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1 Pandemie

R

ok 2020 byl v mnoha ohledech úplně jiný, než na co
jsme byli doposud zvyklí a co většina z nás kdy zažila
nebo si dokázala vůbec představit.
Krátce po Novém roce Čína informovala svět o novém

viru s označením 2019-nCov, později známý jako koronavirus,
covid-19

nebo

SARS-CoV-2.

Jedná

se

o

vysoce

infekční

onemocnění, které se šíří pomocí kapének. Příznaky jsou podobné
chřipce, ale vzhledem k snadnému přenosu a vysoké míře
hospitalizovaných

nemocných

je

tento

virus

daleko

více

nebezpečnější.
V tuto chvíli by ještě nikoho nenapadlo, jak moc tato skutečnost
ovlivní nejen naše životy, ale fungování prakticky celého světa
napříč všemi kontinenty. Čínské město Wu-chan, které se stalo
prvním epicentrem nákazy, ohlásilo o pár dní později prvního
zemřelého a virus se postupně začal šířit do jiných zemí.
Dne 23. ledna byl Wu-chan odříznut od světa. Ani to však
nezabránilo šíření nákazy. S končící zimou se nemoc objevila
v Itálii a následně se začala šířit nebezpečnou rychlostí po celém
světě.
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V lednu a únoru jsme tady žili ještě normálním životem a
málokdo očekával černý scénář v podobě celosvětové pandemie.
Vláda dokonce poskytla Číně humanitární pomoc v podobě
několika tun ochranných pomůcek. Nálada v Česku byla zatím
stále optimistická a nikdo si nepřipouštěl, že by se ho nemoc
mohla týkat, natož nějak ohrožovat. Byl zde mírný respekt
k cestování, ale spíše stále vítězila fakta, že „už mám zaplacenou
dovolenou na horách v zahraničí, tak přece pojedu“.
Nákaza

u

nás

byla

oficiálně

potvrzena

1. března. Zatím šlo o tři případy, ale rychle následovaly další.
Za jejich zdroj byla označena severní Itálie – oblíbená destinace
lyžařů…
První protiepidemiologická opatření byla přijata 3. března. Již
10. března došlo k uzavření škol a následovalo jedno opatření a
nařízení

za

druhým.

Situace

se

měnila

každým

dnem.

Dne 12. března byl vyhlášen nouzový stav s řadou omezení
pro občany a podniky, dne 14. března pak došlo k uzavření
restaurací, hospod a všech dalších provozoven. O půlnoci z 15.
na 16. března Česko uzavřelo státní hranice.
Následně došlo k nařízení povinnosti pro všechny občany si mimo
bydliště zakrývat ústa a nos rouškou, šátkem či jinou pokrývkou.
Stejně tak jako v jiných státech, i v ČR chyběly ochranné
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pomůcky i dezinfekce. Lidé si tak sami začali doma ve velkém šít
roušky látkové. Z rozhlasu hrála nová písnička „Dej si roušku od
Mirai“. Nejohroženější a nejizolovanější skupinou obyvatel se stali
senioři. Ti co uměli šít, tak šili, ti co měli materiál, tak ho nosili
na sběrná místa. Byla vidět obrovská vlna solidarity, všichni,
kteří jen mohli, pomáhali, kde to jen šlo. Každá obec se starala o
své občany sama a dle svých možností. Někde se rozvážely ušité
roušky přímo do domů s balíčkem dezinfekce a ochranných
pomůcek všem občanům, někde jen seniorům, jinde vznikaly
rouškovníky – místa např. na plotě nebo keři, kde

zabalené

roušky k dispozici pro všechny zdarma, dobrovolníci pomáhali
seniorům s nákupem potravin a léků. Děti doma kreslily obrázky
pro babičky a dědečky pro lepší náladu.
Výjimečný stav a uzavření provozoven znamenalo, že spoustu lidí
zůstalo doma, administrativní pracovníci včetně úředníků začali
pracovat na homeoffice, tak aby byl co nejvíce omezen styk
s lidmi, ale zároveň bylo zachováno fungování státních a
veřejných orgánů. Osobní setkání se všude tam, kde to bylo možné
téměř ihned nahradilo online voláním.
Život v Policích se ale až na občany v rouškách a výpomoc tam,
kde to bylo potřeba, nijak závratně nezměnil. Jarní počasí bylo
ukázkové, tak spíš každý, kdo mohl, tuto situaci využil pro práci
na zahrádce, byly slyšet traktory, cirkulárky, každý se snažil
6

využít tohoto nečekaného volna na maximum. A život se tak nějak
zpomalil a zklidnil. Nikdo najednou nikam nespěchal…
Zasedání zastupitelstva probíhalo tak, že každý zastupitel měl
svůj stůl a židli a roušku na puse. Musely být zachovány
rozestupy min. 2m, dezinfekce byla cítit na každém rohu.
Počet pacientů s nákazou virem Covid-19 však rychle rostl. V
nemocnicích začala vznikat specializovaná oddělení, kam se
sváželi nakažení lidé, odkládaly se plánované operace, které
nebyly akutní. Prvního mrtvého s touto nemocí úřady oznámily
22. března. Virus se následně začal šířit v domovech pro seniory.
První vlna vyvrcholila kolem 12. dubna, kdy bylo evidováno
4750 osob nakažených nemocí covid-19, z toho bylo 436
hospitalizováno.

V

následujících

týdnech

se

počet

denně

nakažených lidí ustálil na 2 až 2,5 tisících. Česko bylo
považováno za zemi, která se s první vlnou epidemie vypořádala
jako jedna z nejlépe na světě. Málo koho by v tuto dobu napadlo,
že to nebyl konec, ale teprve začátek.
Začátkem dubna odsouhlasila Sněmovna ČR vládě prodloužení
výjimečného stavu do konce měsíce. Ten se následně prodloužil až
do 17. května. Nicméně s klesajícím počtem nově nakažených i
hospitalizovaných se postupně začala uvolňovat přísná opatření.

7

Pandemie postupně ochromila celý svět. V červnu smrtící nemoc
zaznamenaly všechny státy světa, kromě Antarktidy.
Už v srpnu bylo zřejmé, že epidemie v Česku znovu nabírá na síle.
Epidemiologové volali po zpřísnění opatření, nicméně vláda
(možná i kvůli podzimním krajským a senátním volbám) jednat
nechtěla. Nicméně už první zářijový týden se naše země zařadila
mezi nejvíce zasažené země světa, v počtu nakažených na milion
obyvatel.
Dne 17. září byl poprvé nárůst počtu nakažených osob vyšší než
3000 za den. Dne 30. září vláda vyhlásila na území ČR znovu
nouzový stav, a to od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Počet
pozitivních osob začal závratně stoupat. Ani ne za měsíc – dne
23. října – byl denní nárůst poprvé nad 15 000 osob. V tu dobu
již byly opět uzavřené školy, s výjimkou mateřských, nefungovaly
restaurace, posilovny, fitness centra, vnitřní bazény, koupaliště a
zoologické

zahrady,

ubytovací

zařízení.

Úplně

se

zastavil

kulturní a společenský život. Epidemie dokonce omezila možnost
shromažďování lidí, platil zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Od
28. října platil zákaz nočního vycházení mezi devátou hodinou
večerní a pátou hodinou ranní. Nejpřísnější opatření měla trvat
původně do 3. listopadu, na konec se protáhla na celý měsíc.
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Nálada už byla jiná než jaře – solidarita se vytratila, lidi už
nebyli tak semknutí.. Byly zde spíše 2 tábory – ti, kteří už
pandemii

nevěří

–

jsou

zde

obavy

o

manipulaci

s čísly

nakažených, existuje více modelů, jak se pozitivně testovaní lidé
počítají i jak se pak čísla následně interpretují, opatření jsou
vydávána ze dne na den, a to takovým zmateným způsobem, že
ministr zdravotnictví Prymula (který byl mimochodem pro
nedodržení opatření následně odvolán) řekne v pondělí, že nějaké
opatření bude oznámeno v pátek a ve čtvrtek se to objeví v
novinách

s tím, že nakonec už část platila od pátku, část

od pondělí.

