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ZŠ a MŠ
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a
začátek nového školního roku se neodkladně
blíží nejen žákům, ale i pedagogům.
V naší základní škole došlo od 1. srpna ke
změně ve vedení školy. Dosavadní ředitel Mgr.
Drahomír Buksa odchází do důchodu a jeho
místo zaujala nová ředitelka, Mgr. Lucie
Kristová, která zde již delší dobu působila jako
učitelka, a která vzešla z výběrového řízení na
funkci ředitele školy.
Mgr. Drahomír Buksa zde působil skoro 25 let.
Za tu dobu prošlo školou mnoho žáků, kteří již
dnes pokračují v dalším studiu na jiných
školách nebo již pracují v různých profesích a
oborech a jistě rádi vzpomínají na léta strávená
v polické škole.
Chtěl bych panu Buksovi poděkovat za jeho
přínos pro rozvoj školy, obce a za vynikající
spolupráci s obecním úřadem, dále bych mu
do dalších let popřál hodně zdraví a
spokojenosti. Rád ho přivítám při jeho
návštěvách v naší obci, kde si za dobu působení
jistě získal spoustu přátel a kamarádů.
Nové paní ředitelce bych chtěl popřát hodně
poslušných a učenlivých žáků, spokojené
rodiče, kteří ve spolupráci se školou vytvoří
optimální podmínky pro zdravý a pohodový
rozvoj dětí v naší škole.
Karel Hlavica, starosta

Odpady
Svozovou firmou jsme byli upozorněni na obsah
nádob na tříděný odpad. Prosíme občany, aby
důsledně třídili odpad podle barvy a popisu
kontejneru.

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci červenci 2019 oslavili svá životní
jubilea:
Slimáčková Marie
96 let
Mičůnková Anna
70 let
Hlavica Vojtěch
90 let
Do dalších let přejeme oslavencům hodně
zdraví, štěstí, pohody a životního elánu v kruhu
svých nejbližších.

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

Pozvánka na Kozaru
Myslivecký spolek
Jasenec - Police,
Vás srdečně zve
na Myslivecký den,
který se uskuteční
v sobotu 31.
srpna 2019 v
areálu myslivecké
chaty Kozara.
Ať už máte děti,
či nikoliv, přijděte
se s námi pobavit.
Začínáme od 10:00
hodin. Vstup zdarma. Máme pro Vás připraveno
tradiční myslivecké občerstvení, pivo i něco
ostřejšího.
Pro děti máme připraven od 10:00 do 14:00
hodin program soutěží se sladkou odměnou. V
16:00 hodin budeme losovat tombolu.
Na Vaši hojnou účast se těší myslivci.
Jiří Stříteský, místopředseda

„Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Lidé v naší dědině
Ing. Josef Černoch - zastupitel Police
Josefe patříte mezi
nejmladší zastupitele
v obci, jak vnímáte svoji
funkci?
Popsal bych to slovy jako
čest, odpovědnost,
závazek, nové zkušenosti,
jedna z životních etap.
Jste ve stavební komisi, co
z toho pro Vás plyne a co
inovačního máte v úmyslu?
Stavební komise je poradní orgán starosty, můžete
se vyjádřit k aktuálním věcem ohledně stavebního
dění v obci i věcem do budoucna. Můžete přinášet
podněty pro zlepšení, tak jako každý občan. Co se
týká inovačních věcí, tak těch je v hlavě spousta.
Asfaltové cesty tam, kde ještě chybí, vybudování
zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad,
opravené obecní budovy a památky, přesunutí dolní
zastávky autobusu na novou točnu kolem ČOV, nová
odbočka z hlavní cesty na Výpustu a v neposlední
řadě pořízení komunálního traktoru pro údržbu
obce.
Pracujete v profesi, kterou jste vystudoval?
Ne zcela úplně, ale vždycky využiju aspoň část toho,
co jsem studoval. Mám pocit, že si mě práce vždycky
našla sama - pracoval jsem jako technolog spalovny
odpadů, technolog energetiky a teď jako vedoucí
údržby výrobního provozu.
Mladí lidé dneška většinou míří do světa, vy ne?!
Mě osobně tohle nikdy moc netáhlo. Podívat se a
načerpat zkušenosti ano, ale zůstat tam déle, nebo
celý život, to není pro mě.
Bydlíte v místě, kde jste vyrůstal, hodláte zasvětit
svou budoucnost Policím a na tomtéž místě?
Do budoucna nikdo nevidí, ale dovedu si představit
celý život v Policích. Ve smyslu přísloví: Kde se kdo
zrodí, tam se i hodí. Není nic výjimečného, že se
některé příjmení vyskytují v Policích už po staletí a
třeba i na stejném čísle popisném.
Jste duší zemědělec? Máte vztah k půdě, jako takové
a ke kořenům?
Je to jeden z koníčků. Defacto dělám obyčejné
zájmové zahradničení akorát na trochu větší ploše a

větší technikou. Vztah k půdě je zděděn po
předcích. Rodové kořeny mám v úctě.

