POLICE

Police,
Naše obec
elice.
pˇrekrásná je v
Pole, louky, lesy, háje,
je to náš kousek ráje.
Mezi Hanou a Jeseníky,
za to všechno velké díky.

zastavte se ...

Mohelnicko

mezi Hanou a Jeseníky

místopis

Území obce Police o katastrální výměře 562 hektarů se
rozkládá na přechodu z roviny v údolí Moravy do prvních
vyvýšenin Úsovské vrchoviny, přičemž jeho severojižní
osu tvoří údolí potoka Rohelnice. Průměrná nadmořská
výška představuje 286 m. Zvlněný terén obce je směrem ke
Klopině pokryt pásem lesa,
na straně k Dubicku jsou rozsáhlá pole.
Vlastní zástavba původní
Police je soustředěna v okolí
kostela na vršku, kdežto kdysi samostatná ves Džbánov se
rozkládá v údolíčku směrem
k severu. Počet obyvatel v Polici v r. 1921 dosahoval 520
ob. bez výjimky české národnosti. Po 2. sv. válce došlo k
rapidnímu poklesu, protože
mnoho rodin odešlo osídlovat německé obce v okolí. V
současné době žije v obci 220
obyvatel v 78 domech.
Policí probíhá poměrně důležitá silnice z Úsova do Dubicka, kterou křižuje další silnice
od Třeštiny na sever k Bezděkovu a ve Džbánově od ní
ještě odbočuje místní silniční
spoj do Klopiny.

historie

V historických pramenech
se roku 1312 objevuje nejprve zmínka o zdejším farním
kostele sv. Mikuláše a o několik let později, roku 1343
se pak uvádí u hradu Úsov
ležící obce Police a Džbánov.
Na počátku 17. století místní fara zaniká a kostel, který
byl v letech 1672 a poté 1763
přestavován, sloužil dále jako
filiální kostel v rámci úsovské
farnosti. Pohromu pro obec
znamenala třicetiletá válka,
během níž byla obec značně zdecimována. V období
konce 18. až poloviny 19. století byl ve Džbánově mlýn a
také hamr na železnou rudu,
která se v okolí dolovala. V
roce 1834 již byl Džbánov
součástí obce Police. Po roce
1848 připadla Police k soudnímu okresu Mohelnice v
politickém okrese Zábřeh a
přeměnila se brzy na téměř
výhradně zemědělskou ves.
V roce 1869 byla v obci zřízena samostatná škola. Po roce
1945 se zemědělský ráz obce
ještě prohloubil, bylo založeno JZD, které však posléze
bylo začleněno do družstva
Úsovsko.

turistika

Obcí prochází cykloturistická

Obecní úřad Police
Police 5
789 73 Úsov
tel: 583 435 153
e-mail: obec.police@seznam.cz
web: www.police-mohelnicko.cz
Police je společně s obcemi Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Palonín, Pavlov, Stavenice, Třeština a Úsov
členem Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko.

Police

Vydal Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
www.mikroregionmohelnicko.cz
2020

trasa č. 6026 vedoucí z Hrabové, přes Úsov do Červenky.
Trasa nabízí krásné výhledy a
ze dvou míst lze dokonce vidět současně tři hrady - Mírov, Bouzov a Úsov. Za obcí
v zatáčce silnice vedoucí na
Úsov je vystavěno posezení
u kapličky Nejsvětější Trojice (1818). Nedaleko posezení
je Polický rybník, v současné
chvíli však vypuštěný. Pokud
se vydáte mimo hlavní trasu,
místní silnicí kolem Rohelnice, narazíte v jižním cípu
obce pod lesem na zastřešené odpočívadlo. Na opačném
konci obce, v místní části
Džbánov, se nachází malý
rybník, který je biotopem
pro čolky a mloky. Uprostřed
obce na křižovatce cest je v
budově bývalého zájezdního
hostince vybudováno venkovské minimuzeum Síň selských tradic. Kousek dál směrem na Bezděkov se nachází
kostel sv. Mikuláše ze 13. st. s
ohradní zdí se smírčním křížem, pískovcovou křtitelnicí
a cyrilometodějským křížem.
V obci je k vidění několik kamenných křížů z 19. st., boží
muka u cesty do Třeštiny a
na návsi památník padlým v
1. sv. válce. Za zmínku stojí
ještě zachovalá budova donedávna funkčního mlýna.

zastavte se ...

život v obci

Police je dle mínění místních
obyvatel příjemným místem
k životu. Je tu opravdový vesnický klid, ale přitom velmi
dobrá dostupnost do nejbližších měst, která jsou všechna do vzdálenosti 15 km. Za
školou, za prací i za službami
většina obyvatel dojíždí. Volnočasové, sportovní a kulturní vyžití však nabízí v bohaté
míře sama obec. Na počátku
a na konci letních prázdnin se
koná tradiční turnaj v Polécké
plácané. Místní ochotnický
spolek Polécké tyjátr pořádá
divadelní představení pro děti
a mikulášskou besídku spojenou s rozsvěcením vánočního stromečku. Nechybí ping
pongový turnaj a na dušičky
se tradičně koná národopisná
výstava. Ke společenskému
životu v obci nemalou měrou
přispívá myslivecké sdružení
Skalka. Od roku 2010 otevřené minimuzeum Síň selských
tradic nabízí stálou expozici s ukázkou historie obce.
Každoročně se také zapojuje
do celostátní akce Noc muzeí.
Zázemím pro společenské
akce jsou kulturní dům se sálem vyzdobeným nástěnnou
lunetovou malbou, s útulnou klubovnou a klasickými
kachláky a fotbalové hřiště s
průlezkami pro děti, venkovním pódiem a parketem.
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