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květen 2019

Jednání VI. a VII. Zastupitelstva
obce Police
V úterý 9. dubna se konalo VI. zasedání
Zastupitelstva obce Police. Hlavním bodem
jednání bylo schválení hospodaření obce včetně
závěrečného účtu za rok 2018 a její příspěvkové
organizace Základní školy Police za rok 2018.
Obec hospodařila s částkou cca 25 mil. Kč a
Základní a Mateřská škola hospodařila s částkou
cca 4,5 mil. Kč. Zastupitelé projednali a schválili
záměr pachtu vodní nádrže Nad Revírem.
Dalším bodem bylo odkoupení nemovitosti č.p.
51, které bylo schváleno.
V úterý 30. dubna se konalo VII. zasedání
Zastupitelstva obce Police, jehož hlavním
bodem bylo schválení dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo „Stavební lokalita Výpusta – Police, I.
etapa-provizorní komunikace“ z důvodu změny
realizace díla před jeho dokončením.
Karel Hlavica, starosta

Informace k volbám do
Evropského parlamentu

Sport
Tělovýchovná jednota Police, fotbalový oddíl
zve své příznivce na zápasy ročníku 2018/2019.
Domácí zápasy:
• v neděli 5. května 16:30 muži proti
Huslenkám B
• v neděli 12. května st. přípravka proti
Dolní Bečvě
• v neděli 19. května v 17:00 muži proti
Valašské Senici
Přijďte povzbudit naše fotbalisty.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

S akordeonem do Plzně

Pozvánka
Ve středu 15. května se v Mateřské škole v 15:15
uskuteční besídka pro maminky, na kterou
zveme maminky, babičky a všechny příznivce
školky.

Velkého úspěchu
dosáhla Alžběta
Musialová z Polic,
která se probojovala
do celostátní soutěže
ve hře na akordeon
v Plzni. Po vítězství
v okresním kole v
Rožnově pod
Radhoštěm a
krajském kole v
Uherském Brodě se v květnu utká s ostatními
nejlepšími akordeonisty z naší republiky. Na
tuto celostátní soutěž ji bude doprovázet pan
učitel Roman Vavřík, ke kterému dochází již
sedmý rok. Také stojí za zmínku, že v červnu
bude hrát na koncertě se známým zpěvákem
Jaromírem Nohavicou.
Jsme pyšní, že díky jejímu nadšení a dlouholeté
píli, jež věnovala tomuto hudebnímu koníčku,
bude reprezentovat jak ZUŠ Alfréda Radoka, tak
i samotné Police.

Alena Luhanová, učitelka MŠ

Roman Vavřík, učitel ZUŠ Alfréda Radoka

Volby do evropského parlamentu se uskuteční
ve dnech 24. a 25. května 2019. Volební
místnost na Obecním úřadě v Policích bude
otevřena:
v pátek 24. května
od 14:00 do 22:00,
v sobotu 25. května od 08:00 do 14:00.
Volič prokáže svou totožnost platným
občanským
průkazem,
cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny.
Eva Hermannová, zapisovatelka okrskové volební komise

ZŠ a MŠ

„Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.“

Lidé v naší dědině
Zuzana Mikulenková - Narozena v Policích ve
znamení Berana –
studující Lékařskou
fakultu v Brně
Máš nějaké konkrétní
místo v katastru naší obce,
kam často chodíš a kde se
cítíš dobře a kam se ráda
vracíš?
Žádné konkrétní místo
nemám, ale vždycky jsem ráda, že po pracovním
týdnu, který musím kvůli škole trávit v rušném Brně,
se můžu vrátit do klidných Polic. Chodím se psem na
procházky a užívám si klid. Velkoměsto jako Brno mi
nevadí, ale jsem ráda, že můžu být i občas doma.
Vzpomínáš si na konkrétní impuls, proč jsi zvolila
studium medicíny?
Studovala jsem gymnázium a dlouho jsem nevěděla,
co budu dělat po něm. Všichni v mém okolí si mysleli,
že díky lásce ke koním a všeobecně ke zvířatům budu
studovat veterinu. Pak pro ně bylo velkým
překvapením, že jsem si vybrala medicínu. Já jsem
ale vždycky věděla, že chci pracovat s lidmi a taky
pro mě bylo důležité dělat práci, ve které vidím
smysl. Tak jsem se rozhodla studovat medicínu a
jsem za to určitě ráda.
Dovedeš si představit třeba život " venkovského"
lékaře? Láká Tě nějaký konkrétní obor?
Ve 4. a v 5. ročníku (ve kterém nyní jsem) probíhá
naše výuka již v nemocnicích na jednotlivých
odděleních, takže si za ty 2 roky vyzkoušíme všechny
obory. Celý 6. ročník máme státnice a až poté, co
získáme titul MUDr., se rozhodujeme, jaký obor
chceme dělat a kam nastoupíme do zaměstnání.
Z námi vybraného oboru potom děláme již při práci
atestace a jedině tak se staneme v daném oboru
specialistou. To je ale ještě běh na dlouhou trať. Celá
atestace trvá 5 až 7 let.
Já zatím žádný konkrétní obor vybraný nemám,
rozhlížím se a uvidím, co mě zaujme nejvíce. Taky
bude záležet na tom, jaká bude potom, co dostuduji,
nabídka míst a kam by mě teoreticky vzali.
Dnešní trend pracovat v zahraničí, láká mnoho
mladých lidí v různých oborech. Jak to cítíš Ty? Chceš
se vrátit po studiu sem do rodného kraje?
Jak už jsem říkala, bude hodně záležet na
možnostech, které budou po konci mého studia.