větší technikou. Vztah k půdě je zděděn po předcích.
Rodové kořeny mám v úctě.
Co byste chtěl změnit v obci k lepšímu a co vám vadí?
Stejné věci, které jsem nastínil v předchozí otázce
ohledně stavební komise. Co mi trochu vadí a mrzí
je, že rozvoj obce je někdy omezen historickými
skutečnostmi, které dnes (podle mého názoru)
nehrají žádnou roli.
Kdybyste si mohl vybrat část naší obce k bydlení,
která by to byla?
Nad tímto jsem nikdy neuvažoval. Každá část obce
má svého „Genius loci“ a je svým způsobem
výjimečná ať už zástavbou, výhledem do okolí, nebo
lidmi, kteří v dané lokalitě žijí.
Z vás i z vaší maminky vyzařuje jistý druh pokory a
skromnosti. Pletu se?
Tohle, nechť posoudí jiní. Snažím se žít skromně,
nejsem zvyklý vyhazovat za zbytečnosti.
Máte něco na srdci, co byste chtěl sdělit svým
spoluobčanům? Co vám dělá v životě radost?
Přeji všem pěkné prožití léta ☺
Radost mi udělá, když se mi něco povede tak, jak si
na začátku naplánuji.

_____________________________________
Vendelín Němec

/studující na
Pražské
konzervatoři
obor klavír/

Maturoval jste na
stejné škole jako já
v roce 1976!?Jaká
je konzervatoř
dnes?
V-Tipuji, že od
Vašeho studia na
škole se mnohé
změnilo. Dnes máme na škole nádherný koncertní
sál se špičkovým Steinwayem. Celkově mi přijde
škola dobře vybavená a má taky mnoho sponzorů.
Samozřejmě, že historie školy na člověka dýchá.
Když chodím po chodbách a vidím portréty slavných
umělců, kteří se buďto podíleli na chodu školy, nebo
zde “jen” studovali, vyvolává to ve mně nutkání se
zdokonalovat.

Těsně po revoluci zemřela vynikající klavíristka prof.
Valentina Kameníková, kterou jsem já potkávala na
chodbě. Tenkrát byla škola plná osobností ve všech
oborech…
V-Bohužel. Ani na jednom semináři jsem neslyšel
zaznít toto jméno. Až na Váš popud jsem si našel
nahrávky a musím uznat, že její intepretace je určitě
na vysoké umělecké úrovni. Přijde mi, že se dnes na
škole vůbec klade málo důraz na osobnosti z
dvacátého století. Každý snad zná jen ty nejslavnější
a na ostatní se zapomíná.
Hrajete také Rachmaninova? Kdo je vaším
pedagogem klavíru a jak vás ovlivňuje?
V-Samozřejmě, že hraji, ale vlastně jen když musím.
Není to úplně můj šálek kávy.
Můj profesor je pan Jiří Kollert. Je ve své práci velmi
pečlivý a má se mnou spoustu trpělivosti. Vlastně až
díky němu jsem začal přemýšlet nad tím, jak hrát na
klavír a využívat při tom své tělo správným
způsobem.
Máte oblíbeného skladatele, kterému rozumíte a
inspiruje vás pro interpretaci?
V-Jednoznačně mohu říct, že miluji hudbu J. S. Bacha.
Bach sám do not napsal vlastně málo informací o
interpretaci. Jediný návod, který Bach poskytl, jsou
noty samotné. Nechává tak prostor pro spoustu
možností, jak na skladbu nahlížet. On nebyl nikdy
dobrým studentem a svou pracovitost nabyl poté,
kdy si uvědomil nejistotu života…V jeho melodiích
jsou znát prvky vnitřního monologu i dialogu a
rozmluva s Bohem.
Kdy Vás napadlo věnovat se vážně tomuto nástroji?
Jaká byla motivace?
V- Napadlo mě to těsně před nástupem na
konzervatoř. A motivace? Zkrátka jsem si ten nástroj
zamiloval. No a když jsem poznal, že mě baví a jde mi
na něj hrát, zůstal jsem u něj.
Co Váš přesun z Opavy do Prahy? Jste trochu „dítě
štěstěny“?!
To asi trochu jsem, i když po Opavě se mi stýská. Bylo
tam krásné zázemí, malá škola a nádherné město.
Na Prahu už jsem si zvykl, ale nechci tam zůstávat
déle, než bude nutné. Nejsem hybatelem změn
v mém životě, věci se tak samy dějí, ale jakou cestou
se vydám, to záleží jen na mě. Věřím, že je vždy
všechno tak, jak má být…

