70 návštěvníků. V únoru to byla přednáška
dobrodruha a režiséra Jaroslava Jindry – „Cestování s dronem“.

Omalička byl dobrodruh. Na první samostatný vandr se vydal
ve třinácti. V 80. a 90. letech lezl po skalách a skálal padákem.
Přeletěl přes sopečný vulkán. Je průkopníkem paraglaidingu
v ČR. Žil na Kanárských ostrovech, Španělsku a Norsku.
V březnu se konala cestopisná přednáška Michala Štěpánka –
„Dechberoucím Kurdistánem“.

„Zatímco západ Turecka v čele s Istanbulem praská ve švech,
východ země navštíví jen hrstka těch, co mají dobrodružnější
povahu. Přesto, a možná právě proto, je pro mne oblast Tureckého
Kurdistánu nefalšovaným klenotem. Divoké a liduprázdné hory
zalité po celou dobu sluncem silně kontrastují s bujarým životem
ve městech. Široko daleko jsme téměř jedinými Evropany. Tato
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oblast mě doslova uhranula nejen díky přírodním krásám, ale
také výbornému jídlu, a především fantastickými lidmi. Přijďte si
poslechnout o zážitcích s nimi, velehorách, městech, dobrém
tureckém čaji, nezapomenutelné atmosféře Blízkého východu
a mnoha dalších věcech.“
Michal Štěpánek, cestovatel

Dne 25.11.2019 se uskutečnila další přednáška Jaroslava Jindry.
Tentokrát o tom, „Jak se točí dokumentární filmy“.

Fotografuje,

točí

a válečných

dokumenty

konfliktech,

a píše
je

o extrémních

autorem

sportech

několika

knih,

např. příručky pro nezávislé cestovatele Backpaker, nebo knih
ze zákulisí Rallye Dakar.
Jako

režisér,

populárního

scénarista
cestopisného

a kameraman
seriálu

- Na cestě

127 zemí a píše pro časopis Lidé a Země.
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se podílí
(ČT).

na tvorbě
Navštívil

N

ové

3.2 Zastupitelstvo
zastupitelstvo

obce

Police

bylo

zvoleno

v komunálních volbách na podzim minulého roku,
kdy měli občané na výběr ze 4 kandidátních listin a
43 kandidátů.

Karel Hlavica – starosta (Za další rozvoj obce Police)
Ing. Josef Černoch (Za další rozvoj obce Police)
Ing. Martin Stromšík (Za další rozvoj obce Police)
Miroslav Kašík (Za další rozvoj obce Police)
Petr Pelc (Za další rozvoj obce Police)
Mgr. Karolína Holl, DiS. (NEZÁVISLÍ)
doc. Jana Janěková (NEZÁVISLÍ)
Markéta Stříteská (NEZÁVISLÍ)
Jiří Stříteský - místostarosta (Mysliv. spolek JasenecPolice)
Lubomír Hohl (Mysliv. spolek Jasenec-Police)
Milan Vrba (Tělovýchovná jednota Police)

Hlavními body na programu jednání zastupitelstva tohoto roku
byl zejména odkup nemovitosti č. p. 51 (za Jednotou) pro přípravu
projektu

na

následnou

demolici,
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dokončení

provizorní

komunikace na Výpustě a příprava na finální asfaltový povrch
v následujícím roce, výsadba nové zeleně na Výpustě, odkup části
pozemku pod klubovnou s plánem budoucího využití jako nové
komunikace a zlepšení dopravní obslužnosti v této části obce. Dále
se řešil nový chodník od točny směrem k Jednotě včetně opravy
dešťové kanalizace. Na podzim se začala projednávat Zpráva
o uplatňování Územního plánu za období 2015 – 2019, jako
podklad pro změnu – aktualizaci současného Územního plánu.
Spoustu času zastupitelé strávili také v rámci pracovních jednání
spojených s výhrou v soutěži Obec přátelská rodině 2019.
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3.3 Výbory a komise
Finanční výbor
Předseda:

Miroslav Kašík

Členové :

Mgr. Karolína Holl, DiS.
Ing. Martin Stromšík

Kontrolní výbor
Předsedkyně :

Mgr. Karolína Holl, DiS

Členové :

Milan Vrba
Ing. Josef Černoch

Stavební a zemědělská komise
Předseda:

Ing. Josef Černoch

Členové :

Lubomír Hohl

Michal Havran

Martin Sobek

Pavlína Turková

Kulturní a sociální komise
Předsedkyně :

Markéta Stříteská

Členové :

Jana Grygaříková

Petr Pelc

Michal Havran

Nela Petřkovská
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Kontrolní
Na

Jana Hricišinová

Justýna Tydlačková

Milan Mikulenka

Petra Němcová

výbor

programu

zastupitelstva,

zasedal

jednání
plnění

během
byla

roku

kontrola

veřejnoprávních

celkem

třikrát.

plnění

usnesení

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.
Minulý rok bylo rozhodnuto, že členové výborů a komisí budou
odměňováni měsíčně bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy
zastupitelstva obce. Jen členové kulturní a sociální komise
nebudou dostávat odměny měsíčně, ale jednou za půl roku. Dosud
platilo, že člen výboru nebo komise, který nebyl voleným
zastupitelem, tuto funkci vykonával spíše jen čestně, v rámci svého
volného času úplně zdarma.
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3.4 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 2019 byla stanovena
na 600 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. Výše poplatků zůstaly nezměněné.
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4 Obyvatelstvo

N

ásledující kapitola je věnována obyvatelstvu v obci.
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.
Za rok 2019 se v obci přihlásilo k trvalému pobytu 14 obyvatel,
21 obyvatel se odhlásilo. K poslednímu dni roku 2019 je nás
v obci 579.
Celkem
Počet obyvatel

věku (let)

Ženy

579

285

294

0-14

120

60

62

15-64

366

187

179

93

38

55

39,6

37,9

41,2

k 31.12.2019
v tom ve

Muži

65 a více
Průměrný věk (let)
Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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V tomto

roce

došlo

k uzavření

4 sňatků a k 1 rozvodu.

