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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděkovat za spolupráci
v uplynulém roce a popřát do nového roku 2022
hodně zdraví, štěstí a pohody jak v rodinách, tak
mezi svými přáteli. Pokud to situace dovolí a
budeme všichni zdraví, začátkem roku se potkáme
po třiadvacáté na novoročním výšlapu, který se
uskuteční po roční přestávce.
Pro rok 2022 jsme na posledním jednání schválili
rozpočet, v kterém je zakomponována největší
investiční akce Oprava a výstavba komunikace pod
klubovnou. Další plánované akce budou moci být
realizovány v závislosti na finanční situaci obce
v průběhu roku.
Věřím, že společným úsilím v zastupitelstvu
budeme naše plány nadále připravovat a realizovat
ke zlepšení a zkvalitnění života nás všech.
Karel Hlavica, starosta

Jednání zastupitelstva
V úterý 14. prosince 2021 se konalo poslední letošní
zasedání zastupitelstva obce.
Hlavním bodem jednání bylo schválení navrženého
rozpočtu na rok 2022.
Zastupitelé také schválili dotace polickým spolkům
SDH Police, Klenotu Police, Divadelnímu spolku
Neřešto, PKM Bike Teamu, Mysliveckému spolku
Jasenec-Police, Ranči U Hromnice, TJ Police na jejich
činnosti v celkové výši 160.000,- Kč.
Dále zastupitelé schválili přijetí nové polní cesty
k Hájkům do majetku obce. Stavbu cesty realizoval
Státní pozemkový úřad v rámci komplexních
pozemkových úprav.
Zastupitelé také jednali o provádění opatření
v programu zlepšování kvality ovzduší a následně
také schválili Časový plán provádění opatření
Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ pro Obec
Police.
Karel Hlavica, starosta

Tříkrálová sbírka

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání
do roku 2022 chtějí koledníci přinést do vašich
domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Také
v naší obci se připravuje tříkrálová sbírka
ve spolupráci s Charitou Valašské Meziříčí. Při
koledě budou dodržovány epidemiologická
opatření. I přes naši přípravu se může cokoliv stát
a koleda neproběhne z různých důvodů. V tomto
případě budou k dispozici statické kasičky, které
budou umístěny na třech místech, a to v místní
prodejně Jednoty, v kanceláři obecního úřadu
a ve škole. Od 5. do 15. ledna 2022 bude jedna
kasička umístěna v prodejně Jednoty i když se
koleda uskuteční. Ta bude pro ty, kteří by neotvírali
z důvodu covidu, ale chtěli by přispět.
V Policích by měly chodit v sobotu 8. ledna 2022
čtyři označené skupinky „Tří králů“ pokud bude
dostatek koledníků.
Chybí nám ještě 6 koledníků, proto prosím děti,
které by se koledy chtěly zúčastnit, a jejichž rodiče
budou souhlasit, aby se přihlásily na Obecním úřadě
v Policích u p. Marie Černochové, telefon 571 637
200 nebo 603 258 204 nejpozději do 6. ledna 2022.
Vybrané peníze pomůžou mimo jiné na zajištění
provozu Centra sociálně-materiální pomoci
a poskytnutí přímé pomoci lidem v nouzi. Dále se
pořídí automobil pro Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi SASanky, vysoušeče pro humanitární
pomoc, pořídí se 2 automobily do terénních služeb,
vybuduje se dětské hřiště u Azylového domu pro
matky s dětmi.
Děkujeme všem, kteří do sbírky svým darem
přispějí.
Marie Černochová, koordinátor pro Obec Police

„V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.“

Zprávičky z naší školičky
V měsíci prosinci se v naší škole uskutečnilo plno
tradičních akcí, spojených s časem adventním.
Na svátek svatého Mikuláše navštívila naši školu
Mikulášská družina. Mikuláš s andělem a čertem
potěšili děti ve školce i ve škole. A ani letos si nikoho
čert s sebou do pekla neodnesl.