Jsou zde informační zmatky, málo kdo se už

v nařízeních vyzná, straší se pokutami za nedodržování opatření.
A na druhou stranu jsou tady pak lidé, kteří mají strach a snaží
se, aby se všichni chovali ukázněně jako na jaře, takže se různě
udávají pro nedodržování opatření, je cítit nervozita a nikdo
neví, jak dlouho to všechno ještě potrvá. Lidé jsou unavení,
dostávají

se

do

dluhů,

mají

strach

o

ztrátu

zaměstnání,

nezvládají uživit rodinu a starat se o děti doma, které nemůžou
do školy a učí se distančně, podniky krachují, všechny štve
neustálé nasazování roušek a respirátorů, omezování svobody,
zákazy, příkazy…
Od 18. listopadu začalo platit v obchodech omezení počtu lidí.
Jedna

osoba

pro

sebe

musela
9

mít

prostor

patnáct

metrů

čtverečních.

Vznikaly

tak

dlouhé

fronty

před

vstupem

do

supermarketů a čekalo se na nákupní košíky a vozíky. Zároveň se
toho zneužívalo tak, že se objevovali „nákupčí“, kteří Vám za
poplatek nákup udělali, čehož využívali hlavně senioři, kteří tak
nemuseli čekat v dlouhých frontách. Stále byly oficiálně zavřené
kadeřnictví a kosmetické služby, i když aby se lidé uživili, začali
tajně služby provozovat tajně nebo přímo doma u zákazníků.
Hospody fungovaly jen přes okýnko. Současně se do základních
škol vrátili žáci prvních a druhých ročníků (případně na
výjimku malotřídky prvního stupně tak jako u nás), zpívat a
cvičit však bylo zakázáno. V prosinci se znovu otevřely služby a
ubytovací zařízení, ač s mnohými omezeními. Uvolnění opatření
s

sebou

ovšem

znovu

přineslo

nárůst

denních

pozitivně

testovaných. Vláda tak rozhodla, že se před Vánocemi opatření
přitvrdí, a to od 18. prosince. Podnikatelům slíbila rozsáhlé
finanční kompenzace.
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2 Významné události

2.1 Přehled událostí ve světě

T

ento rok však nebyl jen o koronaviru a pandemii. Ve světě

se událo i spousta jiných zajímavostí a skutečností, i když
jich určitě kvůli omezenému společenskému životu a
zákazům nebylo tolik.

Dne 31. ledna vystoupilo Spojené království po 47 letech z
Evropské

unie.

Britové

tak

rozhodli

už

v

červnu

2016

v referendu, nicméně jednání se stále protahovala a nebylo jisté,
kdy se tak nakonec stane.

Na Slovensku se 29. února konaly parlamentní volby. Dva roky
po vraždě novináře Jána Kuciaka došlo k úplnému překreslení
politické mapy. Se ziskem 25,02 procenta hlasů zvítězilo opoziční
hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče, což
znamenal konec extremismu Mariana Kotleby.
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Obrovské protesty, pouliční bitky, rabování a další výtržnosti s
celosvětovým

dopadem

vyvolala

v

dubnu

smrt

černošského

recidivisty George Floyda. Byl zatčen během policejní akce a
zemřel poté, co na něj jeden z policistů zaklekl a nepovolil, ani
když zadržený prosil a křičel, že nemůže dýchat.
Začátkem července proběhlo v Rusku referendum o změnách
v ústavě. Občané tak umožnili prezidentovi Vladimiru Putinovi
setrvat u moci až do roku 2036. Po vypršení mandátu v roce 2024
se tak může ucházet o zvolení ještě další dvě šestiletá období. Pro
se vyslovilo 80 % voličů.
V srpnu srovnala se zemí část libanonského hlavního města Bejrút
masivní exploze dusičnanu amonného, který byl skladován bez
dostatečných bezpečnostních opatření. Šlo o jednu z největších
dosud zaznamenaných nenukleárních explozí. Zahynulo přes
dvě stě lidí, asi sedm tisíc bylo zraněno.
V

Bělorusku

proběhly

v srpnu

prezidentské

volby.

Podle

oficiálních výsledků v nich vyhrál „poslední diktátor“ v Evropě
Alexandr Lukašenko se ziskem 80,08 procenta hlasů. Opozice ani
Evropská unie ale výsledky neuznaly. Mezi Bělorusy vyvolaly tyto
výsledky odpor, který vyústil v pravidelné protesty. Na ty vláda
reagovala masivním zatýkáním a brutalitou.
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Dne 3. listopadu proběhly ve Spojených státech 59. prezidentské
volby. Proti sobě se postavili republikán Donald Trump a
demokrat Joe Biden, který nakonec zvítězil se ziskem 306
volitelů, 51,3 procenta hlasů (okolo 81 mil.). Donald Trump pak
získal 46,9 % (přes 74 mil.), tedy 232 volitelů. Trump ovšem
dlouho tento výsledek odmítal s odkazem na to, že volby byly
zmanipulované. Jeho právní zástupci proto v řadě volebních
okrsků, států napadali sčítání hlasů u soudů žalobami. V drtivé
většině u nich neuspěli. Výsledky voleb všechny státy USA
potvrdily až 8. prosince
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A

2.2 Přehled událostí v ČR
ni

v Česku

nezastavil

a

se

ochromený

země,

i

když

život

pandemií

v omezeném

úplně

režimu

a

s přestávkami mezi nouzovými stavy, musela fungovat
dál.

Dne 10. února se v Česku prohnal orkán Sabine. Bez proudu se
v

odpoledních

hodinách

ocitlo

na

300

tisíc

domácností

v Karlovarském, Plzeňském a Středočeském kraji a Jihočeském
kraji. Škody podle odhadů pojišťoven činily desítky milionů
korun.
Na 167 místech po celé České republice protestovaly dne 9. června
stovky lidí proti vládě a premiérovi Andreji Babišovi. Akci svolal
spolek Milion chvilek, kritizoval chyby, které vláda udělala
během první vlny epidemie nemoci covid-19.
Více lidí než v jiných letech se v roce 2020 rozhodlo strávit
dovolenou v Česku. A díky tomu stoupla meziročně poptávka po
jízdních kolech o polovinu. Vyrobilo se jich ale zhruba stejně jako
jindy, takže nebyly žádné skladové zásoby a rovněž chyběly
náhradní díly.
Přední evropský výrobce pianin a klavírů Petrof Hradec Králové
přišel začátkem září o pětimilionovou zakázku na dodání zboží
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do Číny. Podle tamních médií šlo o důsledek cesty předsedy
Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.
Sněmovna dne 22. prosince stvrdila senátní daňový balíček. Ten
zrušil superhrubou mzdu a zavedl dvě sazby 15 a 23 procent na
daň z příjmu. Navýšily se také daňové slevy na poplatníka
z nynějších 24 840 korun na 27 840 korun v roce 2021 a
na 30 840 korun v roce 2022.
Vláda schválila státní rozpočet na rok 2021 - Česká republika
bude hospodařit se schodkem 320 miliard korun. Ministerstvo
financí předpokládá, že schodek rozpočtu tak bude činit 8,8
procenta HDP.
K 31. 12. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 291 977 uchazečů
o zaměstnání. To je o 17 451 více než v listopadu a o 76 445 osob
více než před rokem. Podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl na
4 % (listopad 2020 – 3,8 %, prosinec 2019 – 2,9 %). Vzrostl i počet
volných pracovních míst. V mezinárodním srovnání měla ČR
podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2020)
nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Minimální mzda se od ledna 2021 zvýší z 14 600 Kč
na 15 200 korun měsíčně či 90,50 Kč za hodinu.
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2.3 Volby 2020

T
pr
o

ento rok se konaly volby do zastupitelstev krajů a
Senátu Parlamentu ČR (nicméně ne v našem volebním
obvodu).

