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1 Významné události

1.1 Přehled událostí ve světě

T

ato kapitola poskytuje krátký přehled o nejdůležitějších

událostech ve světě během roku 2018. Čtenář si navíc
může, dle mého názoru, lépe představit dobu, ve které se
nyní nacházíme.

LEDEN
Bulharsko převzalo předsednictví v Evropské unii. Během svého
půlročního vedení Evropy bude muset řešit otázku zavedení
nových kvót na přerozdělení migrantů nebo sankce proti Polsku
za porušování zásad právního státu.
Evropskými hlavními městy kultury v roce 2018 jsou nizozemský
Leeuwarden a maltská Valletta.
ÚNOR
V Jihokorejském Pchjongčchangu se konají zimní olympijské hry.
Americká společnost SpaceX podnikatele a vizionáře Elona Muska
vypustila do vesmíru největší raketu světa Falcon Heavy.
Investigativní novinář Jan Kuciak, který se věnoval případům
lidí z okolí slovenské vládní strany Smer podezřelých z daňových
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podvodů

byl

spolu

se

svojí

přítelkyní

zastřelen.

Vražda

slovenského novináře vedla později k pádu Ficovy vlády.
BŘEZEN
Ruský prezident Vladimír Putin znovu obhájil prezidentský post.
U moci je na postu premiéra nebo prezidenta od roku 1999.
Sergej Skripal, bývalý ruský agent pracující pro MI6, byl spolu se
svou dcerou a policistou otráven nervově paralytickou látkou
v anglickém městě Salisbury.
DUBEN
Vévodkyni Catherine a princi Williamovi se narodil syn, v pořadí
5. následník britského trůnu.
Americký podnikatel a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg
vypovídal před výborem amerického senátu ohledně zneužívání
dat uživatelů sociální sítě Facebook.
KVĚTEN
Na královském hradě Windsor si řekli ano britský princ Harry a
americká (již jednou rozvedená) herečka Meghan Markle . Z
novomanželů se tak stali vévoda a vévodkyně ze Sussexu.
V EU vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů GDPR. Jeho úkolem bylo přinést lidem větší jistotu, že se s
jejich osobními údaji bude nakládat citlivě.
Německý Hamburk se stal prvním městem, které zakázalo vjezd
dieselových aut do některých jeho ulic.
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ČERVEN
Ikonický Volkswagen Brouk, který byl vyvinut na přání Adolfa
Hitlera, oslavil 80. výročí od výroby 1. vozu.
Po více než sedm desetiletí se konala schůzka Trump – Kim
v Singapuru, jejímž cílem je zlepšení vztahů obou zemí.
Mistrovství světa ve fotbale pořádané Ruskem vyhrála Francie,
když porazila překvapivého finalistu - tým Chorvatska. Chorvati
po prohře slavili stejně, jako by vyhráli.
Saúdská

Arábie

prostřednictvím

učinila

významný

královského

dekretu

reformní

začala

ženám

krok

a

vydávat

řidičské průkazy. Království do té doby ženám zakazovalo řídit
bez výjimky.
ČERVENEC
Nastalo nejdelší pozorovatelné zatmění Měsíce v jednadvacátém
století. Trvalo hodinu a 43 minut a díky ponoření Měsíce do
zemského stínu získalo těleso zvláštní cihlově oranžové až rudé
zabarvení.
SRPEN
Evropská komise oznámila, že podá návrh na zrušení střídání
letního a zimního času.
Na východě Republiky Kongo vypukla epidemie eboly, která si
doposud vyžádala 50 obětí na životech
ZÁŘÍ
První zařízení organizace The Ocean Cleanup („úklid oceánu“),
které by mělo sbírat plastový odpad v Tichém oceánu, vyplulo ze
San Francisca. Systém nyní putuje k takzvané velké pacifické
skládce mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy, kde podle odhadů
vědců pluje na 1,8 bilionu kusů plastu.
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ŘÍJEN
V mnoha evropských zemích i USA si lidé připomínali sto let od
konce první světové války
Kanada zlegalizovala rekreační užívání marihuany. Lidé ji
mohou zakoupit v obchodech i objednat po internetu.
Hurikán Michael zasáhl Floridu, bylo evakuováno 500 000
obyvatel.
LISTOPAD
Na Marsu úspěšně přistála sonda InSight, téměř okamžitě na Zemi
poslala svoje selfie.
PROSINEC
Krakatoa, jedna z nejobávanějších sopek světa ležící mezi Jávou a
Sumatrou, se opět probudila a vybuchla. Následná vlna tsunami
zabila přes 400 lidí.
Lucembursko jako první země světa zavedlo veřejnou dopravu
zdarma.
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T

1.2

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 2017 v deficitu 6 miliard
korun. Původní plánovaný deficit byl 60 miliard korun. Od roku
1997 jde o druhý nejlepší výsledek. V přebytku byl rozpočet jen
v roce 2016 (o 61,8 miliardy korun), a to především díky čerpání
evropských peněz.
Prezidentem České republiky se stal opět Miloš Zeman. V druhém
kole prezidentských voleb bojoval s předsedou Akademie věd
Jiřím Drahošem.

ÚNOR
Česká

snowboardistka

a

sjezdařka

Ester

Ledecká

se

stala

dvojnásobnou olympijskou vítězkou. Dvaadvacetiletá sportovkyně
po
v

triumfu

v

lyžařském

jihokorejském Pchjongčchangu

i

super-G
druhou

vybojovala

zlatou

medaili

v paralelním slalomu na snowboardu.

BŘEZEN
Tisíce lidí demonstrovaly proti zvolení komunistického poslance
Zdeňka Ondráčka

do čela komise pro kontrolu
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Generální

inspekce bezpečnostních sborů. Protesty směřovaly také proti
stávajícímu premiérovi v demisi Andreji Babišovi.
DUBEN
Cenu Magnesia Litera za rok 2018 získala Opuštěná společnost
novináře Erika Taberyho. Jako knihu staletí vybrala veřejnost
humoristický román Saturnin, zatímco odborná veřejnost zvolila
Osudy dobrého vojáka Švejka.
Tisíce lidí protestovaly napříč Českem proti premiérovi v demisi
Andreji Babišovi a jeho vládě.
KVĚTEN
Česká tenistka Petra Kvitová se titulem na Madrid Open stala
první trojnásobnou vítězkou madridského turnaje a také první
hráčkou se čtyřmi singlovými trofejemi v sezóně 2018.
ČERVEN
Miloš Zeman jmenoval druhou vládu Andreje Babiše.

ČERVENEC
V soutěži o prestižní granty Evropské výzkumné rady uspěli letos
hned tři mladí badatelé z Akademie věd.
Českou republiku postihlo výjimečné sucho na 92 % území
země. V šesti obcích na Jižní Moravě byl zaveden limit na odběr
pitné vody. Občané těchto obcí mohou odebrat maximálně
100 litrů denně.
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Čeští hasiči zasahovali během července u 2 668 požárů a to je
nejvíce za posledních dvanáct let. Průměrně měli 87 výjezdů
denně, dlouhodobý průměr je přitom jen 47 požárů denně
Třinec byl povýšen na statutární město.

ZÁŘÍ
Průměrná hrubá mzda vzrostla o 6,8 % (1 840 Kč) oproti
stejnému období minulého roku, a to na 29 050 Kč.

ŘÍJEN
100 let samostatného státu - Česká republika letos 28. října
oslavila kulaté výročí od založení nezávislé republiky. Zároveň
se letos slavilo i sté výročí od konce první světové války. Česká
republika uctila výročí speciálními dvacetikorunovými mincemi,
kulturními akcemi, ale i různými přehlídkami nebo novou emisí
státních dluhopisů. Po dlouhé rekonstrukci se také otevřelo
Národní muzeum.
Z domu v pražských Hlubočepích unikla jedovatá mamba zelená.
Několikatýdenní kauzou se bavilo celé Česko a dala vzniknout
bezpočtu internetových legrácek.
V Česku proběhly senátní volby i volby do obecních zastupitelstev.

LISTOPAD
Minimální mzda se od 1.1.2019 zvýší na 13 350 Kč. Základní
hodinová sazba vzroste na 79,80 Kč.
Na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO
byl zapsán modrotisk, o jehož zápis žádala Česká republika se
čtyřmi dalšími státy.
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PROSINEC
Tři dny v kuse docházelo ke kolapsům provozu na rozestavěných
úsecích dálnice D1 v oblasti Českomoravské vysočiny v důsledku
silného sněžení, tvorby náledí a nedostatečné připravenosti
silničářů. Některá vozidla uvízla v kolonách o délce desítek
kilometrů až na dobu 14 hodin.
Výbuch metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku si vyžádal
13 mrtvých a tři vážně zraněné horníky. Báňská záchranná
služba

důl

ČSM

uzavřela

a zahájila

požáru.
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likvidaci

následného

1.3 Volby 2018

R

ok 2018 byl ve znamení voleb. Konaly se přímé volby

prezidenta ČR, volby do zastupitelstev obcí a také
senátní volby.