I v mateřské škole proběhlo vánoční dopoledne.
V úterý 21. 12. se děti sešly ve školce u vánočního
stromečku, ochutnaly cukroví, které donesly
maminky, připomněly si různé tradiční zvyky
a obyčeje a rozdaly si dárky.

V úterý 21. 12. se žáci školy vydali na Kozaru
nadělovat dobroty zvířátkům. A jelikož nás celou
cestu doprovázelo nejen sluníčko, ale i mráz, byli
jsme rádi, že se můžeme zahřát u roztopených
kamen. Moc děkujeme panu Gardianovi
a mysliveckému sdružení za poskytnutí zázemí
v myslivecké chatě.

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si
ve škole užili vánoční besídku. Pouštění lodiček,
rozkrojení jablíčka, házení střevícem, zpívání koled
a zapalování prskavek jsme letos obohatili
o zajímavé vánoční pokusy. Nechybělo ani
rozdávání dárků a ochutnávka cukroví, které
napekly šikovné maminky.

Na druhý den čekal děti výlet do lesa, kde nazdobily
stromeček dobrotami pro zvířátka.
Také v naší školní družině se v měsíci prosinci
odehrávalo mnoho aktivit. Děti nacvičovaly vánoční
besídku, zpívaly koledy, tvořily ozdoby na venkovní
vánoční stromeček, který je umístěný na točně, a
protože nám venku krásně nasněžilo, trávili jsme
právě tam mnoho času a užívali si radovánek
spojených se sněhem. Nezapomněli jsme také na
zdobení perníčků tak trochu netradičním
způsobem.
Všem dětem, žákům, rodičům a přátelům školy
přejeme krásný nový rok, plný spokojenosti,
pohody a radosti, štěstí a zdraví. Velmi děkujeme za
vaši přízeň a doufáme, že se z ní budeme těšit i v
novém roce.
Mgr. Lucie Kristová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Police

Ohlédnutí za rokem 2021
Končí rok 2021. Rok, který znovu poznamenala
nemoc Covid-19. Přesto se nám podařilo připravit
a zrealizovat některé projekty, které zase o něco
posunuly kvalitu života v naší obci
Na začátku roku proběhla stavba splaškové
kanalizace okolo bytovky k farmě ZD, na kterou
obec obdržela dotaci ze Zlínského kraje cca 500 tis.
Kč. Současně se stavbou splaškové kanalizace
realizoval VaK Vsetín výstavbu souběžného řadu
vodovodu. Obyvatelé v této části obce se již mohou
k nově vybudovaným inženýrským sítím připojit.
V místě stavby byl také položen nový asfaltový
koberec v celé šíři komunikace, což obec doplatila
ze svých prostředků.
Rekonstrukcí prošlo také víceúčelové hřiště na
dolním konci. Na plochu hřiště byl položen nový
koberec včetně křemičitého písku, byly vyměněny
poškozené mantinely na čelních stěnách včetně
obou basketbalových košů a poškozené ochranné
sítě po obvodu hřiště.
Díky projektu na obnovu kaple se podařilo opravit
střechu a krovy na této polické dominantě.
V minulém roce byla také u kaple zapuštěna nádrž
na dešťovou vodu. Zeleň, která byla vysazena u
kaple v minulém roce, se krásně rozrostla a
zkrášluje její okolí. Co nám ještě zbývá je opravit
opěrnou zeď pod kaplí a oplocení, které jsou již ve
špatném stavu.

Kompletní opravou prošlo také hřiště u obecního
úřadu, které slouží nejen místní škole, ale také
široké veřejnosti. Byly odstraněny staré opěrné
zídky a postavena nová tribuna. Na plochu hřiště byl
položen nový, pro sportování bezpečný povrch,
postaven nový basketbalový koš, vyměněny síťové
zábrany a instalováno nové osvětlení. V navazující
ploše bylo vybudováno také nové workoutové
hřiště, které slouží k posilování vahou vlastního těla.
Akce získala podporu od Zlínského kraje ve výši cca
750 tis. Kč. Začátkem příštího roku bude ještě
instalována nová brána, aby bylo sportování
na hřišti bezpečné.