Volby do zastupitelstev krajů ČR

Ve dnech 2. – 3. října 2020 se konaly volby do zastupitelstva
Zlínského kraje. Účast byla 37,95.
Ve všech krajích kromě Středočeského, kde vyhráli Starostové a
nezávislí, Královehradeckého, kde vyhrála koalice ODS+STAN+VČ
a Libereckého, kde vyhráli Starostové pro Liberecký kraj, byla
celá republika modrá – ANO.
Ve Zlínském kraji byla účast 41,19 %. Nejvíce hlasů získalo hnutí
ANO (19,08 %). Dále pak KDU-ČSL (18,62 %), Piráti (13,26 %),
STAN (12,69 %), ODS (10,04 %), ČSSD (8,45 %), SPD (6,04 %) a
koalice Trikolóra, Soukromníci a NEZ (5,99 %).
Účast v Policích byla 34,01 %. U nás vyhrálo KDU-ČSL se ziskem
24,83 % hlasů. Dále pak hnutí ANO 22,14 % hlasů, Piráti
s 12,75 % hlasů, SPD 10,73 %, Starostové a nezávislí 8,72 % a
ODS se ziskem 6,71 %.
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Zastupitelstvo Zlínského kraje:
MUDr. Miroslav Adámek (STAN a NEZÁVISLÍ)
Bc. Anna Ančincová (Piráti)
Josef Bazala (KDU-ČSL)
Mgr. Štěpán Bekárek (KDU-ČSL)
MUDr. Jaromír Bernátek (Trikolora – Soukromníci a Nezávislí)
Ing. Stanislav Blaha (ODS)
Michaela Blahová (KDU-ČSL)
Ing. Pavel Botek (KDU-ČSL)
Jiří Čunek (KDU-ČSL)
Ing. Radek Doležal (ANO)
MUDr. Jaroslav Dvořák (SPD)
Ing. Michal Dvouletý, MBA (Trikolora – Soukromníci a
Nezávislí)
Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (Piráti)
Zbyněk Fojtíček (ODS)
PaedDr. Alena Gajdůšková (ČSSD)
Mgr. Petr Gazdík (Starostové a Nezávislí)
Ing. Radek Henner (SPD)
Ing. Radim Holiš (ANO)
Mgr. Roman Hoza (ODS)
Ing. Jan Hrdý (ODS)
Ing. Tomáš Janča (ANO)
Ing. Jiří Jaroš (Piráti)
Mgr. Šárka Jelínková (KDU-ČSL)
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Mgr. Miroslav Kašný (KDU-ČSL)
Jiří Knotek (Piráti)
MUDr. Richard Kreml (ČSSD)
MVDr. Stanislav Mišák (ČSSD)
PhDr. Mgr. Ivo Mitáček (Trikolora – Soukromníci a Nezávislí)
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL)
Eliška Olšáková (Starostové a Nezávislí)
Ing. Tomáš Pifka (Starostové a Nezávislí)
Ing. Milan Plesar (Starostové a Nezávislí)
Ing. Jan Pšeja (ANO)
Denis Rychtar (Piráti)
MUDr. Olga Sehnalová, MBA (ČSSD)
Mgr. Rudolf Seifert (Starostové a Nezávislí)
Bc. Robert Stržínek (ANO)
MUDr. Robert Teleky, MBA (KDU-ČSL)
Lubomír Traub, MSc. (ODS)
Ing. Pavel Vardan (ANO)
Bc. Hana Večerková, DiS. (ANO)
Radek Všetečka (ANO)
Ing. David Vychytil (ANO)
Ing. arch. Jakub Zach (Piráti)
MUDr. Vladimír Zlínský (SPD)
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3 Počasí

V

Roce 2020 jsme se kromě pandemie museli potýkat s
přívalovými dešti, nárazovým větrem a rovněž s
pokračujícím oteplováním vzduchu. Vypadá to, že
období sucha sice částečně skončilo, ale teplota

vzduchu se konstantně zvyšuje. K přívalovým dešťům se letos stále
více přidávaly silné poryvy větru, které na některých místech
dosahovaly takřka stokilometrové rychlosti.
Oproti minulým rokům se oteplilo o zhruba 1,5 stupňů Celsia
oproti dlouhodobému průměru mezi lety 1961 až 2020. Rok
2020 je tak z hlediska průměrné teploty vzduchu na hranici
první desítky nejteplejších let.
Pro letošní rok bylo charakteristické teplo a přívalové deště. Díky
nim se podařilo zachránit přírodu od sucha, ale nese to s sebou
jeden problém, a sice zadržování vody v krajině. Kvůli vypařování
a rychlému odtoku se srážky dostanou pod povrch do zhruba 40
centimetrů, ale hlouběji často ne. I tak letošek vybočoval z řady
let 2015 až 2019. Vyloženě deštivý přelom jara a léta přinesl
v červnu v průměru více než 15 centimetrů srážek po celé zemi.
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V letošním roce v Česku napršelo celkem 735 milimetrů srážek,
což je nejvíce za posledních 10 let. Naposledy v roce 2010 napršelo
o zhruba 120 mm více. Například ve srovnání s vyloženě suchým
rokem 2018 napršelo o více než třetinu.

Sníh se v lednu objevil asi na 1 týden, kdy i trochu mrzlo.
Průměrná teplota kolísala od -2,2 °C do +7,6 °C. Mrazových dnů
bylo 27 proti průměru 25, ale ledových 0, oproti průměru 12.
„V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává“

Měsíc únor byl silně teplý. První víkend byly teploty kolem 13°C,
na Jižní Moravě dokonce i 17 °C. Celkově únor připomínal spíše
apríl - stávalo se, že během dne svítilo sluníčko, pak byla sněhová
vánice, pak pršelo a najednou bylo modré nebe. Dne 28.2.2020
napadlo 30 cm sněhu a konečně se sáňkovalo a stavěli se
sněhuláci.
„Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.“

Březen byl hodně upršený. Poslední dva týdny v měsíci byly
teploty i –7°C a napadl i sníh, který přes den pak roztál (tolik
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ho nebylo celou zimu). Během víkendu zase dosahovaly teploty i
15°C.
„Březen bez vody - duben bez trávy.“

Celý duben bylo obrovské sucho a vysoká prašnost a nebylo ani
co sekat sekačkou (běžně už šlo slyšet sekačky i krovinořesy).
Třešně i švestky v dubnu odkvetly, jabloně začaly kvést začátkem
května, kdy padaly sem tam i přízemní mrazíky.
„ Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje.“

Květen

byl

z

dlouhodobého

hlediska

výrazně

chladnějším

měsícem, jehož průměrná teplota 10,9 stupně byla o dva stupně
nižší, než je zvykem. Srovnatelně studený byl ale pátý měsíc
kalendáře i minulý rok. Stromům a trávě to pomohlo, všechno
bylo krásně zelené. Přes den bylo skoro 25 °C. Velké ochlazení
přišlo v noci 11.5.2020, kdy byla bouřka, obrovský vichr, v noci
napadlo trošku sněhu, pak déšť. Přes den bylo 6 °C. Zmrzlí dostáli
svého jména.
„Deštivý květen - žíznivý říjen.“

V červnu byla spíše zima a deštivý měsíc. Týden před poutí pršelo
jak blázen, půda už nebyla schopná absorbovat tolik vody,
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zvýšily se hladiny potoků (Krhová, Poličná), na Oznici byla
podemletá cesta vodou. Od druhé poloviny měsíce byly teploty
kolem 20 °C a chladné noci. V pátek 26.6.2020 přišlo několik
silných bouřek s lijákama, v noci obrovské kroupy a vichřice
s deštěm. O posledbán víkendu byly poprvé letní teploty, které se
přibližovaly 30 °C. V pondělí 29.6.2020 další velká bouřka
s přívalovým deštěm, ochlazení o 15 °C, potok se vylil v Policích
i v Brankách, voda se valila z polí do sklepů, tvořily se laguny
vody a byl zatopený dolní konec.
„ Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá“

V červenci to bylo jako na houpačce. Dne 10.7.2020 byl dosud
nejteplejší den léta – 31 °C i když hodně foukalo. O den později
došlo k propadu teplot o 20 °C, celý den pršelo, byla mlha jako
na podzim. Dále byly spíš přeháňky a bouřky a teploty okolo 23
°C. Dne 28.7.2020 byl tropický, dosud nejteplejší den v roce, kdy
teploměr ukazoval 33 °C, místy i 36 °C, ale večer přišly silné
bouřky. Hasiči ve Zlínském kraji vyjížděli ke stovkám případů,
střídavě nešla elektrika, v celé republice více než 700 případů a
spoustu domácností bez elektriky.. ale v Policích to nebyla velká
hrůza, jen špinavé cesty a ulámané stromy
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„Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.“

O abnormálně chladném létě nelze mluvit ani z toho důvodu, že
obvyklá červencová vedra nahradil nadprůměrně teplý srpen.
Během něj padla také nejvyšší naměřená teplota letošního roku 11. srpna bylo v Olomouci 36,2 stupně. Platí ale, že letošní léto
bylo poměrně chudé na tropické dny, kdy teplota dosáhne
minimálně
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stupňů.