1.3.1 Přímá volba prezidenta ČR
Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konala po pěti letech druhá
přímá volba prezidenta ČR. V prvním kole kandidovali:
- prof. Ing. DrSc. Drahoš Jiří, dr. h. c. (jaderný fyzik)
- Mgr. Pavel Fisher (diplomat)
- Mgr. Hannig Petr (vydavatel a producent)
- MUDr. Bc. Hilšer Marek, Ph.D. (lékař a vědecký pracovník)
- Mgr. Horáček Michal, Ph.D. (spisovatel a textař)
- RNDr. Hynek Jiří (ředitel AOBP ČR)
- Ing. Dr. h. c. Kulhánek Vratislav (podnikatel)
- Ing. Topolánek Mirek (manažer)
- Ing. Zeman Miloš (ekonom)
Volební účast v prvním kole byla 61,92 %. Do druhého kola
postoupil Jiří Drahoš a Miloš Zeman. Ve druhém kole poté těsně
zvítězil Miloš Zeman s poměrem hlasů 51,36 % ku 48,63 %.
Volební účast v druhém kole činila 66,60 %.
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V Policích byla účast stejná jako celorepublikový průměr, tj.
66,67 % v prvním kole a 65,56 % ve druhém kole. Z celkového
počtu voličů (447) volilo 298 lidí, z toho bylo 100 % platných
hlasů.

Co

se

týká

výsledků,

tak

s počtem

741,

%

(123 hlasů) zvítězil v prvním kole Miloš Zeman, dále Jiří Drahoš
s 20,80 % (42 hlasů), pak Pavel Fisher 17,44% (52 hlasů), Marek
Hilšer a Michal Horáček shodně 8,05 % (24 hlasů), Mirek
Topolánek 3,35 % (10 hlasů) a zbývající kandidáti s méně než 2
hlasy.

1.3.2 Volby do Senátu ČR
Senátní volby se konaly na podzim v termínu 5. - 6.10.2018.
Volební účast byla v Policích 57,24 %. Celkem se ucházelo o post
senátora 6 kandidátů:
- Čunek Jiří (KDU-ČSL)
- Koňařík Miroslav (Nezávislý kandidát)
- Fojtíček Zbyněk (ODS)
- Mgr. Kořenek Petr (ČSSD)
- Bazalková Dáša (KSČM)
- Ing. Vraj Radek (SPD)
Výsledek byl jednoznačný – 161 hlasů, tj. 62,64 % pro Jiřího
Čunka.
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1.3.3 Volby do obecních zastupitelstev
Komunální volby se konaly ve stejný termín jako senátní volby, tj.
5. – 6.10.2018. Občané Polic tak měli znovu po uplynulých 4
letech možnost zvolit si své zastupitele. Oproti minulým volbám,
kdy se vybíralo z 11 kandidátních listin, měli nyní občané na
výběr ze 4 kandidátních listin. Volební účast byla 62,80 %.

1. NEZÁVISLÍ – 693 hlasů, 3 mandáty
Pořadí
1

Kandidát
Mgr. Doležalová

Počet

Počet

Pořadí

Mandát

hlasů

hlasů v %

zvolení

106

15,29

1

*

Karolína
2

doc. Janěková Jana

81

11,68

3

*

3

Bc. Halamíčková

51

7,35

2

-

Aneta
4

Janěková Markéta

43

6,20

3

-

5

Holl Vojtěch

49

7,07

4

-

6

Ing. Perutka Radim

78

11,25

1

-

7

Macek Libor

54

7,79

5

-

8

Hollová Helena

39

5,62

6

-

9

Stříteská Markéta

86

12,40

2

*

10

Němec Ondřej

38

5,48

7

-

11

Svobodová

68

9,81

8

-

Veronika
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2. Za další rozvoj obce Police – 1209 hlasů, 5 mandátů
Pořadí

Kandidát

Počet

Počet hlasů

Pořadí

hlasů

v%

zvolení

Mandát

1

Hlavica Karel

158

13,06

2

*

2

Kašík Miroslav

159

13,15

1

*

3

Ing. Černoch

122

10,09

4

*

119

9,84

5

*

Josef
4

Ing. Stromšík
Martin

5

Pelc Petr

128

10,58

3

*

6

Hricišinová

87

7,19

1

-

Jana
7

Sobek Martin

117

9,67

2

-

8

Hlavica Jan

77

6,36

3

-

9

Turek Pavel

91

7,52

4

-

10

Zedek Petr

80

6,61

5

-

11

Němec Emil

71

5,87

6

-

3. Tělovýchovná jednota Police – 462 hlasů, 1 mandát
Pořadí

Kandidát

Počet

Počet hlasů

Pořadí

hlasů

v%

zvolení

Mandát

1

Vrba Milan

94

20,34

1

*

2

Malíř Jaroslav

73

15,80

2

-

3

Mikulenka Milan

36

7,79

3

-

4

Havran Michal

81

17,53

1

-

5

Bc. Mikulenka

23

4,97

4

-

Lukáš
6

Soušek Miroslav

43

9,30

5

-

7

Mikulenka

49

10,60

6

-

Martin
8

Rýdel Lukáš

18

3,89

7

-

9

Mikulenka Josef

26

5,62

8

-

10

Mikulenková

19

4,11

9

-

Zuzana
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4. Mysliv. spolek Police-Jasenec – 502 hlasů, 2 mandáty
Pořadí

Kandidát

Počet

Počet hlasů

Pořadí

hlasů

v%

zvolení

Mandát

1

Stříteský Jiří

103

20,51

1

*

2

Hohl Lubomír

90

17,92

2

*

3

Jašíček Jiří

57

11,35

3

-

4

Plesník Zdeněk

70

13,94

1

-

5

Gardian Jozef

28

5,57

4

-

6

Gardianová Věra

62

12,35

2

-

7

Jašíček Jiří

18

3,58

5

-

8

Jašíčková

15

2,98

6

-

Alexandra
9

Plesníková Jitka

22

4,38

7

-

10

Holubová

22

4,38

8

-

15

2,98

9

-

Františka
11

Holub Miroslav

16

2 Počasí

R

ok 2018 byl extrémně suchým a mimořádně teplým
rokem (rekord od roku 1961). Voda ve studních
chyběla nejen zahrádkářům mnohdy už na začátku
léta. Zemědělci při první seči sklidili sotva 50 %

hmoty co minulý rok. Druhá seč ani téměř nebyla. Místo pastvin
byla všude vidět jen vypálená rozpraskaná půda připomínající
holou pustinu.
Začalo to už v lednu, který byl teplotně nadnormální. Průměrná
teplota činila 2,5 °C a přes den dosahovala i 10 °C. Nejstudenější
byl druhý týden s teplotou kolem -5°C. Mrazových dnů bylo asi
16 a ledových pouze 3 (proti průměru 12). Více jsme se dočkali
deště jak sněhu.
„Roste-li tráva v lednu, sahá bída ke dnu.“

Oproti tomu únor byl mrazivý a převážně
bílý. Teplota dosahovala od třetího týdne místy i – 15 °C.
Mrazových dnů bylo 27 (o 4 více než obvykle) a ledových asi 14
(oproti 8 v průměru).
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„ Na Hromnice o hodinu více, půl krajíce, půl píce.“

Březen byl teplotně i srážkově v normálu, ale teplotně jako na
houpačce,

po

mrazivém

začátku

poměrně

rychlé

oteplení

(slunečno a 16 °C), pak opět mrazivé dny (- 8°C) a pozvolné
oteplování až do konce měsíce, kdy se vyskytly i bouřky.
„Března měsíce jestli hřmí, tehdy obilí nedostatek a zmenšení úrody to znamená.“

Duben

byl

vysoce

extrémní,

teplotně

absolutně

nejteplejší

v historii měření místních meteostanic, srážkově extrémně nízký.
Maximální teploty dosahovaly v druhé polovině i tropických 28
°C. Často se vyskytovaly bouřky. Letních dnů bylo 5 oproti
obvyklým 2. Mrazivé dny byly jen 4 oproti průměru 14.
„Od svatého Jiří bývá ještě dvanáct mrazů.“

Květen pokračuje dubnovým počasím, tj. extrémně vysoké teploty
a minimum srážek. Mimořádně velké sucho trvalo již od počátku
dubna, s mírným přerušením od 15 do 18 května, a to až do 29.
května, kdy spadla téměř 40 % květnových srážek.
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„Je-li na svatého Urbana pěkný den, bude suchý červenec i srpen, vinná
réva však nedbá toho a poskytne vína mnoho.“

Červen byl z počátku tropický a bouřkový, od druhé poloviny
měsíce spíše deštivý. Srážky dosáhly v úhrnu 96,6 mm, což je 92
% normálu a o 8 mm pod normál. Od počátku roku již činí manko
srážek 114 mm. Sucho se sice trochu zmírnilo, nicméně při
současných vysokých teplotách přetrvává. Navíc půda kvůli
dlouhodobému suchu vůbec nebyla schopná tolik vody absorbovat
a „zpracovat“ ji.
„Na svatého Jána voda očekávána“

Červenec byl teplý a srážkové v normálu s teplotami dosahující i
tropických 33 °C. Letních dnů bylo 23 oproti průměrným 13.
Sucho přetrvává, i když proti jiným oblastem republiky jsme na
tom trochu lépe, i díky poněkud nižším teplotám.
„Prší-li na svatou Maří Magdalenu, vzroste na poli obil.“
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Oproti tomu srpen byl opravdu tropický a suchý. Teploty
dosahovaly hodně přes 30 °C, místy i k 40 °C. Od 12. do 23.8.
nespadla ani kapka. Řeky i potoky byly úplně bez vody. V půdě
se objevovaly obrovské praskliny široké i několik centimetrů.