V měsíci srpnu

rovněž oslavili manželé

Petruželovi diamantovou svatbu.
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Za rok 2019 se narodilo celkem 6 dětí – Mikulášek, Darinka,
Honzík, Filípek, Terezka a František.
Vítání občánků, které má na starosti Kulturní a sociální komise,
se uskutečnilo dvakrát v roce. První bylo v dubnu.

A druhé bylo v září.
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Na konec pozemské cesty došlo v tomto roce 6 spoluobčanů Ján Kvasniak, Richard Mikulenka, Božena Němcová, Jaroslav
Malík, Václav Hrabovský, Vojtěch Hlavica a rovněž i polický
rodák Rostislav Volek.
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5 Hospodaření obce

5.1 Rozpočet

C

elkové příjmy obce dle Závěrečného účtu v roce 2019
po konsolidaci byly ve výši 21 132 458 Kč. Celkové výdaje
po

konsolidaci

činily

16 559 792

Kč.

Prostředky

z minulých let byly ve výši 4 335 149 Kč, roční splátka

úvěru obce na ČOV a kanalizaci činila 219 071 Kč a operace
z peněžních účtů 18 445 Kč.
Největší položku příjmů tvoří transfery, a to ve výši 10 933 936
Kč (plnění 200 % oproti schválenému rozpočtu), z toho tvoří
dotace 5 329 636 Kč.
Daňové a nedaňové příjmy byly o cca 8% nižší oproti schválenému
rozpočtu.
Nejvyšší příjmy se očekávaly z prodeje dřeva z obecního lesa –
4 840 000 Kč, dále pak DPH – 3 988 400Kč a daně z příjmů –
4 317 000 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.
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Naopak nejvyšší výdaje ve výši 5 658 000 Kč v tomto roce platí
obec za výsadbu, těžbu a lesnickou činnost, dále 1 023 000 Kč
za ČOV, 1 419 000 Kč za činnost místní správy (mzdy, školení,
cestovné, sociální fond,…), 1 166 000 Kč za zastupitelské orgány,
809 000 Kč za neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ. Poměrně
vysoká část výdajů 668 000 Kč byla letos investována do zeleně.

B

5.2 Dotace a granty
ěhem

tohoto

roku

se

podařila

realizovat

řada

investičních i neinvestičních akcí spolufinancovaných
z dotací.

V zimě se podávaly žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde
se žádalo o finanční prostředky na opravu kaple a revitalizaci
zeleně kolem a rekonstrukci víceúčelového hřiště. Tyto žádosti
byly letos kvůli obrovskému zájmu převyšující alokaci zařazeny
mezi náhradníky.
Dále se dle zpracované architektonické studie na Výpustě nechal
zpracovat projekt na revitalizaci zeleně v této části Polic. Žádosti
o grant se podávaly do Nadace ČEZ a Nadace Partnerství. Ani tyto
dvě

žádosti

nebyly úspěšné.

Nicméně

zájem o

výsadbu se

registroval do neziskové organizace Sázíme stromy, která během
roku shání sponzory pro výsadbu stromů a keřů v obcích.
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Dále

se

v rámci

mikroregionu

Valašskomeziříčsko-Kelečsko

podávala společná žádost s několika obcemi na podporu veřejné
správy a elektronizaci úřadů – zejména pořízení elektronické
úřední desky. Bohužel zájem několikanásobně překročil alokaci,
a tak ani tato žádost nebyla úspěšná.
Dále

jsme

se

s názvem

zapojili

do společného projektu

„Rozšíření

systému

separace

mikroregionu

BRO

v obcích

Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“.
Kromě obce Police byly kompostéry vybaveny také domácnosti
v obcích

Jarcová,

Kelč,

Krhová,

Kunovice,

Lešná,

Oznice

a Valašské Meziříčí. Rozdáno bylo celkem 1 090 kusů domácích
kompostérů.
Zkoušela se také podat přihláška do Nadace Via do programu

Místo, kde žijeme na podporu velkých komunitních projektů –
úpravu a revitalizaci prostranství na točně na základě společné
práce občanů a architektů. Bohužel ani tady jsme nebyli vybráni
mezi 3 úspěšné obce z celé ČR.
Úspěch se však dostavil díky podané přihlášce do celostátní
soutěže vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí „Obec
přátelská

rodině/seniorům 2019“. Jako

zastupitelé

jsme

se

dohodli, že zkusíme podat přihlášku do oblasti zaměřené na
rodinu a rodinnou politiku. Samotné

přihlášce

přecházelo

zpracování Koncepce rodinné politiky na období 2019 – 2023,
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která stanovila priority na základě dotazníkového šetření, které
probíhalo v jarních měsících.
Spolu s přihláškou se v dubnu tohoto roku zpracovala poměrně
náročná žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolu s četnými
přílohami a dokumenty - analýza rizik, analýza udržitelnosti
a SWOT

analýza.

Do letošního

ročníku soutěže

se přihlásilo

celkem 37 obcí v 5 kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel.
Soutěže se mohou účastnit všechny obce, města, statutární města
a městské části z celé České republiky.
Police zvítězily v I. kategorii do 1000 obyvatel a získaly finanční
odměnu ve výši 500 000 Kč.
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předala
oceněným diplomy a symbolické šeky na slavnostním vyhlášení,
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které se uskutečnilo v pražském Hrzánském paláci dne 25. června
2019.

Z výhry byl pořízen nový nábytek – posezení do školní jídelny,
nové židle a stoly do sálu místní hospody, pivní sety a party stany
pro spolky na venkovní akce. Dále byl zakoupen mobiliář –
osvětlení vánočního stromu, lavičky, koše, držáky na sáčky pro
pejskaře, stojany na kola a sportovní kryté posezení – střídačka
na víceúčelové hřiště. Dále došlo ke společné výsadbě květinového
záhonku radosti s dětmi z MŠ a ZŠ v zatáčce u zrcadla směrem
k Jednotě.
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Místní řezbář – Mirek Kašík ml. vyrobil originální dřevěné vítací
tabule, směrovky a dřevěný přístřešek betlému.