Těch

zaznamenali

meteorologové

o

prázdninách osmadvacet - jedenáct v červenci a sedmnáct v
srpnu. V předchozích třech letech jich bylo více - v roce 2018
přes čtyřicet a loni dvaatřicet. Letošek tak popřel známou
statistiku:
„Co červenec nedovaří, to srpen nedopeče".

Letní počasí hned první zářijový den utnul déšť a zima. V pátek
a v sobotu 4. a 5.9.2020 bylo ještě nádherné babí léto, v neděli
ale udeřil déšť a bouřka, v Olomouci dokonce padaly stromy a
byly zatopené sklepy. Pak se počasí ještě umoudřilo a pokračovalo
s letními teplotami kolem 28 °C, modrým nebem bez mraků a
v noci i místy 20 °C. Poslední týden už byl ale ryze podzimní
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s deštěm a teploměrem ukazujícím 10 °C. Topná sezona začala
26.9.2020, tedy o týden později než v minulém roce.
„Září - máj podzimu“

Říjen byl studený. Od 10.10.2020 začalo pršet a foukat, přes den
dosahovaly teploty max. 5°C, pocitová ještě méně. Dne 13.10.2020
se objevil první sníh na Pustevnách a stále padalo – bylo více
sněhu jak v lednu. U nás v nížinách a okolí – hlavně Branky se
pomalu vylévaly potoky a Bečva tak tak držela v korytu. Ústí bylo
úplně zaplavené a musela se zavřít cesta do Hranic a stejná situace
byla taky cesta z Němetic na Hustopeče.
„ Říjen a březen rovné jsou ve všem.“

Listopad

byl

teplotně

průměrný

a

srážkově

normální.

Po

říjnových deštích a bahnu to byla příjemná změna. První
jinovatka se objevila ráno 6.11.2020, načež následoval konečně
první krásný den, kdy po dlouhé době svítilo sluníčko, i když
přes den teplota dosahovala max. 8°C. Celý měsíc byl relativně
suchý, místy mrholilo, ale spíše byly mlhy a hodně foukalo.
„Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.“
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I prosinec byl teplý. Průměrná teplota se pohybovala mezi -11°c
až 7°C. Dne 23.12.2020 byl nejteplejší prosincový den za 30 let,
někde kvetly petrklíče nebo sedmikrásky. Dne 28.12.2020 udeřil
šílený vichr, teplota 4 °C, ale pocitová celý den kolem -5, od rána
až do pozdního odpoledne nešla elektrika i voda tekla pomalu.
Hasiči měli výjezd, osvětlení na vánočním stromečku nesvítilo a
skoro odletělo, byl povalený betlém, který se poničil a po celé
vesnici byly popadané stromy.

„Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.“
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4 Činnost samosprávy a orgánů
veřejné správy

4.1 Obecní úřad Police

N

a obecním úřadě aktuálně pracují 2 referenti a
starosta. Úřední hodiny jsou stanoveny v daných
hodinách 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.

Národní síť Zdravých měst ČR
V tomto roce se obec Police stala členem Národní sítě Zdravých
měst ČR. Jedná se o odborně zaměřenou asociaci 130 měst, obcí a
regionů, která v Česku působí již téměř 30 let. Platforma se
zaměřuje se na zapojování místní veřejnosti, škol, nevládek
i podnikatelů,

na

základě indikátorů
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umí

hodnotit kvalitu

života a zdraví obyvatel a pomáhá členům se strategiemi a
řízením prostřednictvím projektů a ukazatelů.

Webové stránky
Webové stránky se fungují jako jeden 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.
Letos jsme se potřetí přihlásili do soutěže „Zlatý erb“ o nejlepší
webové stránky měst a obcí. Díky situaci s koronavirem však bylo
vyhlášení posunuto nejprve na neurčito a následně až na
podzimní měsíce. V krajském kole jsme se umístili na 13. místě
z 19 přihlášených obcí s výsledkem průměru bodů 4,03 (oproti
minulému roku 3,83). První příčku obsadila obec ZádveřiceRaková (průměr 4,58 bodů), druhou Slopné (4,53 bodů) a třetí
místo obdržela Horní Lhota (4,51 bodů).
Letos

byla

taky

díky

koronavirové

situaci

velice

aktivně

využívána 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, jaké jsou/byly zrovna platné nařízení a omezení vlády
nebo co nového bylo zveřejněno na úřední desce.
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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.

Zpravodaj
Pokračuje se také ve vydávání barevného měsíčníku Polického
zpravodaje,

který

je

vždy

na

začátku

měsíce

rozdáván

do schránek. Všechna čísla jsou přílohou kroniky.
Od roku 2019 je do zpravodaje
zařazena 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.
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Lednové vydání patřilo
přímo

herečce

režisérce
Janěkové,

a
Janě

která

se

narodila ve Zlíně do
Polic – rodiště svých
předků, se přestěhovala
až nedávno.

V únoru jsme se mohli blíže seznámit s fotografkou Kateřinou
Pavelkovou, která předtím, než se nastěhovala s manželem a
rodinou do Polic, žila v prosluněném Španělsku.
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V březnovém

čísle

objevil

Jakub

který

se

se

přítelkyní

se

Kelnar,
svou
Nelou

přestěhoval do Polic a
společně

v roce

2018

založili

spolek

Ranč

u Hromnnice a pořádají s koňmi kroužky a příměstské tábory pro
děti.

Dubnové

vydání

už

značně

poznamenáno celosvětovou pandemií
koronaviru a nouzovému stavu patřilo
rouškám a Davidovi Hermanovi, hráči
hokeje působícího i za hranicemi ČR
a studenta Fakulty tělesné výchovy a
sportu na Univerzitě Karlově v Praze.
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V květnovém čísle se objevila nová
ředitelka

MŠ

a

ZŠ

Police,

Lucie

Kristová, která hned první rok ve
funkci musela reagovat na pandemii
a s tím spojené změny ve výuce.

Červencové číslo patří Janě
Paškové, která žila dlouhou
dobu v Irsku, předtím, než
si

koupili

s rodinou

pozemek a postavili nový
domeček na Výpustě.

V měsíci

srpnu

se

v rubrice

objevil Mirek Kašík ml., nadaný
polický

umělecký

truhlář

a

řezbář.
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Zářijové číslo patřilo poslu
dobrých i špatných zpráv –
poštovní doručovatelce Ireně
Wall.

Další rozhovor byl s Justýnou
Tydlačkovou, rodačkou ze Zubří se svojí legendární hláškou
v listopadovém rozhovoru: „Mně se na

Policích nejvíc líbí ten slepičinec.
Taková tichá pošta, na dolním konci
jedna paní povídala, na Výpustě to
psala, v Ulici to vůbec neřekla ona a
na horním konci to byl vlastně chlap.
To je prostě bomba!“

A poslední prosincové číslo patřilo
„čertici“ Janě Havranové, jejíž muž
taktéž
koupili

žil

v Irsku

pozemek

a
a

později

si

postavili

si

domeček na Výpustě.
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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.
I knihovny se dotkla
různá

opatření

související
s epidemií.,

kdy

musela být na chvíli
úplně zavřená nebo
se musela dodržovat
zvýšená hygienická
opatření.

Národní

knihovna

v Praze

dokonce

vydala

i

manuál,

jak

lze

dodržovat

nařízení

vlády.

Díky výhře v celostátní soutěži „Obec přátelská seniorům 2020“
se po mnoha letech podařilo knihovnu rekonstruovat a pořídilo
se nové vybavení.
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Foto před realizací
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Foto po realizaci

V knihovně se i přes složitou dobu pořádaly také 3 akce, kterých
se s velkým ohlasem zúčastnilo téměř 70 návštěvníků. V lednu to
byla přednáška Michala Štěpánka – „Libanon – země hor, cedrů
a uprchlíků“.