„Je-li od Petra až do svatého Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno..“

Září lze hodnotit jako silně teplé a srážkově normální Byl to
první měsíc v roce, kdy srážky za celý měsíc alespoň mírně
překročily 100% hranici. Topná sezóna začala ve Zlínském kraji
25. září, tedy poté co průměrná denní teplota venkovního
vzduchu v dané lokalitě poklesla pod 13 °C ve dvou po sobě
následujících dnech. Oproti roku 2017 je to o týden později.
„Když mrazy před Michalem přicházejí, tak se v máji
budou navracet.“

Říjen lze hodnotit jako silně teplý a srážkově normální Byl to
druhý měsíc v roce, kdy srážky za měsíc alespoň mírně překročily
100% hranici. Závěr měsíce byl mimořádně teplý a silně větrný
(okolo 20 °C). Zejména 30.10. způsobil vítr velké škody, nejen
v republice,

ale

i

u

nás.

Další

zajímavostí

zachycené

na

místní meteostanici byl mimořádný vzestup teplot 29. října, kdy
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během 10 min. (15:10-15:20) stoupla teplota o 4,7 °C, příp. za
hodinu od 15 do 16 hod. o 8,2 °C.
„ Teplý říjen - studený únor.“

Listopad byl silně teplý a srážkově mimořádně suchý. První
polovina měsíce byla dokonce mimořádně teplá (sněhu na sv.
Martina jsme se opět nedočkali), druhá polovina již byla
chladnější a v závěru měsíce byly i citelné mrazy. Sníh padal je
jediný den a to 20, následující den roztál. Ze slabého mrznoucího
mrholení, se 27.11. tvořila slabá ledovka, která během dne
roztála. Srážky dosáhly v úhrnu 3,4 mm, což je 9 % průměru.
Manko od počátku roku se opět zvýšilo, na 218 mm.
„Na svatého Ondřeje už má zima naděje.“

Ani

prosinec

nebyl

příliš

chladný.

Průměrná

teplota

se

pohybovala od -4 do +7 °C. Nejvíce sněhu napadlo 12 prosince, a
to 3 cm, sněhová pokrývka vydržela 7 dnů. O Vánočních svátcích,
tzn. 25.12., napadl 1 cm a vydržel do druhého dne, během něhož
roztál. Tak jsme po 8 létech měli aspoň trochu „bílé Vánoce“,
pokud je vhodné je bílými nazývat.

„ Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent.“
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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 (v
únoru proběhlo výběrové řízení na nového zaměstnance).

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.
Letos jsme se poprvé přihlásili do soutěže „Zlatý erb“ o nejlepší
webové stránky měst a obcí. V krajském kole jsme se umístili na
11. místě ze 17 přihlášených obcí s výsledkem průměru bodů
3,32. První příčku obsadila obec Slopné (průměr 4,04 bodů),
druhou Hutisko-Solanec (4,03 bodů) a třetí místo obdrželo
Roštění (3,94 bodů). Z obcí poblíž Polic se účastnila také Zašová
(13. místo), Loučka (14. místo) a Kašava (16. místo).
Velice často využívaná 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
„Police u Valašského Meziříčí“, kde jsou pravidelně umisťovány
pozvánky na akce, upozornění, ale také fotky nebo výsledky
našich fotbalistů a úspěchy hasičů.
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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.

Fotosoutěž – „Police mýma očima“
I. ročník foto soutěže
probíhal

v

termínu

1.4.2018 – 30.6.2018.
Vyhlášení

výsledků

bylo naplánováno na
červenec

při

příležitosti návštěvy z družební obce Police. Jeden soutěžící mohl
poslat max. 3 fotografie.
I přes zajímavé ocenění se však nikdo nezúčastnil - nebyla
zaslána ani jedna fotografie, vyhlášení se nekonalo.
Ocenění
1. místo: FOTOLAB POUKAZ v hodnotě 2 000 Kč
2. místo: FOTOLAB POUKAZ v hodnotě 1 000 Kč
3. místo: FOTOLAB POUKAZ v hodnotě 500 Kč
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Knihovna
Knihovna se nachází přímo v budově obecního úřadu. Knihovnu
vede stálá knihovnice – Tereza Gerlová a knihovna byla otevřená
vždy v úterý od 17:00 do 19:00. Za tento rok došlo celkem k 153
výpůjčkám knih, nejvíce samozřejmě na začátku školního roku,
kdy si ve škole v rámci povinné četby žáci tvoří čtenářský deník.
Evidovaných čtenářů je 24, z toho 8 dětí. Během roku došlo
k přírůstku 30 knih.
V knihovně se také pořádaly 3 akce, kterých se s velkým ohlasem
zúčastnilo téměř 70 návštěvníků. V únoru to byla cestopisná
přednáška fotografa Roberta Hlavica – Medvědi v Kanadě a
Afrika.

Třicet metrů zvládnou za dvě vteřiny a mají neskutečnou sílu.
Robert Hlavica za nimi přesto jezdí do slovenských hor i do světa.
Na medvědy trpělivě čeká celé dny, aby nakonec zmáčkl spoušť
při několikavteřinovém setkání. „Strach už nemám, ale respekt
ano,“ říká valašský fotograf Robert Hlavica
V březnu následovala přednáška cestovatele Michala Štěpánka –
Indie – divoká a nespoutaná.

„Jedna z nejlidnatějších zemí této planety mi doslova vyrazila
dech. Je to pozoruhodný svět, kde platí jiné zákony, než na jaké
jsme zvyklí. Všechny smysly jedou na plné obrátky… Nikde jinde
25

jsem

nezažil

tolik

všudypřítomných

barev,

odpadků

vůní,
a

pachů,

chudoby.

dobrého

Nejprve

na

jídla,
chvíli

zůstaneme v hlavní metropoli, abychom vzápětí mohli uniknout
do ticha majestátného Himálaje. Navštívíme také některá města a
vrátíme se spolu prostřednictvím spousty zážitků zpět na ulici
mezi

místní

lidi,

jejichž

naprostá

bezprostřednost

mne

nepřestávala fascinovat.“
Michal Štěpánek

Dne 5.12.2018 se uskutečnila také přednáška místního rodáka
Rosti Volka - Střípky osady Polic, Polického dvora a osady
Vrchovec. Obsahem bylo nahlédnutí do historie, počátků osady
Police v jeho původním umístění v Zápouští, staré hedvábné
stezky a panství Kelč. Pan Volek poodhalil vznik Polického dvora
a následující osadu Vrchovec. Dále připomenul, kdo byli jeho
familianti a jak se zde hospodařilo a žilo. Hovořil i o tom jak se
žilo v době válek, hlavně třicetileté, některé usedlosti pustly a
proč. Po jejich ukončení přece jenom se blýskalo na lepší časy.
Zajímavá byla také v celém trvání Polic epizoda tří Polických
mlýnů a Polického fojtství. Starší obyvatelé zase zaujaly i události
kolem dvora a farního kostela Hořecka. Součástí bylo nahlédnutí
do starých map, cest i kultovních míst.
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N

ové

3.2 Zastupitelstvo
zastupitelstvo

obce

Police

bylo

zvoleno

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

PŮVODNÍ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA
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)

NOVÉ SLOŽENÍ PO VOLBÁCH
Karel Hlavica – starosta (Za další rozvoj obce Police)
Ing. Josef Černoch (Za další rozvoj obce Police)
Ing. Martin Stromšík (Za další rozvoj obce Police)
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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)
Luboš Hohl (Mysliv. spolek Jasenec-Police)
Milan Vrba (Tělovýchovná jednota Police)

Svůj mandát obhájili 4 zastupitelé (Karel Hlavica, Miroslav
Kašík, Mgr. Karolína Holl, DiS., Jiří Stříteský) a 7 členů je nových.
Za rok 2018 se konalo celkem 7 zasedání XXXI - XXXVII.
zastupitelstva

obce

ve

starém složení

a 3 zasedání

včetně

ustavujícího už ve složení novém.
Hlavními body na programu jednání zastupitelstva tohoto roku
byl zejména odprodej stavebních parcel na Výpustě (parc. č.
5319/1, 5319/2, 5319/3, 5319/4 a poslední pozemek složený
z parc. č. 5332/3, 5331/2 a 5334/6).
Zájem byl mnohdy tak veliký, že se o kupujícím rozhodovalo
prostřednictvím podaných nabídek s hodnotícím parametrem nejvyšší nabídková cena, která začínala nejprve na 297 Kč/m²,
poté 350 Kč/m² a nakonec 400 Kč/m².
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Stavební obvod Výpusta – prodej stavebních parcel

Projednával se rovněž taky nový pacht Vodní nádrže Nad revírem,
kdy současnému nájemci byla vypovězena smlouva, jelikož svůj
záměr – chov ryb, „chyť a pust“ a péče o rybník, vůbec
nevykonával. Nový pacht bude uzavřen od 1.6.2019 po ukončení
výpovědní lhůty.
Dále se projednávala rekonstrukce chodníku od točny směrem
k vysílači,

provizorní

komunikace

na

Výpustě,

demolice

rodinného domu na točně s následnou revitalizací, zvýšením
bezpečnostních

rozhledů

a

plánovanou

výstavbou

nového

chodníku směrem k Jednotě a také revitalizace zeleně pod točnou.
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3.3 Výbory a komise
(nové složení po podzimních volbách)
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
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Petr Pelc

Michal Havran

Nela Petřkovská

Jana Hricišinová

Justýna Tydlačková

Milan Mikulenka

Petra Němcová

Kontrolní výbor

zasedal během roku celkem

čtyřikrát. 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.
Nově 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 2018 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.