Cvičíte hodně a rád? Všimla jsem si, že vám prsty
neustále běhají i po stole?!
V - Denně strávím u klavíru 3 - 5 hodin. Ale to je taky
proměnlivé. Někdy si chce člověk odpočinout a tři
dny nehraje. A někdy je potřeba udělat víc práce a u
nástroje strávíte deset hodin. Cvičím rád, jistěže,
jinak to nejde. Občas se taky pěkně naštvu, když mi
to nejde, ale to k tomu patří! Těch důvodů, proč mě
prsty běhají po stole je víc, je to svalová práce, kde
nemusím hlídat tón, trénink postavení ruky atd. Je to
vědomé. Také mě občas proletí hlavou melodie, tak
si ji zaťukám na stůl….
Budete pokračovat ve studiu?
V- Ještě zůstávám na konzervatoři a dodělám si dva
roky absolutoria.
Chcete se věnovat koncertní činnosti?
V- Samozřejmě! Ale ne hlavně. Především chci být
pedagog. Vidím to jako povinnost, protože jestliže
nám na umění záleží a chceme, aby se na světě
udrželo v určité jakosti, musíme se o to zasadit
předáváním zkušeností dalším generacím.
Máte interpretační vzor ze současných klavíristů?
V- Vzorem mi je každý, kdo mě osloví. Není to tak, že
bych se upínal k jednomu. Když se mi něco zalíbí,
nechám se tím inspirovat. Takže tímto způsobem
jsou mi vzorem i mí spolužáci.
Co rodiče, předpokládám, že Vás podporují, jezdíte
pravidelně domů do Polic?
V- Bez rodičů by to nešlo. Jsou ke mně vstřícní a taky
se mnou mají spoustu trpělivosti.
Snažím se jezdit každý druhý víkend domů, ale ne
vždycky mi to vyjde. Police jsou pro mě místem
odpočinku a náš dům stojí na krásném místě. A mám
tam svá tajná místa…
Máte sourozence ve velkém věkovém rozpětí, jaké
máte vztahy?
V- Skvělé!:)
Máte namířeno do světa?
V- Možná. Jsou věci, které neplánuji. Poslouchám
jazz a rád bych se věnoval tomuto žánru jako
klavírista i interpret, tak uvidíme….
A co Praha? Jak na Vás působí?
V- Je to velké město. Mám a nemám to tam rád.
Zpracovala: doc. Jana Janěková

Pozvánka

Komunální odpad

Polický okruh
SDH Police ve spolupráci se spolkem Klenot
Police a Obecním úřadem Police pořádá
v sobotu 28. září 2019 od 13:00 u klubovny
tradiční závod na horských kolech „Polický
okruh O ceny starostů obce a SDH“ – Memoriál
Ley Menšíkové. Závod je součástí DTB série,
zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie.
Více informací o závodu a registraci na
www.dtbserie.cz.
Srdečně zveme všechny občany.
U příležitosti výročí 125. let založení Sboru
dobrovolných hasičů uspořádají poličtí hasiči
v sobotu 17. srpna od 21:00 hasičskou fontánu u
vodní nádrže Nad Revírem. Fontána bude
provedena za účasti jednotek okolních obcí.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.
Milan Gerla, starosta SDH

Komunální odpad se bude odvážet ve středu
14. srpna 2019. Další svoz je ve středu 28. srpna
2019.

Sport
Tělovýchovná jednota Police – spolek zve
občany na zahájení podzimní části fotbalové
sezony 2019/2020. Muži začínají utkáním
v neděli 25. srpna v 16:30 na domácím hřišti,
kde přivítají TJ Janovou
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

O pohár starosty obce Police
V sobotu 27.července 2019 se konal první ročník
turnaje O pohár starosty obce Police. Navzdory
deštivému počasí se sešlo spoustu fanoušků a
celkem 4 týmy. Náladu všem zpříjemnily
roztleskávačky z Výpusty. Konečné pořadí týmů:
1. Tajfun team (Horní konec)
2. Staří páni
3. Vrchovec
4. Výpusta
Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili a
těšíme se na další ročník.
David Herman, hlavní pořadatel
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