„Na malém území ohraničeném Středozemním mořem, Sýrií a
Izraelem se zvedají hory, po zemi jsou roztroušeny starobylé
památky, servíruje se zde uznávaná kuchyně a nábožensky se
jedná o velice koncentrovaný pel-mel…Nablýskaná metropole
Bejrút, famózní město Tripolis, část LMT (Lebanon Mountain
Trail), starodávný Byblos, Baalbek a poklidné město Zahlé jsou
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jen

letmou

ochutnávkou

toho,

co

tato

destinace

nabízí.

Blízkovýchodní zemi s největším počtem uprchlíků jsem navíc pro
jistotu

opustil

předčasně

díky

silným

konala

v únoru

protivládním

demonstracím.“
Další

přednáška,

která

se

ve

spolupráci

s Diakonií, bylo „Trénování paměti“.
Na podzim se pak ještě uskutečnila přednáška na téma „První
pomoc“. Přednášející byla paní Renata Michnová, zdravotní
sestra z Rychlé záchranné služby Valašské Meziříčí.
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4.2

Č

lenové

zastupitelstva

Zastupitelstvo
obce

Police

byli

zvoleni

v komunálních volbách na podzim roku 2018 a stále se
pokračuje ve stejném počtu i složení.

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)
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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
bylo

schválení

a

uzavření

nájemní

smlouvy

na

pronájem

pozemků pod vysílačem na horním konci na dobu 10 let; podání
žádosti o dotaci na prodloužení kanalizace a vodovodu Police –
k areálu ZD - tato stavba by se v případě obdržení dotace mohla
realizovat v roce 2021.
Dále byla úplně poprvé vydána Obecně závazná vyhláška č.
1/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní
pyrotechniky. Cílem bylo zejména omezit ohňostroje a petardy
v průběhu
(chovatelská

roku

kvůli

stanice

zvířatům,

psů,

koně,

které

se

ovce,…).

v obci
Tato

chovají
vyhláška

zjednodušeně povoluje střílení rachejtlí jen o Silvestru v časovém
úseku od 18:00 do 2:00. Pokud by si někdo chtěl udělat soukromý
ohňostroj, tak je to možné, ale musí dát dopředu vědět na obecní
úřad, aby to bylo sděleno včas občanům.
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Hlavním

bodem

červnového

jednání

bylo

zabezpečení

financování výstavby nové cesty na Výpustě. Obec žádala Zlínský
kraj o dotaci, která však nebyla přidělena. Z důvodu koronavirové
pandemie poklesly obci také daňové příjmy. I přesto se zastupitelé
rozhodli komunikaci v celkových nákladech přes 4 mil. korun
realizovat z komerčního úvěru.
Spoustu času zastupitelé strávili také v rámci pracovních jednání
spojených s výhrou v soutěži Obec přátelská seniorům 2020.
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4.3 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 Kelnarová
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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.
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4.4 Poplatky

J

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

února.

Platba

za vypouštění

odpadních

vod

do kanalizační sítě obce – stočné za rok 2020 byla stanovena
na 600 Kč za obyvatele se splatností do konce března. Poplatek
za svoz a likvidaci odpadu činil 500 Kč na obyvatele. Poplatek
byl splatný do konce května. Výše poplatků zůstaly nezměněné.
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5 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 2020 se přistěhovalo 18 obyvatel, 11 obyvatel se
odstěhovalo.

K

poslednímu

dni

roku

2020

je

nás

v obci 588.
Celkem
Počet obyvatel

věku (let)

Ženy

588

289

299

0-14

123

60

62

15-64

370

194

176

95

37

58

39,6

38,5

40,8

k 31.12.2020
v tom ve

Muži

65 a více
Průměrný věk (let)
Zdroj: Český statistický úřad, 2021
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V tomto roce došlo k uzavření 3 sňatků a k 1 rozvodu.
Dne 8.8.2020 vstoupili do manželství Nela Petřkovská a Jakub
Kelnar.

Dne 12.9. uzavřeli sňatek Kateřina Vitteková a Martin Sedlář.
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A

dne

17.10.2020

vstoupili

do

manželství Petra Maňáková a Lukáš
Janírek.

Zlaté svatby – 50 let spolu
Marie a Václav Žlebkovi

Eva a Jan Vašíčkovi
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Vlasta a Vojtěch Černochovi
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Za rok 2020 se narodilo celkem 6 dětí – Nikolka Čechová, Tereza
Winklerová, Anna Černochová, Jakub Březovják, Magdaléna
Sváčková a Adam David.
Vítání občánků, které má na starosti Kulturní a sociální komise,
se uskutečnilo dvakrát v roce. První bylo v lednu, kdy se přivítali:
Terezka Janírková, Fillípek Doležal a František Mičunek.
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A druhé bylo v září, kdy se přivítali:
Pavlík Herman, Lukášek Rýdel, Matyášek Bialožyt a Tobiášek
Novák.
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Na konec pozemské cesty došlo v tomto roce 5 spoluobčanů – Ivan
Pavlín, Marie Slimáčková, Radek Křížan, Vlasta Gerlová a
Ludmila Havranová – nejstarší občanka Polic - zemřela v den
svých 99. narozenin.
V srpnu nás navždy opustila i paní Dagmar Bialožytová, která se
aktivně podílela na akcích spolků a dění v obci.
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6 Hospodaření obce

C

6.1 Rozpočet
elkové příjmy obce dle Závěrečného účtu v roce 2020
po konsolidaci byly ve výši 20 848 100,40 Kč. Celkové
výdaje po konsolidaci činily 23 989 616,49 Kč. Prostředky
z minulých let byly ve výši – 539 596,54 Kč, dlouhodobě

přijatý úvěr na financování komunikace na Výpustě činil
4 000 000 Kč a uhrazené splátky 251 206,24 Kč.
Největší položku příjmů tvoří transfery, a to ve výši 9 889 940,76
Kč, z toho tvoří dotace a kompenzační bonus celkem 9 550
280,76 Kč.
Daňové příjmy – Oproti schválenému rozpočtu jsou daňové příjmy
nižší o 0,35 % z důvodu nižšího příjmu poplatku za odnětí půdy
ze zem. půdního fondu, místních poplatků a správních poplatků.
Nedaňové příjmy – Oproti schválenému rozpočtu jsou nedaňové
příjmy

nižší

o

4,56

%

především

plánovaných příjmů za prodej dříví.
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z

důvodu

nenaplnění

B

6.2 Dotace a granty

ěhem tohoto roku se navzdory pandemii podařila
realizovat

řada

významných

investičních

i

neinvestičních akcí spolufinancovaných z dotačních
prostředků.

V roce 2019 se podávaly žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj,
kde

se

žádalo

o

finanční

prostředky

na

opravu

kaple

a

revitalizaci související zeleně s retenční nádrží a rekonstrukci
víceúčelového hřiště. Tyto žádosti byly nejprve kvůli obrovskému
zájmu převyšující alokaci zařazeny mezi náhradníky, nicméně
po navýšení alokace byly obě žádosti v letošním roce podpořeny a
realizace se tak posunula na rok 2020/2021.
Rok 2020 byl celkově ve znamení nové zeleně a rekordním sázení
nových stromů a keřů. Celkem bylo v obci zasazeno 51 ks stromů
– původních dřevin zahrnující lípu, habr, vrbu, střemchu, javor,
dub, buk i kaštanovník, platan nebo olši či jeřáb.
Dále bylo zasazeno více než 700 ks keřů – růže, jasmín, zlatice,
levandule, vajgélie, svída, líska, černý bez, muchovník, kalina
tušalaj a další.
A vysadilo se také přes 1000 ks trvalek a cibulovin – narcisy,
tulipány, konvalinky, pivoňky, kosatce, modřence, rozchodníky,
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třapatku, kakost, dlužichu i denivku, které kvetou postupně celý
rok.
To se podařilo jak díky finančním prostředkům z Operačního
programu Životní prostředí na revitalizaci zeleně okolo kaple a
obecního úřadu, kde se rovněž umístilo i nové pítko, tak díky
grantu z neziskové organizace Sázíme stromy a Národnímu
programu Životního prostředí. Tyto granty zahrnovaly také
výsadbu na Výpustě a v arboretu.
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Sázení na Výpustě a v arboretu
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Dále se v rámci mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko znovu
podávala společná žádost s několika obcemi na podporu veřejné
správy a elektronizaci úřadů – zejména pořízení elektronické
úřední desky. Poprvé to sice nevyšlo, nicméně v tomto roce jsme
měli štěstí a projekt byl podpořen. Znamená to tak financování
nových modulů na webové stránky i umístění nové elektronické
úřední desky, která bude mít své místo stávající pod stromy u
Jednoty, zřejmě v roce 2021.
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.
Dále se v roce 2019 podařilo také vykoupit rodinný dům č. p. 51
pro následnou demolici v tomto roce a revitalizaci území –
příležitostné parkování, sběrné místo pro tříděný odpad a
doplnění zeleně a kvetoucích trvalek. Je to už druhá povedená
demolice

za

poslední

3

roky

financovaná

prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.
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z finančních

Je to už druhá povedená demolice za poslední 3 roky.
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Letošní největší dotační investiční akcí byla oprava a rekonstrukce
MŠ a ZŠ Police.