To se týká i místa, kde bych chtěla pracovat. Zatím
se nebráním ničemu, nevadilo by mi se vrátit zpět
domů, zůstat v Brně nebo jiném velkém městě ani
odejít do zahraničí. Každá z těchto možností má
určitě své výhody i nevýhody.
Do zahraničí odchází asi čtvrtina absolventů
lékařských fakult v ČR. Já to žádným způsobem
neodsuzuji, je to každého věc. Společnost se na to
hlavně u lékařů dívá velmi negativně. Každého trápí,
pokud se někdo rozhodne jít pracovat jako lékař
například do Německa, kde má diametrálně odlišné
pracovní podmínky i mzdu. Pokud ale odejde nějaký
ekonom nebo strojní inženýr (kterých odchází o
mnoho více než lékařů), tak je vnímám jako
odvážlivec, kterého každý podpoří, jen ať jde
nasbírat zkušenosti do zahraničí. To mě jako
budoucího lékaře mrzí, že je to vnímáno tak moc
odlišně.
Co třeba " lékaři bez hranic" a jiné charitativní
organizace?
Tyto charitativní organizace se mi určitě velmi líbí a
již jako medik mám v plánu letos v létě s jednou
charitativní organizací vyjet do zahraničí. Pokud
chce někdo nezištně pomáhat druhým, je skvělé, že
mu takovou možnost tyto organizace poskytují.
Sama jsem při studiu už více než 3 roky součástí
jedné
studentské
mezinárodní
neziskové
organizace, která se zaměřuje jak na rozvoj a
vzdělávání mediků, ale také na osvětu široké
veřejnosti.
Kdybys měla charakterizovat svou rodnou vesnici,
jak ji vnímáš, co lidé kolem Tebe atp.? Vracíš se ráda
domů? Vadí Ti něco konkrétního? Jaký rozvoj bys
preferovala?
Police bych charakterizovala jako klidné místo, kde
se můžu vždy vrátit. Ať už budu kdekoliv ve světě,
vždycky to bude můj domov, kde jsem se narodila a
mám zde svou rodinu.
Tím, že tady nežiji trvale, tak nevnímám žádné
konkrétní chyby, ale snažím se zde vidět jen pozitiva
a věci, které mám ráda. Určitě by se to změnilo,
kdybych zde bydlela trvale a měla například děti.
Když se ohlédneš do svého dětství, vytane Ti nějaká
intenzivní vzpomínka spjatá s Policemi?
Nic konkrétního mě nenapadá, ale jsem nesmírně
ráda za dětství strávené v Policích. Se starším
bráchou jsme stále mohli být venku, vymýšlet se
sousedy různé hry nebo v zimě chodit na zamrzlý
rybník. To ještě nebyla doba mobilů ani počítačů
jako dnes, takže si myslím, že jsme si naše dětství
rozhodně užili.

