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listopad 2018

Slovo starosty
Vážení občané,
říjnovými volbami jsme zvolili své zástupce
do zastupitelstva obce. Chtěl bych poděkovat
bývalým zastupitelům za jejich čtyřletou práci a
nově zvoleným popřát, aby společným úsilím se
nadále zlepšoval život občanů, a aby naše obec
byla příjemným místem pro život.
Děkuji všem, kteří se zapojili do veřejného života
prací v zastupitelstvu, výborech a komisích.
Rovněž děkuji všem občanům, kteří se podíleli
na činnosti místních spolků a tím obohatili
kulturní dění. Dále patří poděkování všem, kteří
jakýmkoliv způsobem zvelebovali své okolí a tím
naší obec.
Věřím, že i nadále budeme pokračovat ve
společné práci, která obohatí náš život
v Policích.

Okrsková volební komise oznamuje výsledky
voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Police,
které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018.
Z celkového počtu 456 oprávněných voličů se
voleb zúčastnilo 261 voličů, což byla 57,2 %
účast.
1. Jiří Čunek
161 hlasů
2. Miroslav Koňařík
20 hlasů
3. Zbyněk Fojtíček
24 hlasů
4. Mgr. Petr Kořenek 10 hlasů
5. Dáša Bazalková
23 hlasů
6. Ing. Radek Vraj
19 hlasů

Karel Hlavica, starosta

Eva Hermannová, zapisovatelka okrskové volební komise

Jednání zastupitelstva
Po komunálních volbách se sešli 31. října 2018
nově zvolení zastupitelé na svém ustavujícím
zasedání a zvolili orgány obce:
Starosta – Karel Hlavica
Místostarosta – Jiří Stříteský
Předseda finančního výboru – Miroslav Kašík
Členové finančního výboru: Mgr. Karolína
Doležalová, DiS., Ing. Martin Stromšík
Předsedkyně kontrolního výboru –
Mgr. Karolína Doležalová, DiS.,
Členové kontrolního výboru – Milan Vrba,
Ing. Josef Černoch

Výsledky voleb do Senátu
Parlamentu ČR 2018

Vánoční hvězda
V letošním roce proběhne 21. ročník akce
„Vánoční hvězda“. Prosíme zájemce o závazné
objednávky vánočních hvězd do čtvrtku
29. listopadu 2018. Objednávat můžete na
Obecním úřadě osobně i na telefonu
571 637 200 nebo v základní škole u paní
Gardianové. Prodej objednaných květin
proběhne ve středu 5. prosince 2018 v budově
OÚ Police, přibližně do 17:00.
Cena: • malá květina 50 Kč (květináče 6 cm)
• velká květina 100 Kč (květináče 11 cm)
Barva: • červená • bílá
Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří
upřímné poděkování.
Eva Hermannová

Starostou byli navrženi předsedové komisí:
Předseda zemědělské a stavební komise –
Ing. Josef Černoch
Předsedkyně kulturní a sociální komise –
Markéta Stříteská
Eva Hermannová, zapisovatelka

Knihovna
OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE OD PROSINCE
2018 SE MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
Z ÚTERÝ (17:00 – 19:00) NA PONDĚLÍ
(18:00 – 20:00). DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
„Teplý říjen - studený listopad.“

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Okrsková volební komise oznamuje výsledky
voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve
dnech 5. a 6. října 2018. Z celkového počtu 457
oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 287
voličů, což byla 62,8 % volební účast. Jednotlivé
volební strany a kandidáti získali následující
počet hlasů:

7. Martin Mikulenka
8. Lukáš Rýdel
9. Josef Mikulenka
10. Zuzana Mikulenková

Volební strana č. 1 – NEZÁVISLÍ – celkem 693
hlasů
1. Mgr. Karolína Doležalová, DiS.
106 hlasů
2. doc. Jana Janěková
81 hlasů
3. Bc. Aneta Halamíčková
51 hlasů
4. Markéta Janěková
43 hlasů
5. Vojtěch Holl
49 hlasů
6. Ing. Radim Perutka
78 hlasů
7. Ing. Libor Macek
54 hlasů
8. Helena Hollová
39 hlasů
9. Markéta Stříteská
86 hlasů
10. Ondřej Němec
38 hlasů
11. Veronika Svobodová
68 hlasů