Po dlouhých letech si už škola zasluhovala nejen opatření na
snížení energetické náročnosti, opravu střechy, podlah, ale i nové
plynové

kotle,

požárně-bezpečnostní

řešení

i

fasádu

s odvodněním. Díky úspěšné žádosti o dotaci z Ministerstva
finanční ČR obec obdržela 3,8mil. Kč (z celkového rozpočtu 4,2
mil. Kč). Za vlastní prostředky ve výši cca 400 tis. Kč se tak udělal
obrovský kus práce.
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Co se týká chodníků, tak jsme díky dotaci z Integrovaného
operačního programu postavili nový bezpečný a osvětlený úsek od
točny k rozcestí pod Jednotou. Nový chodník přibyl také nad
studní směrem k Jednotě a u obecního úřadu, který se rovněž
dočkal opravy vstupu, nového nátěru fasády i opravy komunikace.
Dále se podávala také žádost o dotaci na vybudování komunikace
na Výpustě. Bohužel tento projekt nebyl podpořen, a tak byla
komunikace financována z účelově vázaného úvěru ve výši cca
4 mil. Kč se splátkami na 5 let.
Úspěch se také dostavil díky podané přihlášce do celostátní soutěže
vyhlašované
přátelská

Ministerstvem

rodině/seniorům

práce

a

sociálních

2020“. Jako

věcí

zastupitelé

„Obec
jsme

se

dohodli, že znovu zkusíme podat přihlášku, tentokrát do oblasti
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zaměřené na seniory a proseniorskou politiku. Samotné přihlášce
přecházelo zpracování Koncepce stárnutí obce Police na období
2020 – 2024, 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 82 obcí v 5 kategoriích (což je o 45 obcí více než v roce
minulé,), 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.
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Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předala
oceněným diplomy a symbolické šeky na slavnostním vyhlášení,
které se uskutečnilo v pražském Lichtenštejnském paláci dne
23. června 2020, kterého se jako zástupce seniorů zúčastnila
Anna Zedková, jako projektový manažer a zpracovatel žádosti Mgr. Karolína Holl, DiS. a starosta – Karel Hlavica.
Díky

výhře

došlo

k otevření

nového

kontaktního

centra

pro seniory - Polické SeniorINFO a vybavení nové knihovny.
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V rekonstruovaných prostorech obecního úřadu se uspořádala
velice úspěšná výstava fotografií a souvisejících doplňků (svatební
šaty, servis, svatební dary…) a nového0 kalendáře pro rok 2020 a
brožury „Střípky ze svatební historie a tradic“ poskládané ze
svatebních fotografií občanů Polic.

V rámci nového programu pro seniory byla zavedena Polická
SeniorKARTA – motivační systém, který má za cíl podporovat
aktivní seniory sbíráním razítkem za účast na kulturních,
sportovních a vzdělávacích akcích konaných během celého roku
2020. Na tradičním vánočním posezení měli pak být vylosováni
a odměněni 3 senioři,

kteří

odevzdali

vyplněné

motivační

SeniorKARTY s minimálním počtem 20 bodů, které nasbírali
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během roku 2020. Tato tradiční kulturní akce se bohužel kvůli
koronavirové situaci konat nemohla, a tak losování proběhlo na
posledním prosincovém jednání zastupitelstva obce.

Došlo také k společné výsadbě 2 trvalkových záhonů a stromů nad
studnou u Jednoty a u kapličky na rozcestí směr Kelč/Branky.
61

I přes složitou situaci, omezující vládní nařízení a restrikce co se
týká volného pohybu osob a setkávání se podařilo realizovat tento
projekt v plném rozsahu.
Dále díky dotaci ve výši 58 000 Kč ze Zlínského kraje se pro
jednotku požární ochrany obce Police pořídily nové osobní
ochranné zásahové pracovní prostředky a to 5 ks přileb pro hašení
ve stavbách a 2 ks zásahového oděvu.
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 2020 jsme rovněž obdrželi dotaci ve výši cca 1,2
mil. Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok
2020, 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
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.
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Dále se na konci roku 2020 podávala žádost o dotaci na nové
hřiště u obecního úřadu a rekonstrukci a novou zpevněnou
komunikaci pod klubovnou.
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7 Infrastruktura

7.1 Polní cesta

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 byla zahájena výstavba nové polní komunikace HC7,
která vede od cesty na Kozaru směrem k brodu Kozarského potoka.
Umístění cesty bylo navrženo s ohledem na špatné rozhledové
poměry stávající komunikace při vjezdu na hlavní cestu za
fotbalovým hřištěm. Novou výstavbou dojde k bezpečnému výjezdu
a zpřístupnění pozemků v okolí nové cesty.

7.2 Cesta na Výpustu
Jelikož se aktuálně dokončují stavby rodinných domů v rámci I.
etapy ve stavebním obvodu na Výpustě, začala v červenci výstavba
nové cesty. Současná cesta byla doplněna o dešťové vpusti,
obrubníky a nový asfaltový povrch. Na tuto finančně náročnou
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akci ve výši cca 4mil. Kč (a to už cca 2 mil. Kč stálo vybudování
provizorní komunikace, po které se dosud jezdilo) se bohužel
nepodařilo získat žádné finanční prostředky, financování tak
bylo vyřešeno vázaným úvěrem na 5 let.

V

7.3 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 byl 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

Zlínského kraje.
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podporuje
odpadového

vládní

Plán

hospodářství

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.
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 probíhá 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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8 Společenský život

8.1 Spolky
Divadelní spolek Neřešto
Režisér: Radek Hlavica
V tomto

koronavirovém

roce

se

podařilo

odehrát pouze jedno představení na nádvoří
zámku v Hustopečích nad Bečvou. Hrála se
opět již známá a úspěšná situační komedie
Carla Goldoniho z roku 1745, spadající do specifického žánru
commedia dell´arte – „Sluha 2 pánů“. Tuto hru ochotníci úspěšně
hrají již od roku 2016.

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 proběhl již čtvrtý ročník, kterého se účastnilo více

než 40 soutěžících nejen z okolí celého Zlínského kraje i mimo
něj, ale i ze Slovenska.
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Tělovýchovná jednota Police
Fotbalový oddíl

Jarní soutěž byla z důvodu pandemie nakonec zrušena, ale aby
se

hrálo

alespoň

v omezeném

režimu,

došlo

ve

spolupráci

Okresního fotbalového svazu a pořádajícího klubu TJ Police
k vytvoření tzv. Mini soutěže JARO 2020 okolních oddílů.
Mini soutěž byla zahájena 30. května a vyvrcholila závěrečným
turnajem, který se 8. srpna uskutečnil na hřišti v Policích.
Zúčastněné

týmy

byly:

Police,

Loučka,

Branky,

Jarcová.