32

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 2018 se v obci přihlásilo k trvalému pobytu 23 obyvatel,
7 obyvatel se odhlásilo. K poslednímu dni roku 2018 je nás v obci
587.
Celkem
Počet obyvatel

věku (let)

Ženy

587

291

296

0-14

122

60

62

15-64

371

192

179

94

39

55

39,3

38,2

40,4

k 31.12.2018
v tom ve

Muži

65 a více
Průměrný věk (let)
Zdroj: Český statistický úřad, 2018
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V tomto roce došlo k uzavření 7 sňatků (z toho 1 v zahraničí –
v Las Vegas v USA) a k žádnému rozvodu. Zlatou svatbu oslavili
manželé Pavlínovi.

Narodilo se 5 dětí – Tadeáš, Sofie, Tina Karolína a Matěj.
Vítání občánků, které má na starosti Kulturní a sociální komise,
proběhlo na konci srpna.
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Na konec pozemské cesty došlo v tomto roce 8 spoluobčanů Josef Frydrych, Anežka Hermannová, Robert Gerla, Jiří Němec,
Alois Souček, Jarmila Maredová, Antonie Slavíková a Josef Hás.
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5 Hospodaření obce

C

5.1 Rozpočet
elkové příjmy obce v roce 2018 byly ve výši 14 493 800 Kč.
Celkové výdaje 16 778 300 Kč. Roční splátka úvěru obce
na ČOV a kanalizaci činila 215 200 Kč.

Nejvyšší příjmy se očekávaly z prodeje dřeva z obecního lesa –
4 356 000 Kč, dále pak DPH – 3 560 000Kč a daně z příjmů –
3 900 000 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 – 6 788 000 Kč, dále 3 136 000 Kč
za výsadbu, těžbu a lesnickou práci, 1 391 000 Kč za činnost
místní
1

správy

014 000

Kč

(mzdy,
za

školení,

zastupitelské

cestovné,
orgány,

sociální
809 000

fond,…),
Kč

za

neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ. Mezi další výdaje obce patří
např. příspěvky místním spolkům, veřejné osvětlení nebo údržba
zeleně.
36

B

5.2 Dotace a granty

ěhem

tohoto

roku

se

podařila

realizovat

řada

investičních i neinvestičních akcí spolufinancovaných
z dotací.

V lednu se podala žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj do
programu Demolice, kde se žádalo o finanční prostředky na
demolici rodinného domu č. p. 103 – Palátovo na točně.
Zároveň se také podávala žádost na Zlínský kraj na rekonstrukci
chodníku od točny směrem k vysílači.
Obě tyto žádosti byly úspěšné, a tak se o prázdninách realizovalo.
Náklady na demolici byly 302 499 Kč, dotace činila 85 %
z uznatelných nákladů, tj. 232 330 Kč. Náklady na rekonstrukci
chodníku činily 1 963 233 Kč, dotace byla 50 % z uznatelných
nákladů, tj. 981 000 Kč.
Mezi další dotace a vázané účelové prostředky, které obec Police
v roce 2018 patří dotace od Zlínského kraje ve výši 324 000 Kč
na

projekt

Stavební

lokalitu

Výpusta

–

Police

I.

etapa

(kanalizace). Dále obec obdržela další dotaci od Zlínského kraje
ve výši 92 550 Kč na nákup prostředků na hubení a monitoring
lýkožrouta.
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Foto před demolicí

Foto po demolici
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Rekonstrukce chodníku od točny směrem k vysílači

Na

jaře

vyšel

společný

Valašskomeziříčsko-Kelečsko,
separace

BRO

v

obcích

projekt
s názvem

Mikroregionu

DSO

Mikroregionu

„Rozšíření

systému

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko“ z Operačního programu Životní prostředí, kde jsme se
připojili se zájmem o kompostéry, které se rozdávaly občanům
zdarma.
Další úspěšný projekt z Operačního programu Životní prostředí se
týkal revitalizace zeleně a stromořadí pod točnou. Náklady na
tento

projekt

činily

325 340

Kč,

výše

z uznatelných nákladů, tj. 195 204 Kč.
39

dotace

byla

60

%

Foto před realizací

Foto po realizaci
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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

dokončené

Pozemkový

komplexní

úřad

začíná

pozemkové

realizovat

úpravy

další

v

rámci

přístupové

komunikace směrem k Háji a směrem k lesnímu celku Kozara.
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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6.2 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, čímž se
zasíťovaly další 2 stavební pozemky. Jelikož se během roku začalo
stavět ve velkém, vybudovala se rovněž provizorní komunikace za
cca 2 mil. Kč. Až budou domy dostavené, uvažuje se o asfaltovém
povrchu,

který

by

nyní

zničila

(předpoklad rok 2020).
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těžká

stavební

technika

6.3 Arboretum
Na místě nevyužívaného sadu "Ve Zmole" vybudovali ochránci
přírody ze spolku Choryňská stráž ARBORETUM neboli sbírku
živých rostlin.

Termín

arboretum

Loudonem

byl

v anglické

poprvé

publikaci

použit

Johnem

Gardener's

Claudiem

Magazine,

ale

samotná koncepce existovala již dávno předtím. Prvním arboretem
bylo arboretum Trsteno blízko Dubrovníku v Chorvatsku. Datum
jeho založení není známo, ale ví se, že existovalo již v roce 1492,
kdy byl pro jeho zavlažování vybudován akvadukt, který se dosud
používá.
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Tradice zakládání arboret spadá asi do období renesance. Tou
dobou se začaly v zámeckých parcích objevovat první exotické
druhy dřevin a jejich sbírky se postupně rychle rozšiřovaly.
Z těchto sbírek se však jen málokteré dochovaly do dnešních dob.
Většina současných arboret vznikla v 19. nebo 20. století
V Policích však jde o raritu, jelikož dnes v arboreteh lze najít
kdejaké exotické stromy, ale v tady je vysazeno 70 druhů stromů
a keřů běžně rostoucích ve střední Evropě, které patří na naše
území. Zvláštní místo dostaly druhy, které historicky patří
na Valašsko - například tis, o kterém si většina lidí myslí, že je
jen okrasným stromem nebo buk, který si lidé často pletou
s habrem.
Dřeviny jsou seřazeny v tematických skupinách, pro srovnání je
doplní i několik nepůvodních druhů. Každý strom či keř je
opatřen cedulkou se základními informacemi.
Arboretum

se otevřelo

v květnu

2018 a je

volně

přístupné

veřejnosti. V letním období se předpokládá pořádání školících
a vzdělávacích akcí a ve školním roce je v plánu jej využívat
zejména pro školy formou komentovaných prohlídek.
Místo je atraktivní také pro turisty, jelikož je z něj výhled
na panorama Beskyd a Javorníků.
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7 Společenský život

7.1 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“, kterou úspěšné hrají od
roku 2016 až do teď. Jelikož se stala tato divadelní hra velice
populární, plánuje se její opakování i v roce následujícím.

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 druhý ročník.
V roce 2018 se členové týmu zúčastnili celkem 27 cyklistických
závodů, z nichž dvacet bylo v ČR, šest na Slovensku a jeden v
Polsku. Získali 13 medailových umístění a byli vidět i na
programu ČT sport ve dvou reportážích v pořadu Sport v regionech
ze závodu Enduro Race Kouty a Bike Valachy.

46

Tělovýchovná jednota Police
Fotbalový oddíl

Fotbalová sezóna 2017-2018 mužů byla rozehrána v podzimní části
soutěže velmi dobře. V závěru soutěže však muži prohráli klíčové
zápasy, čímž se připravili o postup do vyšší soutěže. Nakonec skončili
na 4. místě.
Starší žáci si vedli dobře a skončili v konečné tabulce na 4. místě.
Starší přípravka hrála soutěž turnajovým způsobem.

Do soutěží 2018/2019 bylo přihlášeno družstvo mužů a starší
přípravky.
V podzimní části se podařilo zajistit trenéra mužů pana Martina
Šarközy. Hráči i trenér si porozuměli, což se odrazilo na výkonu.

47

Po podzimní části muži obsadili 1. místo. Cílem do jarní části
soutěže je postup do vyšší třídy.
Nový trenér přípravky pan Jaroslav Malíř během roku své
svěřence sehrával a tomu odpovídaly i výsledky.

Mimo fotbalový oddíl v TJ Police dále ještě
funguje také jezdecký oddíl a cyklistický oddíl
TJ Police.

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 května začala na Ranči

rekonstrukce prostor a celkové

přípravy zázemí pro práci s dětmi.
V srpnu téhož roku spolek uspořádal první, příměstské tábory.
Takzvané "Letní Koňodny" navštívilo celkem 14 dětí, což byla
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také maximální kapacita účastníků. Díky spokojenosti účastníků
a poptávce po dalších službách, začal od října fungovat zájmový
kroužek u koní - Koňoparta. Dále pak Ranč začal pořádat i
víkendové Koňodny, vždy jednou, nebo dvakrát v měsíci. Ranč
tedy v roce 2018 začalo pravidelně navštěvovat celkem 30 dětí.
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Sbor dobrovolných hasičů Police
Ke konci roku čítá sbor 85 členů, řady se rozrostly
oproti loňskému roku o 3 nové členy - dva mladé
hasiče Alexe a Natálku. Družstvo žen posílila Eva.
Činnost sboru a výsledky kterých se dosáhlo lze shrnout a rozdělit
do následujících kategorií: 1. Zásahová jednotka, 2. Sportovní
činnost 3. Práce s mládeží, 4. Brigádnická činnost, 5. Kulturní a
společenské aktivity sboru.
Zásahová jednotka
V letošním roce byla jednotka vyslána Krajským operačním
střediskem ke dvěma výjezdům.