Opravdu velkým úspěchem je ocenění 3. místem
v soutěži Obec přátelská rodině 2021, ve které se
nám podařilo umístit již potřetí v řadě. Celkem jsme
na prorodinné aktivity získali 175.000,- Kč
z původních požadovaných 500 tisíc. Za tyto
prostředky byla zajištěna výsadba nové „Aleje
života“, bylo doplněno osvětlení vánočního stromu
a byl vysazen na točně nový „Vánoční strom
rodiny“.

K tradici rozsvícení betléma ve skále se přidal také
Anděl Polic, který byl vytvořen ve spolupráci s dětmi
ze základní školy a bude každoročně umístěn u
kaple včetně schránky Ježíškovy pošty.

Dále se zakoupily nové kostýmy Mikuláše, čerta a
anděla, aby mohla být obnovena výprava těchto
nadpozemských bytostí. U místního řezbáře Mirka
Kašíka jsme nechali vyrobit 10 ks řezbovaných
zvířátek, která jsou rozmístěna po celé obci.

Za obdržené finanční prostředky proběhla v létě
také pohádková hra „Putování s vílou Poličkou“.
Státní pozemkový úřad dokončil výstavbu poslední
polní cesty – k Hájkům a předal ji do majetku obce.
Nyní mají již majitelé pohodlný a bezpečný příjezd
ke svým pozemkům. Obec se nyní o všechny cesty
musí starat a udržovat je v provozuschopném stavu.
Na podzim byla také odstraněna stará a nevzhledná
vývěska a byla nahrazena novou moderní
elektronickou úřední deskou. Nově si zde každý
může prohlédnout nejen dokumenty vyvěšené na
úřední desce, ale i webové stránky obce. Dalším
realizovaným projektem je úprava zpevněné plochy
po demolici domu č. p. 51 v blízkosti Jednoty. Bylo
zde vybudováno prostorné sběrné hnízdo tříděných
odpadů, vysázena zeleň a část plochy je vyhrazena
pro parkování.
Byl vydán nový strategický dokument naší obce –
Plán rozvoje sportu na období 2021 – 2027.
Dále byla v zastupitelstvu obce schválena změna
č. 1 Územního plánu Police.
Z pohledu připravovaných akcí je nedokončena
velmi žádaná a důležitá cyklostezka na Branky, kde

se nepodařilo získat souhlas všech vlastníků
dotčených pozemků. Hledáme další možnosti
řešení. O pokračování přípravy komunitního centra
se bude dále jednat v zastupitelstvu obce vzhledem
k finančním možnostem. Obec je zatížena úvěrem
ve výši cca 800 tis. Kč ročně do roku 2025, který byl
přijat na výstavbu komunikace na Výpustě a
zvýšením provozních výdajů, především na
elektrickou energii.
Ke konci roku 2021 se podařilo odkoupit pozemky
pro komunikaci a umístění inženýrských sítí
v lokalitě Rozsocháčí a u transformátoru na horním
konci. Tento výkup byl proveden s vizí budování
přístupu a inženýrských sítí k dalším stavebním
plochám v obci.
Karel Hlavica, starosta

Kulturní a sociální komise
Vážení a milí spoluobčané, jsou za námi Vánoce,
svátky radosti a míru, svátky lásky a přátelské
pohody. V tyto dny se zdůrazňuje lidskost, vztah
člověka k člověku, vzájemná důvěra k druhému,
opravdové pochopení a úcta. Je mi velkým
potěšením být předsedkyní Kulturní a sociální
komise a mít při sobě členy, na které se mohu
spolehnout. Děkuji za Vaši snahu, čas, píli a
pochopení pomoci.
Je vždy velkým potěšením návštěva a vstřícné
uvítání u jubilanta, kterých jsme v letošním roce
navštívili 25. Vždy se jednalo o milé a přátelské
posezení. Senioři jsou také pravidelnými
návštěvníky přednášek a kursů trénování paměti.
Také letos se konalo tradiční posezení seniorů,
které proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře.
Pro úsměv našich nejmenších jsme vypsali 2
soutěže – Jak vypadá víla Polička a Anděl Polic.
V létě se konalo Putování s Vílou Poličkou. Cílem
akce v rámci projektu Obec přátelská rodině 2021
bylo představit významné budovy naší obce a děti
s rodinami vytáhnout ven na čerstvý vzduch. Děti
plnily úkoly a čekala je bohatá tombola.
Perlou je vítání občánků. Naše obec se rozrůstá a
snažíme se přivítat všechny děti do naší krásné
obce. Rodičům dětí tak chceme mimo jiné přiblížit i
dění v naší obci. V letošním roce jsme přivítali 13
dětí. Pro nově narozené děti vznikla Alej života
v lokalitě Lipůvky.
Spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou
v Policích je vždy úchvatná. Paní učitelky s dětmi