Domácímu celku se vůbec nedařilo a obsadil poslední 4. místo.
Celek z Branek obsadil 3. místo. Jarcová se prala ve finále s
Loučkou, ale na celkové vítězství to nestačilo a skončila tak na 2.
místě. Celkovým vítězem se stala TJ Loučka.
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Mimo fotbalový oddíl v TJ Police dále ještě
funguje také jezdecký oddíl – Koně Police 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 – letos už
provdanou Nelou Kelnarovou.
Od roku 2018 začala na Ranči rekonstrukce prostor a celkové
přípravy zázemí pro práci s dětmi.
Omezení, nařízení i opatření se dotkla i ranče, na kterém se jinak
během celého roku pracuje s dětmi v rámci odpoledních kroužků,
víkendových koňodnů a prázdninových příměstských táborů.
V červnu se podařilo uskutečnit druhý ročník „Hromnice pro
Police“ – den otevřených dveří. Na programu bylo vystoupení dětí
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z kroužků i projížďka na ponících. Akce se zúčastnilo více než
200 lidí a měla ještě větší úspěch než minulý rok.

Sbor dobrovolných hasičů Police
I přes nepříjemný vývoj v tomto roce hasiči zvládli
uspořádat kulturní akce jako ples a pouť, dále
nemalý čas věnovali údržbě a opravám výjezdové
techniky, pomáhali občanům v nelehkých situacích a mnoho
dalšího.
Avšak tento rok nebyl tak plný aktivit jako předchozí roky a
spoustu naplánovaných aktivit nám nedovolil uspořádat. V
průběhu roku výjezdová jednotka obdržela dotaci na nákup
nových zásahových přileb a dvou hasičských obleků. Toto
vybavení

nahradilo

zásahové

jednotky.

již

zastaralé

Významnou

a

nevyhovující

změnou

je

získání

vybavení
nového

zásahového vozidla od JSDH Poličná. V měsíci listopadu po
dlouhém moratoriu papírování a domlouvání trvajícího od
května letošního roku dostali jimi vyřazený zásahový vůz do
svých rukou. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku
(CAS) Iveco Magirus. I když se jedná o starší automobilovou
stříkačku, tak její technický stav je velmi uspokojivý. Pro naši
jednotku je obdržení tohoto vozidla velkým posunem, a to nejen v
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možnosti provádění požárního zásahu s vlastní zásobou vody, ale
i ve velikosti úložných skříní na bocích vozidla a možnosti
uložení všech potřebných věcných prostředků pro různé druhy
zásahů. V následujícím roce bude probíhat na vozidle CAS
zaškolení všech členů JSDH Police, zejména strojníků. Dále bude
hasiče čekat mnoho práce s úpravou vozidla pro potřeby polické
jednotky, která se bude zejména týkat úpravy nástavby pro
uložení věcných prostředků hasičského sboru.

Jakmile se zakončí veškeré zaškolování a převybavení CAS, bude
automobil zařazen do výjezdu a bude moci tímto krokem
nahradit již nevyhovující stávající automobil Avia. Avia bude
následně nabídnuta dle rozhodnutí zastupitelstva obce k prodeji.
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I když se budeme loučit s naší „Máňou“ velmi těžko, tak je jisté,
že CAS z Poličné nám naši Avii nahradí více než plnohodnotně.

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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8.2 ZŠ a MŠ Police
V zimních měsících probíhala výuka v mateřské i základní škole
ještě běžným způsobem. Od března však bylo už vše jinak.
Od 11. března do odvolání platil zákaz osobní přítomnosti žáků
a studentů na všech základních, středních, vyšších odborných a
vysokých školách a zařízeních.
Od 20. dubna 2020 se pak opatření začala postupně rozvolňovat,
nejprve pro vysoké školy, žáky 9. ročníků základních škol a
maturanty a poté i pro zbytek žáků. Kvůli tomuto opatření
nenavštěvovalo školy přibližně 1,7 milionu žáků a studentů, z
toho bylo nejvíce žáků základních škol, přibližně 953 tisíc. Školy
mohly

zadávat

úkoly

elektronicky

a

výuka

tak

mohla

v omezeném režimu pokračovat distanční formou, přičemž žáci a
studenti měli povinnost zadané úkoly plnit a vyučující mohl
práci klasifikovat.
Česká televize kvůli tomuto opatření spustila výukové pořady
pro distanční výuku. První z nich byl pořad UčíTelka, který je
zaměřen pro výuku žáků prvního stupně. Byl vysílán každé
všední

ráno

živě

na

ČT2.

Každé

všední

odpoledne

ČT2

vysílala Odpoledku, která byla zaměřena na výuku žáků stupně
druhého. Odpoledku tvořily různé pořady na téma zeměpisu,
dějepisu, přírodopisu či fyziky. Dvakrát týdně byla živě na ČT1
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vysílána Škola doma, která má pomoci žákům devátých tříd s
přípravou na přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka
a literatury a z matematiky.
Zápis do 1. ročníku základní školy probíhal ve dnech 6. – 15.
dubna, a to bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Taktéž zápis do
mateřské školy, který probíhal ve dnech 4. – 15. května probíhal
bez osobní přítomnosti dětí a rodičů.
Za přísných hygienických pravidel pak došlo ke znovuotevření
naší základní a mateřské školy došlo dne 25. května.
Přes

veškerá

omezení

se

nám

podařilo

uspořádat

krásné

rozloučení s předškoláčky, které se konalo v mateřské škole 23.
června. Ve čtvrtek 25. června 2020 konal tradiční Pohádkový les
na Kozaře.. Školáci v pohádkových maskách připravili pro děti z
mateřské školy různé úkoly, které děti za sladkou odměnu rády
splnily. Pohoda a dobrá nálada byla znát na všech přítomných
a opékání špekáčků už bylo tradičním ukončením příjemně
stráveného odpoledne. Prázdniny pak byly ve znamení velké
rekonstrukce celé budovy, což znamenalo stěhování i následný
úklid celých prostor a okolí školy.
Kvůli menšímu zpoždění stavebních prací byl nový školní rok
zahájen až 2. září a školáci museli kvůli lešení přicházet do školy
zadním vchodem. V lavicích zasedlo 20 školáčků, z toho 9
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prvňáčků. Mateřskou školu navštěvuje 20 dětí. Vzhledem k
většímu počtu prvňáčků se letos změnilo i složení ročníků ve třídě
– I. třída - 1. a 4. ročník, II. třída - 2. a 3. ročník.
Po optimistickém začátku školního roku však hned 13. října došlo
k znovuuzavření škol a vyučování muselo probíhat distančně.
Ani však školu neodradilo, aby se zapojila do Světového dne
laskavosti, který se uskutečnil 13. listopadu. V tento den se lidé
na celém světě snaží dělat dobré skutky. Děti dostaly dobrovolný
úkol namalovat obrázek pro staré lidi, kteří zažívají v nouzovém
stavu více samoty. Obrázky jsme chtěli potěšit babičky z Domova
pro seniory v Choryni. A jaký byl výsledek? Krásný! Děti
nakreslily čirou náhodou stejné množství obrázků, jako je počet
klientů v domově. Z dětských obrázků jsme vytvořili prezentaci,
kterou jsme se svolením zpěváka Tomáše Kluse doprovodili jeho
krásnou písní „Napojen“. Tomáš Klus navíc poslal našim dětem
krásný vzkaz a poděkování za to, že se zapojily do Světového dne
laskavosti. Dobré skutky našich dětí jsou malými jiskřičkami v
dnešní pochmurné době a chceme společně pomáhat a dělat radost
i nadále. Od 18. listopadu bylo umožněno školu znovu otevřít pro
všechny ročníky, bohužel v nouzovém režimu, který trval až do
vánočních prázdnin. Ale díky alespoň za to. Bylo vidět, jak jsou
děti i učitelé rádi, že můžou zase zasednout do školních lavic.
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8.3 Kaple Božského Srdce Páně
V sobotu 27. června 3 děti z Polic poprvé přijaly Pána Ježíše pod
způsobem chleba. Byli to Zuzka Černochová, Hanička Hlavicová
a Tomáš Kašík. Křesťané věří, že v malém kousku chleba
(v proměněné hostii) se spojují s Bohem. Když rodiče při křtu dítěte
vyznají víru a zřeknou se zlého v zastoupení svého dítěte, při této
slavnosti si děti obnoví tyto křestní sliby, když na ty samé otázky
ze křtu odpovídají samy. Ve křtu se jakoby sadí duchovní semínko
do srdce dítěte a u svatého přijímání už vidět stonku a lístky
pomyslné duchovní rostlinky. Kéž jednou z této rostlinky vyroste
ovoce, které jim nevezme ani smrt… Slavnost byla moc pěkná, děti
měly trochu trému, ale vše krásně zvládly.
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8.4 Kulturní akce a společenské události
Kvůli situaci s celosvětovou pandemií byl letos kulturní a
společenský

život

velice

omezený.