Dne 27. března byl nahlášen

požár rodinného domu č. 23, bohužel s tragickým koncem. V silně
zakouřené

místnosti

bylo

nalezeno

ohořelé

tělo

našeho

spoluobčana Jiřího Němce. Druhý výjezd, požár stodoly Vojtěcha
Holla, byl nahlášen v pondělí 10. prosince. Hospodářské stavení
bylo

v době

příjezdu

jednotky

kompletně

v plamenech.

Po

prvotním vyhodnocení situace vyhlásil velící důstojník poplach
II. stupně a na místo bylo vysláno 6 jednotek. Během zásahu se
podařilo před plameny ochránit sousední budovy.

Naše jednotka se stala součástí největší hasičské fontány na světě.
Ve dnech 1.- 3. června se na příkaz generálního ředitelství HZS
zúčastnila

jednotka

taktického
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cvičení,

pod

názvem

„Hasičská fontána Praha 2018“. Úchvatné divadlo na březích
Vltavy, kterým se poklonili 100 letům československé státnosti,
bylo vytvořeno pod záštitou předsedy senátu Milana Štěcha a
z jeho rukou převzal Martin Sobek pamětní list Senátu a
certifikát o vytvoření světového rekordu. Setkání se uskutečnilo
13. září v prostorách Valdštejnského paláce v Praze.

51

Každý hasič je hrdý na to, co dělá. Každodenní práci naplňuje
motto: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.“

Odborná přípravy jednotky byla letos zaměřená na používání
ručních hasících přístrojů a proběhla

12. října v Kunovicích.

V určeném termínu bylo provedeno přeladění radiostanic na nové
kmitočty v souladu s pravidly radiokomunikace Evropské unie.
Průběžně se vykonávaly běžné úkony, spočívající v kontrole a
údržbě techniky, kontrola výzbroje a výstroje, kondiční jízdy a
další úkony, které jsou nutné k tomu, aby jednotka byla stále
připravena k výjezdu a zásahu.

Sportovní činnost
Okrsková soutěž v požárním sportu se letos konala 12. května
v Loučce. Soutěže se zúčastnilo pouze družstvo mužů nad 35 let a
zisk 2. místa je pouze slabou útěchou toho, že se soutěže
nezúčastnilo ani družstvo mužů ani družstvo žen. Svou reputaci
si však ženy zachránily 24. června v Němeticích, kde získaly
pohár za 1. místo. Na další soutěži v Hrachovci byly čtvrté.
Nezaháleli ani muži, naši mladí objeli celou řadu soutěží.
V Kateřinicích skončili na druhém místě, následovaly soutěže
v Lužné, Bystřičce, Vítonicích, kde se mezi elitou Podhostýnské
ligy blýskli 4. místem a nejlepším časem sezóny. Dále pak soutěže
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v Lidečku, Hrachovci a Tylovicích.

Soutěžilo se taky s koňskou

stříkačkou. Na naší domácí soutěži jsme džentlmensky přenechali
stupně vítězů sborům ze Zašové, Radslavic a Pohořelic. Kromě
domácí soutěže se jelo 5. května do Míškovic, 7. července do Louky
u Zlína a 22. září do Újezdu u Val. Klobouků, kde jsme získali
pohár za 3. místo.
Práce s mládeží
Taky letos nacvičili mladí hasiči taneční vystoupení na hasičský
ples. S příchodem teplejšího počasí začali opět trénovat na
obvodové kolo hry Plamen.

Těsně před termínem soutěže však

vypadli tři členové družstva a účast na soutěži musela být
odvolána. Činnost družstva byla ochromena a během sezóny
absolvovali pouze jednu soutěž v Jarcové. Netrénovalo se ani na
podzimní

závod

hasičské

všestrannosti.

Výsledek

celkem

neradostný snad se ještě na jaře podaří činnost mladých hasičů
obnovit.
Brigádnická činnost
Tak jako každý rok se prováděla brigádnickou činnost pro zisk
finančních prostředků na pokrytí činnost. Sběr železného šrotu a
elektroodpadu se uskutečnil 21. dubna. Spolu s podzimním
sběrem z loňského roku se shromáždilo a následně prodalo 4840
kg železa a 231 kg akumulátorů. Podzimní sběr se uskutečnil
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v sobotu 13. října. Odpracováno bylo 80 hodin. Ve dnech 24. a
31. března hasiči pomohli s budováním arboreta. Při mýcení
nežádoucích a náletových dřevin bylo odpracováno 150 hod.
Výsadba stromků v obecním lese se nestihla z důvodu krátkého a
horkého jara. 40 brigádnických hodin bylo odpracováno na
přípravě a následné likvidaci zázemí pro družební setkání obcí
Police. 60 hodin se odpracovalo na přípravě trati a technického
zázemí závodu horských kol Polický okruh.

Kulturní a společenské aktivity
První

letošního akcí

byl

Hasičský ples, který se uskutečnil

20. ledna. Nová hudba REMIX, bohatá tombola a taneční
vystoupení našich mladých hasičů přilákala spoustu spokojených
návštěvníků. Při osobním pozvání našich občanů v neděli před
plesem a přímo na plese bylo prodáno 181 vstupenek. Ve dnech
14.-15. dubna se uskutečnil autobusový zájezd, kdy si účastníci
zájezdu prohlédli si zříceninu kláštera v Dolních Kounicích,
Hadcovou step v Mohelně, památky UNESCO židovskou čtvrť a
basiliku sv.Prokopa ve Žďáru nad Sázavou. V neděli vodní
šlakhamr

v Hamrech

nad

Sázavou

procházku údolím říčky Doubravy.

a

po

společném

obědě

Přestože měli členové SDH

výraznou slevu na ceně zájezdu, přihlásilo se pouze 11 členů.
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Zájezd se líbil a bude opět zařazen do plánu práce na rok 2019.
Na jaře nafotily hasičky kalendář pro rok 2019. Autorce Katce
Pavelkové se opět velmi povedl a bude jistě ozdobou mnoha
kanceláří a pokojíčku.
Oslav svatého Floriána se zúčastnili hasiči 28. dubna na Hostýně
a 29. dubna v Kladerubech. V sobotu 9. června se uspořádala
potřetí soutěž Koňských vahadlových stříkaček, které se kromě
našich dvou družstev zúčastnili hasiči ze Zašové, Radslavic,
Pohořelic a Loučky. Následující den v neděli byl zajištěn pouťový
prodej v hasičárně a na točně u kolotočů. Další letošní akcí byl
závod horských kol Polický okruh, který se jel 28. září. Na
pořadatelství této soutěže se podílí hasiči spolu s OU a spolkem
Klenot.

Lampionového průvodu na počest 100 let státnosti

s položením věnce u pomníku padlých a zasazením lípy svobody
se hasiči v uniformách zúčastnili v pátek 26. října. Po ukončení
pietní akce se všichni sešli v hasičárně, kde byly předány pamětní
medaile a poté podáno občerstvení, nejen členům SDH Police, ale
taky

ostatním

občanům

obce,

kteří

se

zúčastnili

průvodu.

Dne 30. listopadu byli hasiči pozváni na oslavu – žehnání
nového zásahového vozidla v Loučce. Poslední letošní událost
proběhla rovněž v Loučce. V historických uniformách a s ruční
stříkačkou se opět hasiči na štědrý den aktivně zapojili do
programu živého betléma.
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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.

7.2 ZŠ a MŠ
Před jarními prázdninami 13. února 2018 děti navštívily
Muzeum regionu Valašsko v zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí

a

zúčastnily

se

výchovného

pořadu

Masopust

na

Valašsku. Po prázdninách začala plavecká škola na krytém
bazénu ve Val. Meziříčí. První lekce byla v pondělí 5. března.
Dalších devět lekcí následovalo v týdenních intervalech. Na
všechny lekce se podařilo získat příspěvek na dopravu, takže se
bude jezdit vlastním autobusem.
Děti z Mateřské školky spolu s nižšími ročníky ZŠ shlédly v
pondělí 5. března vystoupení Malého domácího cirkusu, který
školu navštěvuje téměř tradičně.
Velikonoční dílna 27. a 28. března se tentokrát uskutečnila ve
škole spolu s přespáním ve třídách. Jako doprovodný program byla
vycházka do okolí spojená s návštěvou muzea ve Valašském
Meziříčí.
V pondělí 23. dubna 2018 od 13.00 hodin se uskutečnil zápis
dětí do prvního ročníku zdejší základní školy.
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Ve čtvrtek 12. dubna navštívili žáci dopravní hřiště ve Valašském
Meziříčí. Další návštěva se uskutečnila 7. června 2018. Do I.
ročníku pro školní rok 2018/2019 bylo přihlášeno 5 dětí, všech
pět úspěšně zvládlo zápis a od září se s nimi rádi přivítáme v naší
škole.

Velikonoční jarmark; Foto: Kateřina Pavelková,

V pondělí 30. dubna ukončili žáci 3. a 4. ročníku výuku plavání
na Plavecké škole ve Valašském Meziříčí, kde obdrželi „plavecké
vysvědčení“. Zápis dětí do mateřské školy proběhl ve čtvrtek 10.
května v 15:30 v mateřské škole. V pondělí 7. května byla
základní škola, mateřská škola i školní kuchyň mimo provoz.