Jak se to stane, že máš tak přirozený autoritativní
přístup ke koním, ačkoliv jsi před pár lety s koňmi
nepracovala? Co to pro Tebe znamená a co ti to dává?
S koňmi jsem začala někdy kolem mých 13 let,
naučila jsem se, jak se o ně starat, jak jezdit. Velmi
mě to bavilo a šlo tak nějak přirozeně. S odchodem
na vysokou školu jsem s koňmi přestala pracovat, ale
i když jsem se k nim teď v rámci mých časových
možností částečně vrátila, nepřijde mi, že bych měla
nějakou velkou pauzu. Stačí si věci jednoduše
připomenout a ony rychle naskočí. Stále k nim ale
přistupuji s velkým respektem jako k parťákům a
krásným zvířatům, od kterých se člověk může
spoustu věcí naučit.
Myslíš, že pozitivní energie, kterou stále vyzařuješ a
úsměv, jsou dědičné faktory vašeho rodu?
To nechám na zhodnocení mého okolí. Ale určitě
toho mám spoustu jak po mamince, tak po tatínkovi.
Geny nezapřu už podobou, takže tam toho musí být
určitě více.

______________________________________
Lubomír a Roman
Hohlovi
Luboš byl zvolen
zastupitelem
obce. Co vy
na to?
L- Mě to překvapilo i potěšilo. Vážím si všech, kteří
mě dali hlasy. Beru to zodpovědně!
R- Jsem rád, že se s bráchou dostal do
zastupitelstva selský rozum. Sám jsem kdysi o
takovou funkci usiloval a určitě by mě to bavilo,
dělat něco pro život v naší dědině.
Co byste preferovali v rozvoji naší dědiny. Co vám
nejvíc vadí?
L- Přál bych naší obci nové kulturní centrum, snad
se to podaří časem. A vadí mě byrokracie v celé
slavné unii. Ztráta selského rozumu pro
jednoduché, normální řešení problémů. Je těžké
něco měnit k lepšímu v tomto složitém systému.
R- Souhlasím. A preferuju sázení stromů a vnější
úpravu vesnice.
Váš rod sídlí po meči v Policích dlouho že?
L- Ano brácha to má zmapované.

R- Zajímá mě historie obecně, nejen našeho rodu,
dostal jsem se v pátrání po předcích až do 16 století.
A pátrám dál nejen o naší rodině, ale obecně mě
zajímají osudy lidí.
Váš tatínek měl život tady velmi rád a byl pro oba
velkým vzorem!
Oba- Ano, narodil se přímo tady v Policích v roce
1944. Narodili se tu i jeho rodiče. Otec byl skromný
člověk, plný lásky, se smyslem pro rodinu. Jeho
pokora, byla pokornější, než „normální“ pokora. Měli
jsme hospodářství a hodně zvířat, ale tatínek
nedokázal žádné zabít. S maminkou se seznámili na
nádraží ve Valmezu. Maminka pochází z Huslenek.
Vyrůstali jsme v prostředí plném rodičovské lásky a
podpory i když s přísnou výchovou. Specialitou naší
rodiny byly „pondělky“. To maminka nepracovala,
zůstala doma a měli jsme ji pro sebe, to byl svátek.
Vařily se zemáky na všechny možné způsoby, teda
nejen v pondělí. Luba měl taky svoje vycvičené hejno
hus, které chodil pást. Vzpomínáme na společné
chvíle při práci na poli, senoseč a kosení kosou a první
pivo od tatínka po práci. Měli jsme krásné dětství a
otec byl pro nás vzorem.
Lubo, tebe osud poslal na čas do světa, stýskalo se ti?
L- Ano velice, stesk, který jsem tam cítil, se nedá
popsat. Tam jsem si uvědomil, že jsem vlastenec.
Fakt! Odešel jsem do Holandska, abych vyřešil
složitou situaci prvního manželství, vydělal peníze a
zabezpečil rodinu. Nechtěl jsem nikoho zatěžovat
svými problémy. Podmínky tam byly hrozné, pracoval
jsem na velkém vrakovišti, dřina, únava, motory. Měl
jsem fajn šéfa, ale nebylo to jednoduché, hodně jsem
riskoval, denně jsem cvičil, abych vydržel a myslel
přitom na rodinu a domov. Na návrat.
R- To můžu potvrdit, byl jsem tam za ním. Neměl to
tam lehké!
Lubo, baví tě pořád tvoje práce? Nemíhají se ti před
spaním před očima auta a motory?
L-Jo baví, i když často nadávám. Auta se mě míhají,
ale míhají se mně i jiné příjemnější věci! /haha/ Mám
disciplínu a jsem na sebe přísný, mám vůli dotáhnout
věci do konce. Pracuju od nevidím do nevidím.
Uděláno – zameteno - čisto! /podotýká Roman/
Plníte si oba své sny?
L- Sen jsem si splnil, když jsem začal ve čtyřiceti letech
hrát hokej! Když mě bylo šestnáct, udělal jsem 2 100
kliků za hodinu, což je v současnosti už jen sen. Stále
občas cvičím, ale intervaly se prodlužují/hahaha/léta
běží… Momentálně sním o obojživelném bojovém
vozidle BVP.