I

přesto,

se

stihlo

před

vypuknutím a mezi přísnými opatřeními uspořádat alespoň pár
akcí a událostí..
Novoroční výšlap - 4.1.2020
Dne 4. ledna se uskutečnil tradiční novoroční výšlap. Jednalo se
už o 22. ročník a cílem byl přechod Huštýna. Zájem byl letos
opravdu značný.
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11. Hasičský ples – 18.1.2020
Sbor dobrovolných hasičů Police pořádal tradiční hasičský ples
v sále hospody Nad Točnou. K tanci a poslechu hrála skupina
JMR Band. Připraveno bylo bohaté občerstvení a soutěž o ceny.
Vstupné činilo 100 Kč a účast byla jako již tradičně obrovská.

Hromnice pro Police - 14.6.2020
Spolek Ranč u Hromnice pořádal 2. ročník dnů otevřených dveří
nejen pro občany Polic, ale pro všechny milovníky koní.

Hlavní bod programu bylo hudební a pohybové vystoupení dětí
z kroužku na koních. Účast byla opravdu hojná, na ranči se
objevilo více než 200 návštěvníků.
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Cyklostezkou z Valašských Klobouků do Trenčína - 25.7.2020
Obec Police a Mikroregion Valaskomeziřičsko – Kelečsko pořádal
v sobotu 25. července 2020 cyklovýlet. Autobus s cyklovlekem byl
přistaven v 7:00 hod. na autobusové točně v Policích. Nenáročná
trasa vedla podél toků řek Brumovky, Vláry a Váhu byla vhodná
i pro děti a méně zdatné cyklisty. Výletu se účastnilo 25 cyklistů
včetně 4 dětí, kteří trasu zvládli zhruba za 3 hodiny.

O pohár starosty obce Police - 25.7.2020
Letos počasí sportovcům přálo, přesto se ze šesti přihlášených
mužstev nakonec zúčastnila pouze tři. Turnaj zahájil ve 14:00
hodin místostarosta p. Jiří Stříteský.
Konečné pořadí:
1. místo Mládenci Kelč
2. místo Police – muži
3. místo Police – dorost
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Myslivecký den na Kozaře – 29.8.2020
Dne 29.8.2020 Myslivecký spolek Jasenec-Police uspořádal –
Myslivecký den na Kozaře. Počasí přálo a účast byla velká.
Atmosféra byla velice příjemná, děti byly spokojené z výher v
bohaté tombole, mokré z potoka, tak jak se to v lese patří.

Pumptrack race Police – 5.9.2020
Cyklistický spolek PKM Bike Team, z. s. pořádal v sobotu
5.

září

2020

od

11:00

v

pumptrackovém

areálu

pod klubovnou už 4. ročník závodu pro všechny věkové kategorie
„PUMPTRACK RACE POLICE 2020“. Sportovní událost se opět
setkala s velkým úspěchem i hojnou účastí.
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Společné sázení – 14.11.2020
Sobota 14. listopadu byla ve znamení společného komunitního
sázení ve dvou lokalitách naší obce. Do místního arboreta bylo
pod vedením p. Chumchala ze spolku Choryňská stráž vysazeno
18 listnatých stromů. Byly to např. javor, olše, bříza, kaštanovník,
dub, platan, jilm. Na Výpustě se vysázelo 21 ks stromů např. lípa,
javor, dub, habr a 118 ks keřů. Sešlo se téměř 40 dobrovolníků,
kteří ve skupinkách po dvou nebo v rámci rodin, s časovými a
místními rozestupy a rouškami zasadili všechny rostliny.
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8.5 Tradice a zvyky
Omezení volného pohybu osob i restrikce se dotkly i dodržování
tradic a zvyků a s tím spojených událostí, kterých bylo během
roku uspořádáno jako šafránu.

Tříkrálová sbírka - 11.1.2020
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20. ročník tradiční
Tříkrálové sbírky. Letos se popáté podařilo na celém území
působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu
korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč (tj. o 205
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924 Kč více než loni). Z toho v Policích 19 318 Kč (tj. o 1558 Kč
více jak loni).

Dětský karneval – 8.2.2020
V sobotu 8.2.2020 Kulturní a sociální komise ve spolupráci se ZŠ
a MŠ v Policích uspořádala dětský karneval. Děti předvedly
krásné vystoupení, některé z nich poprvé stály na jevišti. Velký
úspěch mělo losování tomboly. Součástí karnevalu byl i speciální
animační program – hledání pokladu, tanec zumby a balónková
soutěž.
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Masopustní průvod - 15.2.2020
Spolek Klenot pořádal v sobotu 15. února tradiční masopustní
průvod. Průvodu se účastnila velká spousta různorodých masek.
„Tydli fidli bumtarata,
otevřete kmotře vrata!
Maškary k vám přišly, hej,
začal masopustní rej.“

Maškarní bál - Šibřinky – 22.2.2020
Spolek Klenot Police pořádal tradiční Maškarní bál který se
uskutečnil v sobotu 12. února 2020 od 20:00 v sále Hospody
nad Točnou v Policích. Vstupné bylo 100 Kč. K tanci i poslechu
hrála skupina Aragonit.
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Polická pouť – 21.6.2020
Počasí se letos moc nepovedlo, bylo deštivo a chladno. I přesto
místní hasiči zajistili tradiční pouťové občerstvení u hasičské
zbrojnice s hudebním doprovodem, stejně jako na točně u
pouťových atrakcí. Nejlépe to vystihla asi rýmovačka od Justýny
Tydlačkové:
I když venku chčije jak z konvy, pořád je to jen deštík pouhý.
Nejsme z cukru, pivo máme, za 30 kaček vám ho milerády prodáme.
Pro odvážné duše máme i panáky, domů vás odvedem, klidně i na šráky.
Do Polic přijela pouť, tak si za námi přijďte... došly mi rýmy.. prostě přijďte,
čekáme na vás..

#SHDPOLICE

Rozsvěcování vánočního stromu a Betlému - 29.11.2020
Na

první

adventní

neděli

proběhlo

tradiční

rozsvěcování

vánočního stromečku u školy a Betlému u skály. Tentokrát však
bez účasti lidí, jen za doprovodu písní z rozhlasu. Alespoň počasí
dokreslilo atmosféru, kdy od rána pořádně chumelilo a tak bylo
konečně bílo.
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9 Úspěchy a ocenění

Nejúspěšnější sportovec okresu Vsetín za rok 2019
V anketě Sportovec roku okresu Vsetín za rok 2019 byl oceněn
Jakub Mikuláštík. Jakub v loňském roce získal celkem 6 medailí
jak na Mistrovství ČR, tak v Národních pohárech v různých
technikách karate.
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Offroad trial 2020
Aleš Svoboda se stal vícemistr České republiky v Offroad trialu
2020 společně s navigátorem Martinem Bajcarem v kategorii
Standard s vozidlem Suzuki Samurai, pohon 4x4.
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Ještě před rokem většině z nás nic neříkaly výrazy jako
reprodukční číslo R, lockdown, koronavirus, domácí karanténa,
sociální izolace, PES... Dnes - na konci roku 2020 - jsou už
běžnou součástí našich slovníků. Stejně samozřejmě si nasazujeme
roušky.

Rok

přinesl

pandemii

covidu-19,

kterou

jen

tak

neporazíme, ale spíš se s ní musíme naučit žít.
Děkuji všem, kteří mi ochotně poskytli podklady, fotky a
informace ohledně dění v naší obci Police v roce 2020 a můžu
tak pokračovat v tradici vedení kroniky.

Tento zápis byl schválen zastupitelstvem dne …………………………….
pod bodem ……………………...

Události roku sepsala kronikářka Mgr. Karolína Holl, DiS.
Police, 30.09.2021
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