57

Velikonoční jarmark; Foto: Kateřina Pavelková,

Ve středu 6. června v 15:30 proběhlo rozloučení předškoláků v
Mateřské školce, kteří před panem starostou a ředitelem školy
složili „školkovou maturitu“. Nově přihlášené děti k docházce v
příštím školním roce 2018/2019 měli možnost školku navštívit
na zkoušku v úterý 3. července 2018 v době od 9:00 do 11:00.
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Besídka pro maminky; Foto: Kateřina Pavelková

Ve čtvrtek 7. června navštívili naposledy žáci Základní školy
dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. V pátek 15. června se jelo
na výlet autobusem do historického areálu hradu Bouzov. V
pondělí 25. června se uskutečnil na Kozaře Pohádkový les, který
tradičně pro žáky mateřinky chystají žáci základní školy. V
rámci této akce proběhl i závěrečný táborák, na který byli zváni
rodiče dětí, přátele a příznivce školy. Chata Kozara se pak stala
pro statečné žáky školy azylem na přespání.
Ve středu 27. června jela Základní i Mateřská škola na den
otevřených dveří do kasáren generála Zahálky, kde proběhly
Hranické hry bez hranic – bezpečné město.
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Školní rok byl zakončen v pátek 29. června rozdáním vysvědčení.
Mateřská škola ukončila provoz ve středu 4. července.
Školní jídelna pro důchodce a cizí strávníky vařila do pátku 13.
července.
Po slavnostním zahájení v pondělí 3. září školního roku
2018/2019, kde jsme společně s panem starostou Karlem Hlavicou
přivítali šest nových prváků, započalo vyučování s pozměněným
pedagogickým

sborem.

Paní

učitelka

a

družinářka

Alena

Luhanová byla přeřazena do MŠ, kde nahradila paní učitelku
Jaroslavu Hřebačkovou, která odešla do důchodu. Jako nová
učitelka do ZŠ nastoupila Mgr. Pavlína Walterová, která bude
vyučovat anglický jazyk, výchovy (tělesnou, výtvarnou, hudební
a pracovní) a povede školní družinu. Počet žáků naší školy je
nyní 21 dětí.
Ve čtvrtek 6. září jsme společně s mateřskou školou tradičním
táborákem symbolicky přivítali nový školní rok. Hned druhý
týden v pondělí 13. září jsme shlédli společně loutkové divadelní
představení v MŠ „O princezně Rozmarýnce“. Žáci 3. a 4. ročníku
využili slunečného počasí a uskutečnili v hodinách tělesné
výchovy

dvě

vyjížďky

na

kolech

do

okolí

Polic.

Návštěva

dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí proběhla ve čtvrtek 27.
září pro žáky základní školy.
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Za zmínku též stojí účast, a hlavně pěkné umístění naší MŠ v
soutěži

pořádané

v

zámeckém

parku

v

Brankách.

Děti

z

mateřinky se přihlásily s originálním receptem na ovocný salát z
výhradně regionálních, přímo polických surovin, nasbíraných
při dopoledních vycházkách. Cenu pro MŠ převzaly osobně v
pátek 27. září děti ze školní družiny.
Podzimní prázdniny letos připadly na pondělí a úterý 29. a 30.
října 2018.
V pondělí 12. listopadu školu navštívilo tradičně fotostudio, aby
uskutečnilo zvěčnění našich dětí na fotografiích s vánoční
tématikou. Děti byly vyšňořené a krásné, snad i podobizny byly
stejně nádherné. Začínáme bruslit! Ve středu 28. listopadu se žáci
školy v rámci hodin tělesné výchovy vypravili na zimní stadion
do Valašského Meziříčí, kde budou předvádět své krasobruslařské
umění.
V neděli 2. prosince vystoupili žáci školní družiny s krátkým
programem při rozsvícení vánočního stromu, poté vystoupili i v
sobotu 8. prosince v sále místního hostince na Mikulášské besídce.
V úterý 11. prosince navštívili Muzeum ve Valašském Meziříčí,
kde se zapojili do akce „Vypečené Vánoce.“ Vánoční besídky byly
ve středu 19. prosince. Základní škola v 15:00 a Mateřská škola
v 15:30. Ve čtvrtek 20. prosince si nejen děti od rána užívaly
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posledního vyučování v tomto roce. Na programu byly soutěže,
koledy, vánoční obyčeje, ochutnávka cukroví, pohádky a nadílka
dárků svým spolužákům. V pátek 21. prosince šli školáci na
Kozaru připravit nadílku na stromky a do krmelce pro zvířátka.
Vánoční prázdniny začaly žákům 22. prosince a skončily v úterý
2. ledna 2019. Do školy přišly děti následujícího dne tj. ve středu
3. ledna 2019.
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7.3 Kaple Božského Srdce Páně
Ohlédnutí za polickou poutí k Božskému srdci Páně v neděli
10. června 2018

Je den po polické pouti a mě napadá myšlenka, že je třeba
poděkovat všem, kteří se o ni zasloužili – neboť děkovat není
slabost, děkovat je nutnost.
První poděkování patří našim předkům, kteří myšlenku postavit
v Policích kapli uskutečnili, zasvětili Božskému srdci Páně a
předali dalším generacím, aby ji udržovali a duchovně užívali.
Díky těm, kteří již dopředu uklidili, pokosili a upravili dřeviny
v okolí kaple. Poděkování patří ženám, které vnitřní prostor
uklidily, umyly okna, vše, co bylo třeba, naleštily. Velké
poděkování patří paní, která obětavě již několik let zajišťuje
krásnou květinovou výzdobu. Je potěchou pro srdce, kdy za
nádherného červnového nedělního dopoledne přicházejí za hlasu
zvonu na poutní mši svatou celé rodiny, a to prarodiče, rodiče a
děti, dále poličtí rodáci (někteří i z velmi daleka) a poutníci z
Branek a okolí. Velké díky otci Janovi, který pozval svého
spolubratra otce Andreje, aby odsloužil poutní mši svatou. Ten ve
své promluvě duchovně oslovil všechny přítomné. Díky panu
starostovi za uvítací a děkovná slova otci Andrejovi.
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Poděkovat chci taky schole, varhaníkovi, ministrantům a dechové
hudbě pod vedením polického rodáka pana Havrana. Nesmím
taky zapomenout poděkovat ženám, které nezištně napekly dobré
koláčky pro poutníky. Stejně tak se k oslavě připojili i místní
hasiči svými akcemi jak v sobotu, tak v neděli – „bez piva by to
nebylo ono…“. Díky chlapi.
Važme si této možnosti se při pouti sejít s rodinami, sousedy a
známými, slavit a veselit se. Ne všude pouť mají.
Josef Černoch, st.
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7.4 Kulturní akce a společenské události

Novoroční výšlap - 13.1.2018
Jubilejní 20. novoroční výšlap se uskutečnil v sobotu 13. ledna.
Trasa vedla po okolí naší obce přes Lázy, Loučka a zpátky do
Polic. Méně zdatní účastníci výšlapu mohli využít autobus na
Lázy. Účast byla velice hojná. Výšlapu se zúčastnilo na 45 občanů.
Všichni byli odměněni pamětní plackou na tento den a na závěr
taky pravým mysliveckým srnčím gulášem v místním pohostinství.
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9. Hasičský ples – 20.1.2018
Sbor dobrovolných hasičů Police pořádal již 9. ročník tradičního
hasičského plesu v sále hospody Nad Točnou. K tanci a poslechu
hrála skupina REMIX. Připraveno bylo bohaté občerstvení a taky
soutěž o ceny. Vstupné činilo 80 Kč.

Maškarní rej – 17.2.2018
Spolek Klenot pořádal (tak jako každý druhý rok na střídačku
s končinovou zábavou – pochovávání basy) Maškarní rej. Vstupné
bylo 80 Kč a k poslechu i tanci hrála hudba Duo Aragonit. Před
půlnocí proběhl průvod masek a jejich hodnocení. Sestava
zúčastněných byla velice pestrá, potkat jsme se mohli s batmanem,
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karkulkou i vlkem. Dále se zde objevil Milan i Milan, dokonce
páreček upírů, a mezi sportovci vynikaly lyžařky i československá
olympionička

krasobruslařka

Hana

opravdu povedená.

Foto: Vojtěch Doležal
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Mašková.

Akce

to

byla

Bruslení na víceúčelovém hřišti 27.2. – 4.3.2018
Po dlouhé době se „mladí“ (ročník 86 a výše…) domluvili na tom,
že když počasí tak přeje, mohl by se na víceúčelovém hřišti
nastříkat led – a aspoň na ten mrazivý týden se opravdu podařilo.
Stačilo využít moci a dosahu sociálních sítí a do hodiny se našli
dobrovolníci, kteří 2 dny stříkali ve dne i v noci. Tuto aktivitu
ocenili

především

rodiče

s dětmi,

kteří

led

v odpoledních

hodinách hojně využívali. Na své si přišli i hokejoví příznivci,
jelikož se stihl zorganizovat i noční hokejový zápas.

Foto: Kateřina Pavelková
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Ukliďme Police – 7.4.2018
V sobotu 7.4.2018 proběhla akce "Ukliďme svět, ukliďme
Česko", do které se zapojila i obec Police. Počasí se opravdu
vydařilo, možná proto taky v porovnáním s minulými ročníky
byla velice hojná účast. Uklízelo se kolem kaple a pak příkopy
směrem na Branky. Děti byly při každém "větším" nálezu
odpadků (zejména lahví od alkoholu, plastů, ale i koberce)
nadšené a motivované do dalšího uklízení. Za odměnu pak
všichni dostali diplom, svačinku i sladký balíček a slíbili jsme
si, že příští rok se určitě sejdeme znovu a v ještě větším počtu.