vždy ochotně vyrábějí přáníčka a lucerničky, kreslí
obrázky, účastní se Vítání občánků, pomáhají
s přípravou na Rozsvěcování vánočního stromku a
průvodem od Betléma k Andělu Polic. Děti také
nazdobily Vánoční strom rodiny na točně. Škola
v Policích se může pochlubit šťastnými a
spokojenými dětmi a kolektivem vynikajících
zaměstnanců.
Letos jsme obnovili i tradici Mikulášské návštěvy,
kdy členové komise v převleku za Mikuláše, čerta a
anděla navštívili děti doma. Velkým potěšením je
vytvářet rozhlasové relace novomanželům a
jubilantům. Hrát písně na přání a pro radost. Děkuji
všem, kteří pomáhali.
Do nového roku 2022 Vám přeji, milí spoluobčané,
z celého srdce příchod pohody, míru, štěstí, lásky a
hlavně zdraví. Zdraví je ten největší dar světa.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Novoroční výšlap
Obecní úřad Vás zve na tradiční novoroční výšlap,
který se koná v sobotu 15. ledna 2022. Tentokrát se
vypravíme do nedalekých Petřkovic, které vidíme
od vysílače na horním konci. Odjezd vlakem z Polic
je v 8:51. Ve Valašském Meziříčí přestoupíme na
autobus, který nás doveze do Petřkovic. Odtud se
pěšky vydáme na Petřkovickou horu, kde cestou
navštívíme Petřkovické Lurdy. Pěší pochod
ukončíme na vlakovém nádraží v Hostašovicích.
Celková trasa je do 10 km. Srdečně Vás zvu
na společné putování.
Karel Hlavica, starosta

Polický anděl – aneb jak začala nová polická tradice
Rok 2020 nám všem ukázal, jaké je to přijít
o svobodu pohybu a muset se vyrovnat
s omezenými kontakty. Díky těmto zkušenostem
z minulého roku, jsme se rozhodli potěšit děti – naše
nejzranitelnější a vytvořit novou postavu spojenou
s pohádkovým světem.
Díky výhře 3. místa v celostátní soutěži Obec
přátelská rodině 2021, vznikla myšlenka mít nejen
polický betlém, ale i polického anděla.
Místo bylo zvoleno u naší kaple Nejsvětějšího srdce
Páně, dominanty obce. Jen málokterá obec se může
pyšnit tak krásnou stavbou.
Na postavu anděla byla použita figurína v životní
velikosti. Anděl je určen hlavně nejmenším – našim
dětem. Milého přijetí a zázemí se nám dostalo v ZŠ
Police, kde děti pomáhaly figurínu obalovat
a obmotávat senem a slámou. Děti měly o zábavu
postaráno a usmívaly se od ucha k uchu. Figurínu
jsme společně přenesli na OÚ. Na OÚ byl ušit oděv
ze tří druhů jutoviny, plátna, nechyběly ani stuhy
a krajky. Vlasy anděla byly zhotoveny z vlny. Anděl
byl přemístěn ke kapli, kde vidí a chrání celé Police
a krajinu v podhůří hostýnských vrchů.