A díky výhře vznikla taky nová vánoční tradice – kulturní a
sociální komise společně vyrobila slaměné postavy Marie, Josefa a
Ježíška a při rozsvěcování vánočního stromu (letos poprvé u školy)
se nově za zvířecího (poníků a oslíků) a houslového doprovodu
(Filip Gardian) rozsvěcuje taky dole „u skály“ náš vánoční
polický betlém.
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Dále obec Police obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství na
Výstavbu oplocenek s cílem hromadné ochrany melioračních a
zpevňujících

dřevin

a

zajištění

mimoprodukčních

a

celospolečenských funkcí lesa a vyšší stability porostů.
Ke konci roku 2019 jsme rovněž obdrželi dotaci ve výši cca 2,6
mil. Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok
2019, která je poskytována všem vlastníkům nestátních lesů mimo
území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo
území vojenských lesů. Výše příspěvku je dána součinem objemu
jehličnatého

dříví

z

nahodilých

těžeb

(podle

jednotlivých

čtvrtletí) a sazbou, která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní
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cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v jednotlivých
čtvrtletích a cenou, která je nutná pro zajištění prostředků na
financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy
lesa.
Další

žádost

se

podalado

Národního

programu

Životního

prostředí na výsadbu stromů na Výpustě, revitalizaci zeleně
v okolí kaple a obecního úřadu, demolici rodinného domu č. p.
51 (za Jednotou) a chodník od točny k Jednotě. Všechny tyto
žádosti byly podpořeny a budou se realizovat v roce 2020.
Dále se zpracoval projekt na využití hřiště a prostoru u obecního
úřadu a nová zpevněná asfaltová cesta na Výpustě.
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6 Infrastruktura

6.1 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 tomto

roce Pozemkový úřad

komplexních

pozemkových

dokončil

úprav

realizaci

přístupovou

v

rámci

komunikaci

směrem k Háji a za nádražím směrem ke Stráni, která je začátkem
trasy připravované cyklostezky na Branky. Další komunikace
směrem k lesnímu celku Kozara je zatím stále v realizaci.
Výstavba spočívá v kompletní rekonstrukci podloží komunikace,
rekonstrukci příkop, propustků a sjezdů pro obhospodařování
pozemků. Konečná úprava povrchu bude provedena v asfaltovém
koberci.
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V

6.2 Odpadové hospodářství

tomto roce došlo ke změně v systému odpadového

hospodářství – konkrétně bylo rozhodnuto o zavedení

pytlového sběru plastů s účinností od 1.1.2020 (první plánovaný
svoz je 22.1.2020).
Pro tento způsob jsme se jako zastupitelé rozhodli z toho důvodu,
že byly neustále přeplněné žluté kontejnery na plast, do kterých
někteří občané házeli vše možné a ti, kteří chtěli opravdu třídit,
neměli už kam. A tak se často stávalo, že se muselo jezdit po celých
Policích a hledat ten méně přeplněný kontejner nebo čekat na
svozové auto a vyčíhnout kontejner čerstvě vysypaný.
Tento systém je pro menší obce ekonomicky výhodnější a občanům
umožňuje snadné třídění. Dosahuje tak vyšší míry vytřídění než
jiné

systémy

odpadového

sběru,

proto

hospodářství

jej

také

i Plán

podporuje
odpadového

vládní

Plán

hospodářství

Zlínského kraje.
Stačí jen plastový odpad

třídit

do zdarma distribuovaných

průhledných pytlů a v den svozu je plné a zavázané umístit
před dům, kde běžně bývá umístěna popelnice na směsný odpad.
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Občané se tak vyhnou přeplněným žlutým kontejnerům a sníží
se rovněž docházková vzdálenost (pomoc i pro seniory), což
podporuje

třídění

a méně

plastového

odpadu

pak

skončí

na skládce.
Svoz bude probíhat 1x měsíčně. Za každý odevzdaný pytel je
zdarma do schránek rodinných domů distribuován nový pytel
stejné barvy.
Zároveň se

letos

zrevitalizovala

2

největší

sběrná

hnízda

tříděného odpadu, a to na dolním konci u Hásového a na horním
konci u Hrabovských. Kontejnery už nejsou volně na cestě nebo
v bahně na trávě, ale na zpevněném odděleném povrchu.
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7 Společenský život

7.1 Spolky

Divadelní spolek Neřešto
Režisér: Radek Hlavica
V tomto
situační
1745,

roce

ochotníci kočovali se

komedií
spadající

svojí

Carla Goldoniho z roku
do specifického

žánru

commedia dell´arte – „Sluha 2 pánů“ po
širokém okolí. Tuto hru úspěšně hrají již od roku 2016.

První vyprodaný sál a potlesk ve stoje byl v březnu v Jarcové.
Na tento úspěch navázal ještě větší, a to vyprodaný Velký sál
s navýšenou kapacitou (ani 250 lístků v předprodeji nestačilo)
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v Kulturním zařízení města Valašské Meziříčí. Kde se polickým
hercům taktéž dostalo obrovského potlesku ve stoje.
V září s touto komedií vystupovali v Hranicích na Moravě a
následně ve Vidči. V říjnu pak v Poličné u Slunce, kde bylo taktéž
vyprodáno. Kdo nestihl Poličnou, měl pak možnost na konci října
vystoupení shlédnout v Kulturním domě v Kelči.