Foto: Kateřina Pavelková
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Foto: Kateřina Pavelková

Dvoudenní autobusový zájezd SDH Police - 14.-15.4.2018
SDH Police pořádal dvoudenní autobusový zájezd. Účastníci se
mohli shlédnout trosky kláštera Rosa Coelli v Dolních Kounicích,
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které působí na citlivější jedince svou pozitivní energií. Už jen
pouhých pár minut pobytu v magických prostorách syrové gotiky
bývalého kláštera vylepší náladu. Jeho chladným kamenným
stěnám a podmanivému kouzlu může návštěvník odolat jen stěží.
Dále se vydali na Hadcovu stepi v Mohelnu, která představuje

jednu z nejvýznamnějších přírodních rezervací České republiky
a je skutečným klenotem přírody na Moravě. Jedinečné stepní
louky a lesostepi pokrývají severní, k jihu obrácené svahy nad
meandrem řeky Jihlavy, který se nazývá Čertův ocas.
Do programu byla zařazena návštěva Židovské čtvrti (Unesco) a
Basilika sv. Prokopa v Třebíči (Unesco). Večer se účastníci zájedu
ubytovali v hotelu Pavla ve Vlachovicích.
V neděli byl na programu Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou -

původně středověký hamr – mechanická kovárna, měl za úkol
zpracovávat železnou rudu těženou v okolí. Zanikl v 17. století.
Mlýnský náhon byl poté využit pro obilní mlýn, který pracoval
až do období druhé světové války. Jádrem expozice je plně
funkční hamerské zařízení..
Džekův ranč ve Ždírci nad Doubravou a Naučná stezka údolím
Doubravy 4,5 + 2,5 km., která vede v úzkém lesnatém údolí

kaňonovitého rázu vytvořeném řekou Doubravou. Nejzajímavější
a také nejdivočejší části údolí je bezesporu skalnatý kaňon Koryto a mohutné peřeje - Velký vodopád.
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V ceně 1500 Kč byla zahrnuta doprava, vstupy do všech památek,
ubytování včetně večeře a snídaně a následně taky nedělní
společný oběd.

29.4.2018 – Cyklostezkou podél Baťova kanálu
Police – Otrokovice – Petrov
Obec

Police

pořádal

v

a

neděli

Mikroregion
29.

Valašskomeziřičsko-

dubna

2018

Kelečsko

cyklo–turistický

výlet

cyklostezkou podél Baťova kanálu.
Trasa výletu na kole: Otrokovice – Napajedla – Staré Město –
Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou – Strážnice – Petrov. Cca
50 km po asfaltové cyklostezce, vhodné i pro děti a méně zdatné
cyklisty. Autobus přejede z Otrokovic a bude čekat v Petrově –
Plže. Zde byla možnost po dojezdu cyklistů ochutnávka vína v
některém

z

mnoha

sklepů

v

památkové

rezervaci

lidové

architektury. Trasa byla individuální a každý z účastníků si
mohl zvolit svou trasu (např. přes Chřiby nebo dojet autobusem
až do Petrova a vyzkoušet některou z mnohých cyklotras na
pomezí Česko – Slovenska).
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Pumptrack race Police – 12.5.2018
Cyklistický spolek PKM Bike Team, z. s. pořádal v sobotu
12.

května

2018

od

11:00

v

pumptrackovém

areálu

pod

klubovnou 2. ročník závodu pro všechny věkové kategorie
„PUMPTRACK RACE POLICE 2018“. Sportovní událost se opět
setkala s velkým úspěchem i hojnou účastí. Letošní závod byl
navíc vybrán grantovou komisí a oceněn grantem od Nadace Synot
zřizovanou senátorem Ivo Valentou.

III. ročník soutěže koňských vahadlových stříkaček - 9.6.2018
SDH

Police

v sobotu

9.6.2018

pořádal

III.

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 7 soutěžních družstev, kdy se družstvo
Zašová 1 znovu po roce umístilo na suverénním prvním místě,
následovalo družstvo z Radslavic, Pohořelic a až potom místní
Police.

Myslivecký den na Kozaře - 16.6.2018
Jako již tradičně se v červnu uskutečnil v areálu myslivecké
chaty Kozara - Myslivecký den pro děti.
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.
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Večerní astronomické pozorování hvězd – 4.7.2018
Obecní úřad Police pořádal pro občany 4. července 2018 ve 21:00
hodin

na

astronomické

pozorování

s

populárně-naučným

výkladem, které se konalo na horním konci u vysílače. 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.

Mistr otěží - 7.7.2018
TJ Police – jezdecký oddíl pořádal tradiční akci s netradiční
disciplínou zahrnující rychlost, zručnost, důvěru a odhodlání.
Na akci převažovaly spíše ženy a všichni si tento den společně
moc užili.

Návštěva z družební obce Police - 14.7.2018
V sobotu 14. července se uskutečnilo již šesté družební setkání
Polic a Police u Jemnice. Po čtyřech letech opět do naší obce
zavítali zástupci z Police.
Připravený program byl narušen silnou dešťovou přeháňkou. Po
přivítání a společném obědě v místním pohostinství se výprava
měla vydat na procházku po obci spojenou s návštěvou arboreta.
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Nicméně po dešťové přeháňce se všichni přesunuli družebním
autobusem na horní konec k vodojemu, odkud bylo v plánu
pozorovat letecké vystoupení Martina Šonky (mistra světa v letecké
akrobacii).
Po informaci, že jeho vystoupení je z důvodu nepříznivého počasí
odloženo, se přejelo autobusem ke kapli Božského srdce Páně. Zde
paní Marie Černochová přítomné seznámila s historií kaple a s
popisy jednotlivých soch a vyobrazení.
Mezitím se počasí umoudřilo, a tak nakonec bylo možné
shlédnout leteckou show p. Šonky včetně kouřového doprovodu.
Poté se výprava přesunula na fotbalový stadion, kde se tradičně
odehrálo utkání mezi mužstvy obou obcí. Hostující mužstvo
vyhrálo 6:4.
Program

poté

pokračoval

vystoupení

místního

divadelního

spolku NEŘEŠTO, které si připravilo scénky z českých filmů
spojených se soutěží o stylovou výhru v podobě skutečné police.
Vyvrcholením celého dne bylo vystoupení rockové kapely z Kelče
TakzatruP.
Celý program družebního dne byl organizačně zajištěn ochotnými
lidmi z místních spolků.
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Noční nohejbalový turnaj - 28.7.2018

Tajfun Team Horní konec připravil v sobotu 28.7.2018 další
ročník nočního nohejbalového turnaje tříčlenných družstev.
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev domácích a ze Slovenska. Na
hřišti bylo sehráno celkem 21 utkání v základní části. Všech 7 týmů
se zúčastnilo play-off, ze kterého se do finále probojovali týmy
Heckel a Záskalie. O 3. místo se utkaly týmy Špekouni a Mikiho
klubík

Výsledková listina:
1. Heckel (Police)

4. Mikiho klubík (Police)

2. Záskalie (SK)

5. Camel (Police)

3. Špekouni (Valmez)

6. Tři veterání (Branky)
7. Dřeváci (Police)
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Police uklízí Police – 15.9.2018
Obec

Police

zapojila

se
do

celosvětového
úklidového

dne,

který byl organizací
World

Cleanup

stanoven

na

jeden

den ve více než 130
zemích

na

všech

kontinentech země,
a to 15. září.
Koordinátorky
připraveny

akce

(Eva

s odpadkovými

Hermannová,
pytli,

Karolína

rukavicemi,

Holl)

byly

domácími

napečenými muffiny o toasty a samozřejmě diplomy pro každého
šikovného pomocníka na velkou účast nadšených dětí, tak jak tomu
bylo na jaře. O to více politování hodné je, že si v tento den neudělal
čas ani jediný občan Polic…

Polický okruh o cenu starostů - 28.9.2018
Letos ke konal již 8. ročník cyklo závodu Polický okruh. Na start
pátečního

svatováclavského

(28.9.)
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závodu

horských

kol

se

postavilo 124 závodníků, kteří soutěžili v celkem 18 kategoriích.
Pro závodníky byly připraveny 3 různé trasy, přizpůsobené věku
závodníků. Od 13 hodin závodily děti v kategoriích 0-5, 6- 8,
9-11 let na tratích okolo klubovny. Po vyhlášení vítězů v těchto
kategoriích byl odstartován hlavní závod. Na společný start se
postavilo 75 závodníků, mužů i žen ve 12 kategoriích. V elitní
třídě hlavního závodu na 5 kol se nejlépe umístil Lukáš Václavík
z týmu Kolovna KM - BT Morkovice s časem 00:51:15 v novém
rekordu trati, který zkrátil o 4 minuty. Mezi ženami kralovala
Sabina Macháňová z Bikecentrum Olomouc, ta zvládla 3 kola za
00:37:02. Rovněž Sabina posunula svůj loňský čas o 1. minutu.
Počasí přálo, trasa i organizace se závodníkům líbila a my se
můžeme těšit na další ročník závodu.

Hubertova jízda - 6.10.2018
TJ Police letos znovu pořádali Hubertovu jízdu, tentokrát v novém
kabátě se zajímavými soutěžemi a možností projížďky na koních
pro děti.
100 let od vzniku ČR - 26.10.2018
V pátek 26. října proběhly v naší obci oslavy 100. výročí od založení
československého

státu.