R- Já mám dost živé sny, jejich děje se pak i plní!?
Takže opatrně… Jako kluk jsem chtěl být
hospodským, ale hlavně kovářem, toto řemeslo
obdivuju dodnes. Chtěl bych někdy do Kanady
k jezerům, příroda, indiáni. A možná, že i ten kovář
ještě někdy budu?!
Proč jsi Lubo myslivcem a ty Romane máš více
identit??
L- Od 11 let jsem chodil do mysliveckého kroužku
Zlatá srnčí trofej, který tady vedl pan Jiří Lass, ten
mě velice ovlivnil. Po návratu z ciziny jsem si udělal
zkoušky myslivosti. Miluju přírodu a samota na
posedu je dobrá. Myslivost je ale také o
zodpovědnosti a řešení konkrétních situací.
R- No, připouštím možnost převtělování, takže
jsem indiánem, středověkým rytířem ad. Účinkoval
jsem ve filmu Apoštol indiánů, který se
mimochodem natáčel v Policích a v osadě Na
Klimčeně. Dělám taky dlouho historický šerm a
prošel jsem přípravou na šermířské magisterium
pod vedením našich nejlepších šermířů. Baví mě
divadlo, s tím spojené. Tančím latinskoamerické
tance a nejraději mám waltz. Mimochodem
myslivost se mě také týká a chovám včely, kromě
jiných rozmanitých zvířat. To mám po tatínkovi, asi.
A jsem tím, kým jsem se měl stát.
Jak odpočíváte? Vzhledem k rozmanitosti zájmů
Romana a práce Luboše. Odpočíváte vůbec?
L- Já odpočívám v kruhu své rodiny a jinak mě musí
ven vytáhnout brácha, ale za to jsem rád! Jinak
v přírodě, zastavit se, dívat, dýchat a nic víc.
R- Moje aktivity se navzájem prolínají, tedy i
s odpočinkem. Ale umím meditovat, dělám jógu.
Jinak stejně jako Luba- les, tráva, příroda zastavit
se a nic. Naslouchat a být.
Romane ty jsi mladší, neodstrkoval tě brácha
v dětství? Radíte se spolu o důležitých věcech?
R- Brácha s kamarádama mě utíkali, ale já jsem
jim byl v patách /haha/. Rád si vyslechnu jeho
názor, ale rozhoduju se sám. Je pro mě ale jako
starší brácha vzorem.
A co koně?
R- Já mám rád koně živé, na plemenu nezáleží.
Určitě si zase nějakého pořídím, všechno má svůj
čas.
L- Já mám raději ty pod kapotou a co
nejvíc!/hahaha/
Předpokládám, že se vám líbí i stejné typy žen?!
Oba- Ne!/haha/

Máte společné vlastnosti a názor na život?
R- Hrdost, smysl pro čest. Moje krédo je-Nesuď
ostatní, nevíš jaká je jejich cesta. Moc bych si přál,
kdyby tak ostatní pohlíželi i na mně.
L- Souhlasím. Jsme sice každý jiný, ale v gruntu
máme stejný zdravý základ. A za vše vděčíme svým
rodičům!
Myslíte si, že jste svým dětem tím, čím byl pro vás
tatínek?
R- Myslím, že snad ano, snažím se, to ukáže čas.
L- No snad ano, já prý ale často „řvu“. Jsem prostě
Lev. Tatínek byl mírný. Tož uvidíme, co na to moje
dcery….
Hodláte tedy zbytek života strávit v Policích?
Oba- Ano
Zpracovala: doc. Jana Janěková

Májové pobožnosti
Budou v kapli v Policích vždy v úterý, pátek a
neděli v 17:30.

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet mimořádně
v úterý 7.května 2019, jelikož ve středu 8.
května 2019 je státní svátek. Další svoz je ve
středu 22. května 2019.

Pozvánka
Kácení máje
Spolek Klenot Police srdečně zve v sobotu 25.
května 2019 své členy a příznivce na Kácení
máje s programem vystoupení dětí ZŠ a MŠ
Police a se Škračením vajec. Začátek v 15:00 u
Klubovny. Vše potřebné k přípravě škračenice
s sebou. Na vaši účast se těší pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police

Humanitární sbírka
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a
těšíme se na další spolupráci.
Marie Černochová
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