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 – letos již třetí ročník, kterého se účastnilo 36 soutěžících
a vloženého retro závodu 16 soutěžících.
V roce 2019 se členové týmu zúčastnili méně závodů jak v roce
předešlém, a to z důvodu přípravy čtyř členů týmu k maturitní
zkoušce. Největších úspěchů dosáhli na třídenním klání Bikefest
Kálnica

a

několik

pódiových

umístění

měli

hlavně

na

pumptrackových závodech, a to ve Staříči, Horním Lidči a
Otrokovicích. Dále se zúčastnili závodu Salašský drtikol a Tomáš
Denk závodu v Irsku Tour De Ormurinn 2019. Členové se rovněž
účastní závodů VKV Vrchařská koruna Valašska.
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Tělovýchovná jednota Police
Fotbalový oddíl

Do soutěží 2018/2019 bylo přihlášeno družstvo mužů a starší
přípravky.
V podzimní části roku 2018 se podařilo zajistit trenéra mužů
pana Martina Šarközy. Hráči i trenér si porozuměli, což se
odrazilo na výkonu.
Jarní sezóna začala 14. dubna s náskokem 7 bodů z prvního
místa.
Už květnu – dvě kola před koncem soutěže bylo rozhodnuto a po
téměř 30 letech muži postoupili z pralesní IV. ligy do vyšší soutěže
okresu Vsetín.
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Starší přípravka odehrála svou poslední sezónu. Do další sezóny
se již nebude přihlašovat z důvodu malého počtu hráčů.

Mimo fotbalový oddíl v TJ Police dále ještě
funguje také jezdecký oddíl – Koně Police a
cyklistický oddíl TJ Police.
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Ranč u Hromnice, z. s.
Ranč

u

Hromnice,

z.s.

oficiálně

vznikl

14. dubna, roku 2018, jako zapsaný spolek,
na adrese Police 167 (bývalé Markovo, kde se
přistěhoval mladý pár z novojičínska).
Založila ho dobrovolná skupina koňských příznivců, za účelem
organizace jízdy a péče o koně a sdružování a podpory všech
milovníků koní s předsedkyní Nelou Petřkovskou.
Od minulého roku začala na Ranči

rekonstrukce prostor a

celkové přípravy zázemí pro práci s dětmi.
Na

ranči

se

během

celého roku

pracuje

s dětmi

v rámci

odpoledních kroužků, víkendových koňodnů a prázdninových
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příměstských táborů. Dne 23. června se konal první ročník
„Hromnice pro Police“ – den otevřených dveří. Na programu bylo
vystoupení dětí z kroužků i projížďka na ponících. Akce se
zúčastnilo více než 100 lidí a měla obrovský úspěch.

Sbor dobrovolných hasičů Police
Ke konci roku čítá sbor 82 členů. Činnost sboru a
výsledky kterých se dosáhlo lze shrnout a rozdělit do
následujících kategorií: 1. Zásahová jednotka, 2.
Sportovní

činnost,

3.

Brigádnická

činnost,

4.

Kulturní

a

společenské aktivity sboru.

Zásahová jednotka
Letošní rok byl pro členy jednotky velmi náročný. Již 17. ledna,
2 minuty po půlnoci vyjela jednotka k nahlášenému požáru lesa
v Podolí v lokalitě Stříbrná. Dne 6. března čas 21:12 proběhl
výjezd k obrovskému požáru lesa v Podolí v lokalitě Čertův
kámen. Dne 21.9. v 14:09 se zasahovalo u požáru lesního porostu
v lokalitě Hůrka. Dne 2. července v 13:09 byla jednotka vyslána
technickému zásahu – odstranění polámaných stromů na cestě
do

Kelče.

Další

technický

zásah,

na

pokyn

starosty

byl

18. listopadu. Jednotka provedla vyčerpání vody a očistění
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betonové desky požární nádržky na Horním konci. Jednotka dále
vykonávala

běžné

úkony,

spočívající

v kontrole

a

údržbě

techniky, kontrola výzbroje a výstroje, školení jednotky, kondiční
jízdy a další úkony, které jsou nutné k tomu, aby jednotka byla
stále připravena k výjezdu a zásahu. Společná odborná příprava
jednotky proběhla 17. srpna a byla zaměřena na prověrku čerpací
techniky.

Pět členů jednotky úspěšně dokončilo vzdělávací

praktickou a teoretickou sérii programu: Obsluha přenosných
motorových pil v JPO. Jednotka byla dovybavena hadicemi „C“ a
byla provedena oprava plovoucího čerpadla.

Sportovní činnost
Letošní rok byl ve srovnání s léty předchozími poměrně chudý.
Na okrskovou soutěž v PS v Kunovicích se

postavilo

pouze

1 družstvo mužů nad 35 let, které se zde umístilo na 3. místě.
Dne 24. srpna na soutěži O pohár Juhyně v Choryni družstvo
mužů nad 35 let zvítězilo. Pohárové soutěže v Leskovci 21.7. se
zúčastnilo
S koňskou

družstvo

žen,

stříkačkou

bohužel
se

členové

s neplatným
zúčastnili

pokusem.
soutěže

v Radslavicích, kde v silné mezinárodní konkurenci zvítězili ve
všech disciplínách a získali putovní pohár. Tento pohár rovněz
zavazuje k účasti na soutěži v roce 2020. Další soutěže se
zúčastnili v Zašové s konečným umístěním na 4. místě.
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Brigádnická činnost
Dne 13. dubna a 5. října proběhly tradiční sběry železného šrotu
a elektroodpadu. 19. dubna členové na rybníku Nad revírem
provedli odstranění nežádoucích náletových dřevin z hráze
rybníka.
Kulturní a společenské aktivity
První

letošní akcí byl

Hasičský

ples,

který

se

uskutečnil

19. ledna. Hudba z Přerova, přípitek na uvítanou, vystoupení
taneční

skupiny

D-company,

bohaté

občerstvení a

bohatá

tombola zapříčinily, že ples byl opět úspěšný a do posledního
místa obsazený.

Dne 13. - 14. dubna se uskutečnil poznávací

autobusový zájezd do okolí Litomyšle. Navštívil se zámek Nové
dvory, pískovcové skalní obydlí ve Zderazi, skalní město Toulcovy
Maštale u Proseče, proběhla prohlídka města Litomyšl a hradu
Svojanov.