Oslavy

byly

spojeny

se

slavnostním

lampionovým průvodem s živou hudbou středem obce a položením
věnce u pomníku padlých první a druhé světové války. Poté byl
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zasazen

strom

svobody

panem

starostou

Karlem

Hlavicou

a

místostarostou panem Milanem Gerlou. Po projevech pana starosty
následoval ohňostroj a přesun do hasičské zbrojnice ke společnému
posezení účastníků oslav.

Vánoční posezení seniorů – 14.12.2018
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 přijal i pěvecký
sbor z Paršovic – Parsong pod vedením sbormistra pana Ceé. K
poslechu lidových písní hrál harmonikář pan Šrámek z Poličné.
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29.12.2018 - Předsilvestrovský výšlap
Po vánočních svátcích měli občané možnost se vydat na tradiční
předsilvestrovský výšlap na Hůrku. Počasí letos tolik nepřálo, ale
přesto všichni zvládli celou trasu s úsměvem. Z Hůrky se přešlo k
obrázku u Oznice a po zpěvu koledy „Narodil se Kristus Pán“ se
výprava vydala přes Pískovnu a Výpustu každý do svých domovů.

30.12.2018- Novoroční skok
TJ Police – Jezdecký oddíl uspořádal v neděli 30. prosince 2018
ve 13:00 na hřiště v Policích akci pro širokou veřejnost. Zájemci
mohli vykročit do nového roku přes symbolickou překážku na
koni, se psem nebo samostatně. I přes nevydařené počasí se našli
odvážlivci, kteří se této milé akce zúčastnili.
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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 - 6.1.2018
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 18. ročník tradiční
Tříkrálové sbírky.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování
zapojilo celkem 354 skupinek koledníků, což znamená, že do této
sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 416 osob.
Letos se potřetí podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2 294 031 Kč (tj. o 225 195 Kč více než
loni).
Letošní tříkrálové koledování v Policích probíhalo za krásného
slunečného počasí, což byla odměna za loňské velmi mrazivé počasí.
Jako už po mnoho let chodily tradičně čtyři označené skupinky
koledníků. Celkem se vybralo 17 682 Kč, což je o 3 175 Kč více

než v loňském roce.
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Masopustní průvod 3.2.2018
Spolek Klenot pořádal v sobotu 3. února tradiční masopustní
průvod. Mezi maskami se kromě tradičního medvěda objevil taky
mnich, papoušek, klauni, tygr, vodník i samotná Bílá paní.

Foto: Jana Janěková

Velikonoční posezení - 17.3.2018
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 – 28.4.2018
Spolek Klenot Police organizoval pro děti i dospělé u klubovny
tradiční stavění. Připraven byl doprovodný program pro děti hledání pokladů a taky opékání špekáčků.

Kácení máje - 26.5.2018
Spolek Klenot pořádal na klubovně kácení máje spojené se
škračením vajec. Akce to byla nejen díky krásnému teplému počasí
i letos velice vydařená.

Polická pouť – 10.6.2018
Stejně tak jako minulý rok, i tento rok k nám na točnu zavítala
pouť. Sluníčko pořádně peklo, takže pivo teklo proudem nejen
v hasičárně, ale také na točně a nebo v místním pohostinství.

Drakiáda - 20.10.2018
Spolek Klenot Police uspořádal nejen pro děti, ale i dospělé tradiční
Drakiádu, která se konala za příznivého počasí na louce u Klubovny
v sobotu 20. října 2018 od 14:00 hodin.
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Rozsvícení vánočního stromu – 2.12.2018
Tradiční rozsvícení vánočního stromu spojeného se začátkem
adventní doby se uskutečnilo v neděli 2. prosince 2018 od 17:00
na hřišti u Obecního úřadu. Připraveno bylo malé občerstvení i
tradiční svařák.

Mikulášská nadílka – 8.12.2018
Spolek Klenot Police tradičně jako každý rok pořádal Mikulášskou
nadílku, která se konala v sobotu 8. prosince 2018 v sále místní
hospody. Začátek byl v 15:00. Vstupné 50 Kč, děti zdarma. Na
programu bylo: vystoupení dětí MŠ + ZŠ Police, pohádka, nadílka a
také soutěž o ceny. Připraveno bylo občerstvení
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Foto: Kateřina Pavelková
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8 Úspěchy a ocenění

Darování krve – Vlastimil Němec
Český červený kříž udělil Zlatý kříž 2. třídy panu Vlastimilu
Němcovi za dovršení 120 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.

Karate – Poličtí nadějní sportovci
Česká

asociace

tradičního

karate

(ČATK) pořádala v sobotu 6. října 2018
v Ostravě Mistrovství České republiky,
kterému

předcházelo

Národních

pohárů

a

několik

kol

zahraničních

soutěží. Tvrdá dřina přinesla ovoce
Elle

Mikuláštíkové,

Jakubovi

Mikuláštíkovi, Petru Bělaškovi a Tomášovi Bělaškovi z Polic. Děti
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soutěžily o titul mistra ČR v disciplínách KATA (sestava technik)
a KATA TEAM (kombinace zápasů a kata).
Ella

Mikuláštíková

vybojovala

1. místo v kata – obhájila již
získaný titul z minulého roku,
stala

se

mistryní

tak
ČR.

dvojnásobnou
Dále

vybojovali

2. místo v kata týmu spolu s
Petrem

Bělaškou

a

Jakubem

Mikuláštíkem a Tomáš Bělaška
vybojoval 4. místo. ČATK také
vybrala reprezentanty na Dětský
světový pohár v Litvě, kterého se
Ella, Jakub i Petr zúčastnili.

1. Světový dětský BUDO karate šampionát v Litvě
Česká asociace tradičního karate vyslala ve čtvrtek 22. listopadu
2018 100členný team dětí, rodičů, rozhodčích i trenérů do
hlavního města Vilnius v Litvě, kde se v neděli 25. listopadu
2018 konal 1. SVĚTOVÝ DĚTSKÝ BUDO KARATE ŠAMPIONÁT
v Litvě. Zúčastnilo se ho přes 500 dětských závodníků z USA,
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Rakouska, Izraele, Polska, Ruska, Ukrajiny, Litvy a dalších zemí
včetně České republiky.
Tohoto světového šampionátu se zúčastnili Jakub Mikuláštík, Petr
Bělaška a Ella Mikuláštíková z Polic. Ella Mikuláštíková
vybojovala dvě medaile - stříbrnou v kategorii kata a bronzovou
v kategorii kumite (zápas). Je to obrovský úspěch v tak velké
konkurenci, která tam byla a tímto všem děkujeme za podporu.
Doufáme, že se dětem bude dál dařit a budou stejně úspěšně
reprezentovat nejen svůj tým, ale také obec Police.
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9 Tragické události

Rok 2018 byl bohužel taky ve znamení požárů a nešťastných
událostí i v naší obci.
Koncem března zasahovali hasiči při požáru rodinného domu
vedle

místního

pohostinství.

Jako

první

dorazila

místní

dobrovolná jednotka. Vyšlo najevo, že hoří pouze v jedné místnosti
domu. Oheň se dále nešířil. Dům byl ale silně zakouřený, hasiči
museli zasahovat v dýchací technice.
V obytné místnosti, kde hořelo, byla následně objevena osoba bez
známek života. Na místo proto vyrazil také kriminalistický
výjezd.
Podle policejní mluvčí bylo tělo požárem natolik poškozeno, že to
znemožnilo identifikaci zemřelého.
Následně bylo zjištěno, že se jednalo o obyvatele domu pana Jiřího
Němce, který zřejmě usnul se zapálenou cigaretou.
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Další požár se hasil v prosinci. V pondělí 10.12.2018 v 19:22
hodin přijalo krajské operační středisko hasičů informaci o
požáru stodoly v obci Police nedaleko Valašského Meziříčí. Už po
prvotním vyhodnocení situace vyhlásil operační důstojník II.
stupeň poplachu a na místo bylo vysláno celkem šest jednotek
profesionálních a dobrovolných hasičů s cisternami.
Ihned po příjezdu první jednotky velitel zásahu z místa potvrdil,
že hospodářské stavení (u Hollů a Jiříčků) o velikosti asi 10x15
metrů je kompletně v plamenech. Objekt byl využíván jako
skladovací prostory a chlévy.
Před příjezdem hasičů se přítomným podařilo z objektu vyvést a
zachránit dva stroje. Hasiči okamžitě natáhli několik hasebních
proudů

a

požár

lokalizovali.

Po

rozebrání

nestabilních

konstrukcí byla postupně dohašována všechna skrytá ohniska, a
ve 22:46 hodin velitel zásahu ohlásil celkovou likvidaci události.
V

místě

byla

na

dohlídku

ponechána

místní

jednotka

dobrovolných hasičů.
Zasahující jednotky: Jednotka HZS ZLK ze stanice Valašské
Meziříčí, velící důstojník směny ze Zlína, jednotky SDH obcí:
Kelč, Podhradní Lhota, Zašová, Loukov, Police.
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K události se dostavil také vyšetřovatel hasičů ze Vsetína. Příčinou
požáru byla závada na elektroinstalaci. Škoda byla 750 000 Kč.
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Rok 2018 byl (nejen pro mě) velice pestrým a dynamickým
obdobním plným změn. Uvidíme, jaké zážitky nám přinese ten
následující.
Děkuji všem, kteří mi ochotně poskytli podklady, fotky a
informace ohledně událostí, které se v naší obci Police udály
v roce 2018 a můžu tak pokračovat v tradici vedení kroniky.

Události roku sepsala kronikářka Mgr. Karolína Holl, DiS.
Police, 30.09.2019
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