1. Jiří Stříteský
2. Lubomír Hohl
3. Jiří Jašíček
4. Zdeněk Plesník
5. Jozef Gardian
6. Věra Gardianová
7. Jiří Jašíček
8. Alexandra Jašíčková
9. Jitka Plesníková
10. Františka Holubová
11. Miroslav Holub

Volební strana č. 2 – Za další rozvoj obce Police
– celkem 1209 hlasů
1. Karel Hlavica
158 hlasů
2. Miroslav Kašík
159 hlasů
3. Ing. Josef Černoch
122 hlasů
4. Ing. Martin Stromšík
119 hlasů
5. Petr Pelc
128 hlasů
6. Jana Hricišinová
87 hlasů
7. Martin Sobek
117 hlasů
8. Jan Hlavica
77 hlasů
9. Pavel Turek
91 hlasů
10. Petr Zedek
80 hlasů
11. Emil Němec
71 hlasů
Volební strana č. 3 – Tělovýchovná jednota
Police – celkem 462 hlasů
1. Milan Vrba
94 hlasů
2. Jaroslav Malíř
73 hlasů
3. Milan Mikulenka
36 hlasů
4. Michal Havran
81 hlasů
5. Bc. Lukáš Mikulenka
23 hlasů
6. Miroslav Soušek
43hlasů

49 hlasů
18 hlasů
26 hlasů
19 hlasů

Volební strana č.4 – Myslivecký spolek Police –
Jasenec – celkem 502 hlasů
103 hlasů
90 hlasů
57 hlasů
70 hlasů
28 hlasů
62 hlasů
18 hlasů
15 hlasů
22 hlasů
22 hlasů
15 hlasů

Do zastupitelstva obce byli zvoleni:
Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Markéta
Stříteská, doc. Jana Janěková, Miroslav Kašík,
Karel Hlavica, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Jiří Stříteský,
Lubomír Hohl.
Okrsková volební komise děkuje voličům za
účast a bezproblémový průběh voleb.
Eva Hermannová, zapisovatelka okrskové volební komise

Mikulášská nadílka
Spolek Klenot Police Vás srdečně zve na
Mikulášskou nadílku, která se bude konat
v sobotu 8. prosince 2018 v sále místní hospody.
Začátek bude v 15:00. Prosíme zájemce
o mikulášský balíček pro děti v ceně 50 Kč, aby si
jej přišli objednat do 30. listopadu 2018
v prodejně Jednoty, nebo v ZŠ u paní Gardianové.
Celková hodnota balíčku je 80 Kč (50 Kč vaše
cena + 30 Kč příspěvek obce). Děkujeme za
pochopení.
Zdena Gerlová, předsedkyně Klenotu Police z.s.

Rozsvícení vánočního stromu
Tradiční rozsvícení vánočního stromu se
uskuteční v neděli 2. prosince 2018 od 17:00
na hřišti u Obecního úřadu. Přijměte pozvání i
s dětmi k setkání na začátku adventní doby.
Připraveno bude malé občerstvení. Těšíme se
vaši účast.
Karel Hlavica, starosta

Obecní úřad oznamuje, že v letošním roce
neuskuteční prodej vánočních stromků
z důvodu nedostatku stromků.

Oslavy 100. výročí vzniku
československého státu

Foto: Miroslav Kašík

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
Foto: Miroslav
zasazen
stromKašíksvobody 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.
Karel Hlavica, starosta

Tradiční karate
Česká asociace
tradičního karate
(ČATK) pořádala
v sobotu 6. října
2018 v Ostravě
Mistrovství České
republiky, kterému
předcházelo několik
kol Národních
pohárů
a zahraničních
soutěží. Tvrdá dřina
přinesla ovoce Elle
Mikuláštíkové,
Foto: Andrea Mikuláštíková
Jakubovi
Mikuláštíkovi, Petru Bělaškovi a Tomášovi
Bělaškovi z Polic. Děti 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
tak dvojnásobnou mistryní ČR. 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,
Andrea
Mikuláštíková
kterého se Ella, Jakub Foto:
i Petr
zúčastní.
Tak jim
všichni držme palce ať se co nejlépe umístí.
Andrea Mikuláštíková