Dne 27. dubna se členové i s praporem zúčastnili

hasičské pouti na svatém Hostýně a rovněž i oslav svatého
Floriána, které se uskutečnily 5. května v Choryni. V sobotu 29. a
v neděli 30. června byl jako již tradičně zajištěn pouťový prodej v
na točně u kolotočů a v hasičárně.
125. výročí založení sboru jsme si všichni připomněli v sobotu
17. srpna. Na hrázi rybníka Nad Revírem členové uspořádali
hasičskou

fontánu.

S

provedením
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fontány

pomohli

hasiči

z Branek, Podolí, Loučky, Kunovic a Kladerub. Další větší akcí
byl závod horských kol Polický okruh, který se jel 28. září..
Poslední letošní akcí na štědrý den byla účast v dobových
uniformách a s ruční stříkačkou Vystrčilkou na živém betlému
v Loučce.

Mezi další aktivní spolky, které v obci aktivně fungují, patří
Spolek Klenot, který pořádá spoustu kulturních akcí a snaží se o
udržení lidových tradic a zvyklostí a poté také Myslivecký spolek
Jasenec-Police.
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7.2 ZŠ a MŠ Police
Jarní prázdniny proběhly v termínu od 25. února do 1. března.
V březnu

tohoto

ředitele/novou

roku

byl

ředitelku

vyhlášen

ZŠ

a

konkurz

MŠ

Police

na

nového

s nástupem

od 1. srpna .2019. Konkurz byl vyhlášen z důvodu odchodu
dlouhodobě působícího ředitele Mgr. Drahomíra Buksy do penze.
V dubnu se uskutečnil Velikonoční jarmark.

Foto: Kateřina Pavelková
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Foto: Kateřina Pavelková
Ve čtvrtek 2. května proběhl zápis dětí do Mateřské školy. Všichni
žadatelé o přijetí byli přijati. V pátek 10. května děti ze školky
navštívily dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Ve středu
15. května na Den rodiny se děti mateřské školy předvedly v
pásmu věnovaného maminkám.
Ve čtvrtek 30. května uskutečnila mateřinka výlet do Střediska
volného času ve Valašském Meziříčí, kde navštívila Muzeum
strašidel. Žáci třetího a čtvrtého ročníku se každé úterý zúčastňují
„Plaveckého výcviku“ na krytém bazénu ve Valašském Meziříčí.
V sobotu 25. května vystoupily děti školní družiny s paní
učitelkou Mgr. Walterovou na Kácení máje. Svou troškou do mlýna
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přispěly děti kroužku Veselé pískání – flétnisté pod vedením paní
učitelky Luhanové.
Ve středu 29. května se uskutečnil školní výlet do Dolních
Vítkovic v Ostravě. Děti navštívily areál vysokých pecí – Středisko
Techniky U6. Žáci si prohlédli expozici provázenou animátorem
a na nejrůznějších modelech si mohli vyzkoušet zajímavé pokusy.
Ke zhlédnutí byly i exponáty z různých provozů továrny např.
řízení pohybu vlaků, práce dispečera, rozvody vody. Velký zájem
si získala hravá část prohlídky, kdy si žáci mohli vyzkoušet
různé trenažery - od řízení automobilu, motocyklu a navázání
spojení s kosmickou kabinou.
Závěr každého školního roku patří v Mateřské školce akci

Rozloučení s předškoláky , která se konala ve čtvrtek 20. června.
Letošní dvě maturantky ze školky předvedly své znalosti a
přesvědčily porotu, že do školy jsou připraveny.
O týden později je paní učitelky z MŠ vzaly na výlet do Hranic
na Moravě a pak společně přespaly ve školce. Že se akce vydařila,
bylo znát na spokojených a usměvavých tvářích druhý den ráno.
V úterý 25. června se žáci ZŠ vydali na celodenní výlet na
koupaliště

ve

Valašském

Meziříčí.

uspořádaný velikonoční jarmark.
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Výlet

byl

odměnou

za

Hned druhý den ve středu si děti základní školy připravily pro
mateřiňáčky Pohádkový les na myslivecké chatě Kozara , součástí
bylo i posezení u táborového ohně a školní děti s pedagogickým
doprovodem pak využily ochoty našeho mysliveckého sdružení
Jasenec-Police a v chatě přenocovaly. Nutno dodat, že se našlo
dost odvážných, kteří nocovali pod širákem.
Od 1. srpna došlo ke změně ve vedení školy. Dosavadní ředitel
Mgr. Drahomír Buksa odešel po téměř 25letém působení do
důchodu a jeho místo zaujala nová ředitelka, Mgr. Lucie Kristová,
která již

delší dobu působila

v pedagogickém sboru

školy.

Prázdniny utekly jako voda a v pondělí 2. září ve škole děti
přivítalo první zvonění v novém školním roce. Do školních lavic
letos usedlo 15 dětí, z toho 2 prvňáčci. Paní učitelka Mgr. Pavlína
Walterová, která v loňském roce byla vychovatelkou ve školní
družině, převzala vyučování žáčků ve 2. a 4. ročníku. Na místo
vychovatelky školní družiny byla přijata paní Mgr. Miroslava
Dufková, která vyučuje i hodiny pracovní, výtvarné, tělesné a
hudební výchovy. Ke změně došlo i v pedagogickém týmu MŠ, kde
rovněž odešla do zaslouženého důchodu paní Jarmila Hrubanová
a ke stávající vedoucí paní učitelce Aleně Luhanové nastoupila
paní učitelka Mgr. Lucie Mašlaňová.
V měsíci říjnu škola uspořádala hned několik akcí. Jednou z nich
byla jednodenní návštěva našeho hlavního města Prahy. Žáci
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3. a 4. ročníku se ve čtvrtek 3. října vydali v rámci hodin prvouky
a vlastivědy ranním vlakem směr Praha. I když počasí nejprve
nepřálo, přesto se žáci s chutí a dobrou náladou vydali do
pražských uliček. V hustém dešti prošli Václavským náměstím až
na Staroměstské, kde stihli přesně v poledne ukázku, jak funguje
orloj. Poté se vydali na Karlův most, kde už konečně doprovázelo
sluníčko. Prohlídku zakončili na nádvoří Pražského hradu. Zpět
do Valmezu přijeli až ve večerních hodinách, unavení, ale
spokojení a plní nových zážitků.
V pátek 18. října se děti ze školní družiny vydaly do Branek, kde
se zúčastnily vyhodnocení soutěže Pečeme a vaříme s bylinkami.
Za výborný slaný koláč, který v družině upekly, získaly plno
hezkých cen.
Poslední říjnový pátek se žáci naší školy vydali do lesa na Kozaru,
kde už čekali lesníci s malými sazeničkami smrků. Každý
přiložil ruku k dílu a vyzkoušel si, jak se malé stromky sadí. Za
pár let nám za odměnu vyroste krásný hustý les plný zdravých
stromů.
Atmosféru blížících se Vánoc navodila úterní návštěva Skanzenu
v Rožnově p. R., kde byl program Vánoce na dědině . Děti se
seznámily