V září jsme také vyhlásili soutěž pro děti –
O nejkrásnější obrázek a jméno pro anděla.
Děti nakreslily krásné obrázky, použily různé
techniky kresby a vymyslely krásná jména pro
anděla.
Velkolepá akce proběhla 28. 11. 2021, tedy na první,
adventní neděli. Akce začínala u betléma.
Připomněli jsme si historii betléma, děti si zapálily
svíčky v lucerničkách, které vyrobily děti členů
kulturní komise. Průvod od betlému vedly děti na
ponících z Ranče u Hromnice, oblečené za andílky a
čerta. Aby cesta lépe ubíhala, naslouchali jsme

vánočním písním. Podařilo se nám vytáhnout celé
rodiny ven do přírody na čerstvý vzduch. Atmosféru
dodával čerstvě napadlý sníh a krásné, zimní počasí.
Průvod vedl ke kapli, k novému andělovi.

U kaple byl přichystán program pro děti: vyhlášení
soutěže – O nejkrásnější obrázek a jméno pro
anděla. Anděla jsme pojmenovali Andělka Sofie
Helén. Je pomocnicí Ježíška v Policích. Hlídala
Ježíškovu poštu, kde děti házely dopisy pro Ježíška.
Andělka Sofie Helén předala dopisy Ježíškovi a on
dětem napsal dopis.
Anděla jsme slavnostně přivítali mezi naše děti.
Hudební doprovod obstaral pan Vojtěch Gerla
a pan Petr Baklík.
Celý průvod byl poté ještě zakončen slavnostním
rozsvěcením našeho krásného, Vánočního stromu.
Chci moc poděkovat všem, kteří se podíleli
na nelehké a časově náročné akci. Vše děláme pro
radost nejen našich dětí, ale i pro pocit a za účelem
připomenout si pravý význam Vánoc.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Samba prosí Police!
Ahoj, já jsem Samba, ponička z Ranče u Hromnice.
Moc bych tímto chtěla poprosit jménem všech koní,
oslíků a vlastně celkově – zvířat, které nejsou vaše –
NEKRMTE NÁS. Ty cedulky, které se dají sem tam
zahlédnout, že nám to nedělá dobře, jsou bohužel
pravda. Já sama mám teď za sebou pár těžkých dní,
a následky mě ještě nějakou dobu čekají. Někdo mě
v půlce prosince nakrmil. Ono mi to chutnalo, já
totiž nemám rozum a nevím, co mi to může
způsobit a ostatní mí čtyřnozí kamarádi to mají
stejně. Bohužel mi to způsobilo schvácení kopýtek.
Schvácení je závažné onemocnění kopyta, které
způsobuje rotaci kopytní kosti a nezvratné
poškození kopýtek. Zkuste si představit, že kosti ve
vaší ruce začnou měnit tvar – bolestivá představa,
že? A teď si představte, že se toto odehrává
v kopytech koně, po kterých musí chodit.
Bolelo mě to tolik, že mě páníčci našli ležet mezi
koňmi, nechtěla jsem ani vstanout. Když už jsem
nakonec musela někam jít, chodila jsem, jako po
horkém uhlí. Děti z Ranče mi jezdily pro zbytky
sněhu, a chladily mi s ním kopýtka.

Teď si asi říkáte, jak může krmení koním způsobit
zánět v kopytech? Může. Někteří koně k tomuto
mají predispozice a hlavně se toto onemocnění
rádo vrací, při dietních chybách. Tak, jako vás může
začít bolet hlava, když málo pijete, nebo vás bolí
svaly, z nedostatku hořčíku, tak i kůň může dostat
z jídla zánět do kopyt :)
Abychom si to shrnuli – Páníčci mi několik dní
museli kopyta chladit, aby se mi trošku ulevilo
od bolestí. Stojí to spoustu času, energie a peněz.
Už třikrát tady byl pan kovář a jednou i veterinář.
Budu se z toho zotavovat ještě pár týdnů, ale
následky jsou bohužel trvalé. A to vše výměnou
za 5 minut radosti z toho, že mě někdo pro vlastní
potěšení nakrmil.
LIDI, NEKRMTE NIKDY NIČÍM NAŠE, ALE ANI CIZÍ
KONĚ. NIKDY A NIČÍM!! Ani jedno jablíčko, ani jednu
mrkvičku. My máme na Ranči dostatek koňského
papání a nestrádáme.
Moc děkuji za přečtení a pochopení.