Foto: Andrea Mikuláštíková

Foto: Andrea Mikuláštíková
Foto: Miroslav Kašík

Kronika obce Police

Humanitární sbírka
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do
humanitární sbírky. Znovu vzbudila velký zájem
a darované věci opět zaplnily sklad.
Marie Černochová

Společenská kronika
Narození
V měsíci září se narodila Tina Stříteská. Holčičce
a rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Jubileum
V měsíci říjnu oslavil své životní jubileum náš
spoluobčan Josef Hás 92 let. Oslavenci přejeme
do dalších let hodně zdraví, štěstí, a
spokojenosti mezi svými nejbližšími.

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došla naše
spoluobčanka
paní
Antonie
Slavíková.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Sport - fotbal
V podzimní části se nám podařilo zajistit
trenéra mužů pana Martina Šarközy. Hráči i
trenér si porozuměli, a to se odrazilo na výkonu.
Po podzimní části muži obsadili 1. místo. Cílem
do jarní části soutěže je postup do vyšší třídy.
Nový trenér přípravky pan Jaroslav Malíř zatím
své svěřence sehrával a tomu odpovídaly i
výsledky.
Děkuji rodičům, kteří vozí děti na zápasy a
tréninky, dále fanouškům, sponzorům a obci za
podporu. Rovněž děkuji členům, kteří se
zúčastňují brigád a úpravy TJ areálu Police.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
7. listopadu, další svoz je ve středu
21. listopadu.

Zápis z roku 1943:
„Celý rok poměrně mírný a teplý. Často se
vzpomínalo na rok minulý. Poslední sníh
22. února. Koncem února začaly jarní práce.
V březnu slabé ranní mrazíky a slunečno.
Počátkem dubna prší; duben i květen studený.
Koncem května se dá do deště a prší do poloviny
června. 18. – 21. srpna tropická vedra, 36 °C ve
stínu. Špatná úroda brambor. Hodně ovoce i
jablek i švestek. Do Vánoc mírná zima. V lednu
odjížděl z Branek pan Berman do Terezína. Jeho
majetek přidělen pod správu na Lapač. Berman
si mohl vzíti s sebou jen 100 K. Co chvíle přijela
náhlá revize. Na sýpce muselo býti všechno
odváženo. Po revizi bývala hostina u Kantorů.
Revize měla obyčejně takový průběh: Bubnem
se vyhlásilo, že všichni hospodáři se mají
dostaviti s obilnými výkazy na schůzi. Tam
německý orgán vyzval občany ve své mateřské
řeči, aby odevzdali. Jeho projev byl přeložen.
Následovalo spisování. Po něm se šlo na revizi
po vesnici. Po ní byla uchystána hostina.
V březnu byla každému dospělému muži od 18 65 let a ženám od 17 – 45 let dána pracovní
knížka. Vojtěchu Sobkovi uzavřena dílna. Sedlář
a Jindruch museli nastoupiti do uhelných dolů.
V protiletecké obraně /PO/ cvičeni hasiči. Stali
se spolkem už ne dobrovolným, ale obecním.
Protipožární hlídky ustanoveny každou noc.
Velitelem akce byl pan Albert Svoboda. Po něm
Ferdinand Ječmen. Půdy musely býti vyklizeny.
Všude musela býti placačka, hák, písek, lopata.
Krovy musely býti líčeny. V těžkých chvílích se
dosti udávalo. Přímého konfidenta v Policích
nebylo…Mnozí občané byli udáni pro nepřesné
odvádění mléka. Šíří se propaganda šeptem, jak
Moravec říkával „šuškanda“. Z radioaparátů
musely býti odstraněny krátké vlny… O pořádný
tabák byla velká nouze. Proto nahrazen
„srpským, nizozemským, směsí z českých luhů a
hájů“. Špaček – nedopalek se jako vzácnost
schovával…“ pokračování v příštím zpravodaji
Z kroniky vybrala Eva Hermannová, referent
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