s vánočními zvyky a tradicemi

našich

předků,

zazpívaly si koledy a ochutnaly vánoční cukroví. Poslední úterý
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před vánočními prázdninami 17. prosince 2019 se konala
vánoční besídka. Provoz po novém roce začal pro MŠ ve čtvrtek
2. ledna 2020, děti ze ZŠ si užívaly volno až do pondělí
6. ledna 2020.
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7.3 Kaple Božského Srdce Páně
Farnost

Branky

pořídila

do

naší kaple

nové

varhany.

Původní

harmonium již dosloužilo a vzhledem k týdenním bohoslužbám s
varhanním

doprovodem

bylo

potřeba

zajistit

nový

nástroj.

Dne 22. listopadu 2019 při mši svaté požehnal nové varhany branecký
farář, otec Ján Rimbala. Cena varhan byla 50.000 Kč.
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7.4 Kulturní akce a společenské události

Novoroční výšlap - 12.1.2019
21. novoroční výšlap se uskutečnil v sobotu 12. ledna. V letošním
roce trasa směřovala do známého, ale nedalekého Štramberku s
návštěvou jeskyně Šipka, Štramberské trúby a rozhledny Bílá
hora. Odtud se pokračovalo do Kopřivnice k vlakovému nádraží
na cestu zpět. Délka trasy byla cca 7 km, což zvládlo celkem
22 účastníků včetně dětí.
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Divadelní představení Intimní příběhy z ráje – 17.1.2019
Obec Police ve spolupráci s doc. Janou Janěkovou zorganizovali
zájezd na generální zkoušku divadelního představení "Intimní
příběhy z ráje" v divadle na Maninách v Praze, které rovněž
režíruje Jana Janěková. Herecké obsazení: Robert Jašków, Peter
Pecha, Michal Slaný, Jitka Ježková, Kateřina Sedláková.
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10. Hasičský ples – 19.1.2019
Sbor

dobrovolných

hasičů

Police

pořádal

již

10.

ročník

tradičního hasičského plesu v sále hospody Nad Točnou. K tanci
a poslechu hrála skupina Kornet Přerov. Připraveno bylo bohaté
občerstvení, welcome drink a taky soutěž o ceny. Vstupné činilo
100 Kč a bylo do jednoho místa vyprodáno.

Dvoudenní autobusový zájezd SDH Police - 13.-14.4.2019
SDH Police ve spolupráci se Spolkem Klenot Police pořádal
dvoudenní autobusový zájezd do Litomyšle a Toulovcových
Maštalí. Autobus odjížděl v sobotu 13. dubna 2019 v 7:00 z točny.
Následovala zastávka na zámku Nové Hrady, poté Skalní obydlí
Zderaz,

společný

oběd

a

návštěva

Toulovcových

Maštalí.

Ve večerních hodinách účastníci zájezdu přijeli do Litomyšle
na ubytování. V neděli se pokračovalo komentovanou prohlídkou
města Litomyšl a po společném obědě prohlídka hradu Svojanov.
Základní cena byla 1 500 Kč (v ceně byla doprava, všechny
vstupy, ubytování, večeře, snídaně a oběd v sobotu a v neděli).
SDH Police přispělo svým členům částkou 500 Kč a Klenot Police
z.s. částkou 500 Kč.
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Cyklovýlet na Bumbálku – 1.5.2019
Obec Police a Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko pořádal
ve středu 1. května 2019 cyklo–turistický výlet na Bumbálku.
Účast byla velká a ohlasy pozitivní.

Víkendový kurz se Zuzkou Prokopovou – 1. – 2.6.2019
Koně Police pořádaly dvoudenní víkendový kurz se Zuzkou
Prokopovou zaměřený na přirozenou komunikaci koní. Na kurzu
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řešilo individuálně spoustu věcí - od základních problémů, či
nepříjemností,

i

po

složitější,

komunikační

zádrhely.

Krom nových zkušeností, si z kurzu účastníci odnesli postřehy a
zkušenosti ze sledování ostatních dvojic.

Polický krpál – 7.6.2019
Základní škola a Mateřská škola v Policích, Obecní úřad Police
a Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí pořádali XXI.
ročník extrémního běhu a jízdy na kolech Polický krpál.

Turnaj starších přípravek – 8.6.2019
TJ Police pořádal fotbalový turnaj starších přípravek. Mezi
přihlášenými týmy byly: FC Rožnov pod Radhoštěm, FC Dolní
Bečva, TJ Kelč, TJ Sokol Branky a TJ Police.
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Hromnice pro Police - 23.6.2019
Spolek Ranč u Hromnice pořádal dny otevřených dveří nejen pro
občany Polic, ale pro všechny milovníky koní. Hlavní bod
programu bylo hudební a pohybové vystoupení dětí z kroužku
na koních. Po vystoupení byla možná jízda na ponících
pro

veřejnost. Prvního ročníku se zúčastnil

rekordní počet

návštěvníků a byly slyšet samé pozitivní ohlasy ještě dlouho
o akci.