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci listopadu 2021 oslavila své životní
jubileum:
Jana Hrabovská
65 let
Do dalších let přejeme oslavenkyni hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Tělovýchovná jednota Police
Tělovýchovná jednota Police – spolek přeje všem
svým
příznivcům,
sponzorům,
občanům
a fanouškům hodně zdraví a osobní pohody do roku
2022. Věříme, že i přes omezenou činnost
v průběhu letošního roku nás v novém roce
podpoříte svou účastí na akcích pořádaných našimi
oddíly.
Josef Mikulenka, předseda TJ

Poplatky v roce 2022
Poplatek ze psů
Sazba poplatku ze psů na rok 2022 činí 100,- Kč
za jednoho psa. Za druhého a dalšího psa téhož
majitele 150,- Kč. Poplatek platí držitel psa staršího
3 měsíců, a to v hotovosti do pokladny Obecního
úřadu Police nebo převodem. Splatnost poplatku je
do 28. února 2022. Držitel psa je povinen ohlásit
na Obecní úřad v Policích vznik nebo zánik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku.

Stočné

Myslivecký spolek
Jasenec - Police
Vážení spoluobčané.
Pomalu se blíží závěr roku, který významným
způsobem poznamenala pandemie Covid-19. Tento
stav ovlivnil náš soukromý, pracovní a společenský
život. Všichni pevně doufáme, že se tato situace
uklidní a my budeme moci žít bez omezení a vrátit
se do normálního života. Za Myslivecký spolek
Jasenec-Police Vám přeji do nového roku 2022
zdraví, hodně lásky a vzájemné tolerance. Děkuji
i všem členům Mysliveckého spolku za vykonanou
práci v honitbě Police – Vrchovec v roce 2021.
Jiří Stříteský, předseda MS Jasenec – Police

Poplatek za stočné na rok 2022 je stanoven dle
směrných čísel roční spotřeby vody na obyvatele
a schválené výše stočného. Nově platba činí 660,- Kč
na obyvatele, který je napojen na splaškovou
kanalizaci. Poplatek je splatný do 31. března 2022
v hotovosti na Obecním úřadě v Policích nebo
bankovním převodem.

Poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství
Sazba poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství pro rok 2022 nově činí 550,- Kč.
Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt. Poplatek platí i fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Splatnost poplatku je
do 31. května 2022. Poplatník je povinen ohlásit na
Obecní úřad v Policích vznik nebo zánik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku.
V případě úhrady poplatků bezhotovostním
převodem je nutné uvádět variabilní symbol
k rozlišení plateb.
Poplatek ze psů: variabilní symbol 134100+číslo
popisné
Stočné: variabilní symbol 232100+číslo popisné
Poplatek za obecní systém
odpadového
hospodářství: variabilní symbol 134500+číslo
popisné
Číslo účtu obce vedený u Komerční banky: 8922851,
kód 0100. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím
jméno poplatníka.
Marie Černochová, účetní

Evidence obyvatel
V roce 2021 se v obci přihlásilo k trvalému pobytu
25 obyvatel, 10 obyvatel se odstěhovalo. Narodilo
se 10 dětí, 7 holčiček a 3 chlapečci. Během roku
jsme se rozloučili se 7 spoluobčany. K poslednímu
dni roku 2021 je nás v obci 608.
Renata Vajglová, referent

Odvoz odpadu
Komunální odpad se bude vyvážet ve středu
12. ledna, další svoz je ve středu 26. ledna. Svoz
pytlů
s plastem
od
domů
bude
ve středu 5. ledna. Rozpis vývozu odpadů na celý
rok je umístěn na webových stánkách
www.obecpolice.cz nebo k vyzvednutí na obecním
úřadě.
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