Večerní astronomické pozorování hvězd – 4.7.2019
Obecní úřad Police pořádal pro občany 4. července 2019 ve 21:00
již

druhý

ročník astronomického

pozorování s populárně-

naučným výkladem, které se konalo na horním konci u vysílače.
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V jarních a letních měsících nabízí večerní obloha řadu
zajímavých objektů k pozorování. A akci byl velký zájem.
Pozorovaly se planety, hvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie i
komety.

Výročí SDH Police – hasičská fontána - 17.7.2019
U příležitosti výročí 125. let založení Sboru dobrovolných hasičů
uspořádali poličtí hasiči v sobotu 17. srpna od 21:00 hasičskou
fontánu u vodní nádrže Nad Revírem. Jednalo se fantastický
zážitek a perfektní výkon, který byl proveden za účasti jednotek
okolních obcí.
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O pohár starosty obce Police - 27.7.2019
Dne 27.7.2019 se uskutečnil první ročník fotbalového turnaje
místních částí O pohár starosty obce Police.
Navzdory deštivému počasí se sešlo spoustu fanoušků a celkem
4 týmy. Náladu všem zpříjemnily roztleskávačky z Výpusty.
Konečné pořadí týmů:
1. Tajfun team (Horní konec)
2. Staří páni
3. Vrchovec
4. Výpusta

Myslivecký den na Kozaře – 31.8.2019
Jako již tradičně se v srpnu uskutečnil v areálu myslivecké chaty
Kozara - Myslivecký den pro

děti.

Začínalo se od 10:00

s programem pro děti, soutěžemi a sladkou odměnou. Odpoledne
se losovala tombola. V průběhu dne bylo připraveno myslivecké
občerstvení, pivo i něco ostřejšího.
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Víkendový kurz se Zuzkou Prokopovou – 14. – 15.9.2019
Koně Police pořádaly na podzim už druhý dvoudenní víkendový
kurz se Zuzkou Prokopovou zaměřený na přirozenou komunikaci
koní a zádrhely mezi člověkem a koněm. Kapacita kurzu byla
díky velkému zájmu opět naplněna a účastníci získali cenné
poznatky i zkušenosti.

Pumptrack race Police – 15.9.2019
Cyklistický spolek PKM Bike Team, z. s. pořádal v sobotu
15.

září

2019

od

11:00

v

pumptrackovém

areálu

pod klubovnou 3. ročník závodu pro všechny věkové kategorie
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„PUMPTRACK RACE POLICE 2019“. Sportovní událost se opět
setkala s velkým úspěchem i hojnou účastí.

Polický okruh o cenu starostů - 28.9.2019
Letos se konal již

9. ročník cyklo závodu Polický okruh.

Na pořadatelství této soutěže se podílí obec Police společně se
spolkem Klenot. Závod je zařazený do DTB série a MTB Europacup
neslyšících, přilákal

rekordních

143 závodníků.

Celkovým

vítězem se stal Maďarský závodník Foldi Bence s časem 00:49:23
a pokořil loňský rekord trati téměř o 2 minuty.
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Hubertova jízda - 26.10.2019
TJ Jezdecký oddíl Police pořádal 26. října 2019 pro malé i velké
tradiční Hubertovu jízdu, jako vždy na hřišti tělovýchovné
jednoty. Zahájení proběhlo v 10:00, po kterém jezdci odjeli
na společnou vyjížďku. Divácky zajímavý byl odpolední program
od 13:00, kdy si jezdci zasoutěžili v zábavných disciplínách
o hodnotné ceny. Diváci měli možnost povozit se na koních.
Zajímavou podívanou byla také soutěž jezdců o nejlepší kostým.

Vánoční posezení seniorů – 14.12.2019
Kulturní a sociální komise při OÚ v Policích znovu po roce pořádala
vánoční posezení seniorů. Zúčastnění měli za úkol s sebou vzít malý
dárek a dobrou náladu. Na akci vystoupily děti z MŠ a ZŠ Police
pod vedením paní učitelky Luhanové. Milé pozvání přijala i
cimbálová muzika pod vedením Vojty Gerly z Polic a atmosféru
zpříjemnila i Bětka Musialová s hrou na akordeon.

Předsilvestrovský výšlap -30.12.2019
I letos se konal předsilvestrovský výšlap na Hůrku – nejvyšší
polický vrchol. Počasí letos přálo, proto všichni celý výstup
zvládli s úsměvem. Po krátké přestávce na Hůrce se účastníci
vydali přes Kuželek směrem k Lázům a poté Kozarou zpět
do svých domovů.
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7.5 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 - 5.1.2019
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční
Tříkrálové sbírky.
Celkem se od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč (tj. o 34 454 Kč
více než loni), z toho v Policích 17 760 Kč což je o 78 Kč více než
loni. Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty
Arcidiecézní charity Olomouc. Zbylá část peněz bude využita
na rekonstrukci vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká
pro lidi bez domova, na poskytnutí přímé pomoci lidem v nouzi.
Dále

zajistí

provoz

Centra

sociálně-materiální

pomoci

a

v neposlední řadě pořídí dekontaminační přístroj pro Charitní
dům ve Valašské Bystřici.
V Policích chodily tradičně čtyři označené skupinky koledníků.
I když letošní Tříkrálová sbírka byla ohrožena velkou nemocností,
nakonec se podařilo zajistit na poslední chvíli potřebný počet
koledníků a vedoucích.
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Masopustní průvod 23.2.2019
Spolek Klenot pořádal v sobotu 23. února tradiční masopustní
průvod. Mezi maskami se kromě tradičního medvěda objevil taky
vodník, tygr, papoušek, klauni i Sněhurka.

Foto: Jana Janěková
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Pochovávání basy – 2.3.2019
Spolek Klenot Police pořádal tradiční Pochovávání basy, které se
uskutečnilo v sobotu 2. března 2019 od 20:00 v sále Hospody
nad Točnou v Policích. Vstupné bylo 100 Kč. K tanci i poslechu
hrála skupina Aragonit a samotné pochování se neslo v zábavném
duchu všech zúčastněných.

Foto: Vojtěch Doležal

Velikonoční posezení - 30.3.2019
Spolek Klenot Police uspořádal tradiční Velikonoční posezení
v příjemném prostředí Polické klubovny. Na programu byla
výroba velikonočních ozdob a pletení tatarů.
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Stavění máje – 27.4.2019
Spolek Klenot Police organizoval pro děti i dospělé u klubovny
tradiční stavění. Připraven byl i doprovodný program pro děti.
Den před kácením bylo krásných 26 °C a na sobotní stavění máje
se ochladilo na 18 °C.

Kácení máje - 25.5.2019
Spolek Klenot pořádal na klubovně kácení máje s programem
vystoupení dětí ZŠ a MŠ Police a se škračením vajec. Akce to byla
vydařená. Počasí, na to že byl tak studený květen, se nakonec
vydařilo. Bylo příjemných 22 °C a polojasno.

Polická pouť – 30.6.2019
Stejně tak jako minulý rok, i tento rok k nám na točnu zavítala
pouť. Sluníčko pořádně peklo (33 °C ve stínu), takže pivo teklo
proudem nejen v hasičárně, ale také na točně, a nebo v místním
pohostinství.

Drakiáda - 12.10.2019
Spolek Klenot Police uspořádal nejen pro děti, ale i dospělé tradiční
Drakiádu. Počasí vyšlo krásně, i když moc nefoukalo, tak se draci
pouštěli na louce u Klubovny.
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Rozsvícení vánočního stromu s Betlémem – 1.12.2019
Nová tradice spojená s představením nového Betléma u skály
proběhla 1. prosince 2019, tedy první adventní neděli. Atmosféru
pravého Betléma dotvářeli poníci z Ranče u Hromnice - Gori a
Samba a oslíci Ferdinand a Bonifác z Farmy Horní Konec.
Rozsvícení

Betléma

doprovázely

krásné

vánoční

písně

na

houslích. Následoval průvod účastníků s lucerničkami na školní
zahradu, kde se po kulturním představení dětí z MŠ a ZŠ
odpočítávalo

rozsvícení

nádherného

obrovského

živého

vánočního stromu, který šel poprvé vidět ze všech stran Polic i
z hlavní cesty na Valmez. Atmosféru dotvářela Ježíškova pošta
s kouzelným razítkem a vánoční punč. Účast byla obrovská.
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Mikulášská nadílka – 7.12.2019
Spolek Klenot Police tradičně jako každý rok pořádal Mikulášskou
nadílku, která se konala v sobotu 7. prosince 2019 v sále místní
hospody.

Začátek

byl v 15:00. Vstupné 50 Kč, děti zdarma.

Na programu bylo vystoupení dětí ZŠ Police, čertovská diskotéka

i tombola. Děti v kostýmech anděla a čerta byly vřele vítány.
Připraveno bylo i výborné občerstvení.
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8 Úspěchy a ocenění

Bronz ve hře na akordeon
Velkého
Musialová,

úspěchu
která

dosáhla
se

Alžběta

probojovala

do celostátní soutěže ve hře na akordeon
v Plzni. Po vítězství v okresním kole
v Rožnově pod Radhoštěm a krajském kole
v Uherském Brodě se v květnu utkala
s ostatními nejlepšími akordeonisty z naší
republiky v Plzni a obsadila krásnou
bronzovou příčku!
Také stojí za zmínku, že v červnu Bětka hrála na koncertě se
známým zpěvákem Jaromírem Nohavicou.

.
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Zlato v tradičním karate
V sobotu 15. června 2019 se v Praze konalo Mistrovství České
republiky v tradičním karate, kterého se zúčastnilo přes 240
závodníků mnoha oddílů z celé ČR. Závodní team Akademie
Valašské Meziříčí je složen převážně z dětí
a mládeže, kteří soutěží v

disciplíně

KATA (sestava technik v karate), KUMITE
(různé formy řízeného zápasu dle věku a
technické

vyspělosti

(secvičený

zápas

2

karatisty),
karatistů,

ENBU
ukázka

využití karate) a KATA TEAMU.
Za Akademii závodili také Jakub a Ella Mikuláštíkovi, kteří
dovezli do Polic 6 medailí.
Ella obhájila titul mistryně ČR hned
ve dvou disciplínách a dovezla domů
dvě zlaté medaile a to v disciplíněKATA

TEAM

a

KUMITE.

Stříbrnou

medaili si odvezla za disciplínu KATA.
Jakub si dovezl domů také tři medaile
- dvě stříbrné za KATA a ENBU a
bronzovou za KATA TEAM
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Nejúspěšnější sportovec okresu Vsetín za rok 2018
Karate

bylo

a z Akademie
Meziříčí

Ella

z Mistrovství
z Litvy

Valašské

za skvělé

hned

dvě

Mikuláštíková

Krupová.

úspěšné

karate

byly

nominované

velmi

Obě
světa

a Vendula

výsledky
karatistky.
a Vendula

medailistky
v Budo

karate

Krupová

navíc

zlatá z Dětského světového poháru
v Kanadě. Gratulujeme!

Zlatý kříž za dárcovství krve
Český červený kříž udělil Zlatý kříž 3. třídy panu Petru Pelcovi
za dovršení 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Ochota dárců
darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem
jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim velký dík
a nejen těm, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší
společnosti. Jeho nezištný a hluboce lidský postoj je příkladem pro
nás ostatní
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Děkuji všem, kteří mi ochotně poskytli podklady,

fotky a

informace ohledně dění v naší obci Police udály v roce 2019 a
můžu tak pokračovat v tradici vedení kroniky.

Události roku sepsala kronikářka Mgr. Karolína Holl, DiS.
Police, 30.09.2020
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