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VIZUALIZACE REKONSTRUKCE
ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA SÍDLIŠTI
Stráň s remízy
a zahradní
učebnou

Střed s pískem

Lesík s altánem a iglú

Zahradní učebna

Dopravní uzavírka komunikace č. II/303
Přišlo jaro a s ním i pokračování
regionálně významné a řadou řidičů
vyhlížené silniční stavby „II/303 Rozšíření komunikace č. II/303 o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5“.
V průběhu měsíce března jsem absolvoval několik setkání se zástupci
silničního správního úřadu a investora,
ve snaze zajistit jak dostatečné autobusové spojení do Pěkova Honů, které budou v důsledku úplné uzavírky komunikace částečně „odříznuty“ od světa,
jakož i v důsledku zajistit v maximální
možné míře možnost zajíždění do místní části Hony po stávající komunikaci.
Na základě informací poskytnutých
zástupci investora dne 13. 3. 2012,
resp. následně dne 18. 3. 2013, tedy
přináším aktuální informace jak k úplné, tak částečné uzavírce silničního
úseku mezi Pěkovem a jetřichovskou
křižovatkou:
1) Úplná uzavírka komunikace
v rekonstruovaném a rozšiřovaném
úseku bude realizována v období od
2. 4. 2013 do 30. 6. 2013;   
2) Částečná uzavírka komunikace je pak v letošním roce plánována

v jedné etapě, a to v období od 1. 7.
do 30. 7. 2013.
Je na místě zdůraznit, že stavba
bude s ohledem na krátkou lhůtu výstavby realizována poměrně dynamicky. Zhotovitel stavby zdůraznil,
že realizace stavby bude probíhat na
pěti úsecích současně, přičemž práce budou prováděny (pokud to povětrnostní a technologické podmínky
dovolí) 7 dní v týdnu, ve směnách o
délce 10 – 12 hodin (!).
Důležité je, že úplná uzavírka komunikace bude již v místě Restaurace
u Laudona, přičemž zajíždění do osady
Hony bude umožněno pouze obyvatelům této osady a pouze v době, kdy to
technologický postup na staveništi dovolí. Silniční správní orgán již předem
důrazně avizoval, že jedinou výjimku
na průjezd stavbou budou mít vozidla záchranných sborů, a to jedině ve
dnech, kdy bude zhotovitel stavby garantovat, že je možné stavbou projet.
Nicméně zástupci záchranných sborů
garantovali, že na Policku rozhodně nedojde ke zhoršení dostupnosti zásahu
záchranných sborů.

Rekonstrukce zahrady mateřské školy

V roce 2012 byly zahájeny práce na
dotvoření zahradního prostoru mateřské školky zpracované projektantkou
Ing. Simonou Šafránkovou. Práce provádí firma Broumstav s.r.o. Výstavba
zahradního prostoru probíhá ve dvou
etapách. První etapa (terénní úpravy a
zemní práce) byla dokončena v průběhu září 2012 a nákladově město přišla
na 432 tis Kč. Druhou etapu plánujeme dokončit o prázdninách letošního
roku, přičemž rozpočet města počítá
pro tuto druhou etapu s částkou 500
tis Kč. V rámci této druhé etapy bude
vybudován obvodový chodník s živičným povrchem, dřevěný herní systém

s prostorem pro uskladnění, 2 proutěná iglů, pískoviště, proutěný tunel,
kašna, venkovní učebna s vegetačními
úpravami okolí, horní terasa a oplocení. Celkové vyznění toho, jak by měla
zahrada mateřské školy po dokončení
vypadat, je zřejmý z vizualizací, které
jsou na levé vnitřní straně obálky, a
které otiskujeme s laskavým svolením
Ing. Simony Šafránkové. Stavba je prozatím financována pouze z rozpočtu
města, nicméně jsme podali žádost o
podporu této naší akce (resp. její části,
pod názvem Příroda pod okny školy) z
grantových programů Královéhradeckého kraje, avšak o naší žádosti nebylo
dosud rozhodnuto.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Objízdná trasa pro osobní a autobusovou dopravu bude obousměrně zajištěna přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov.
Nákladní automobily budou ve směru
na Broumov jezdit po trase přes Lachov, Bohdašín, Vernéřovice, Meziměstí
a Hejtmánkovice, přičemž ve směru na
Polici bude objízdná trasa shodná s autobusovou a osobní dopravou.
Podařilo se nám dojednat i pravidelnou linkovou autobusovou dopravu,
která bude zajíždět až na konec Pěkova
k restauraci U Laudona. Věříme, že nám
v rámci jednání podařilo zajistit maximální pokrytí potřeb obyvatelů Pěkova
a Honů stran dopravy do zaměstnání,
škol, k lékaři či za nákupy, a že finance,
kterými se bude město na zajištění části dopravy podílet, budou vnímány jako
smysluplný výdaj.
Drobnou úpravu zaznamenají časy
průjezdů, resp. dojezdů jednotlivých
linek, kdy je ve směru na Broumov třeba počítat s prodloužením dojezdového
času do Broumova o 10 minut (až po
zastávku Pěkov – Ostaš tak spoj pojede
podle jízdního řádu), a ve směru opačném – tedy z Broumova na Náchod,
budou spoje z Broumova vyjíždět o 10
minut dříve, než jak je tomu podle běžného jízdního řádu, přičemž od zastávky Pěkov – Ostaš již spoj pojede podle
řádného jízdního řádu.
Jízdní řády po dobu úplné uzavírky budou dopravcem zveřejněny
na jednotlivých zastávkách, přičemž
bezprostředně po jejich obdržení je
předáme též Osadnímu výboru Pěkov, a zveřejníme všemi možnými
způsoby.
V případě problémů s letošní úplnou uzavírkou se obracejte přímo na
mne (gsm: 606 719 554; email: skop@
meu-police.cz), případně na dozor investora (Ing. Irena Vaněčková – gsm:
602103778; email: irena.vaneckova@
suskhk.cz).
Věřím, že drobné nepohodlí, způsobené objížďkami, jakož potíže s využíváním autobusové dopravy, budou
v budoucnu kompenzovány větším
komfortem a bezpečností dopravy přes
Honské sedlo. Předem děkuji všem za
trpělivost a za vstřícnost při řešení problémů, které v průběhu stavby vzniknou, resp., které takováto složitá stavba
určitě přinese.
Jiří Škop, místostarosta

Polický měsíčník - duben 2013 - strana 1

Rekonstrukce komunikací ve správě kraje na území našeho města
V uplynulých týdnech jsem řešil
řadu dotazů, které se týkaly oprav komunikací v ulicích Ostašská a Na Babí a
chodníků vedle těchto komunikací.
Komunikace v těchto ulicích jsou
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, přičemž kraj má zájem neuspokojivý stav těchto komunikací řešit, což
je zřejmé skrze jeho snahu získat stavební povolení na rekonstrukci těchto
komunikací. Povolení na rekonstrukci
komunikace v ulici Babí bylo vydáno
již za éry hejtmana Bradíka (tedy před
rokem 2008), nicméně do dnešního
dne nenalezl kraj ve svém rozpočtu dostatek financí na realizaci této stavby.
Povolení pro rekonstrukci komunikace
v ulici Ostašská bylo sice letos vydáno,

nicméně v důsledků napadení tohoto
rozhodnutí odvoláním jednoho z účastníků řízení nenabylo rozhodnutí právní
moci, a tudíž není právně účinné.
Jak patrno, vlastní realizační fáze
rekonstrukcí těchto komunikací je zatím pro nás velkou neznámou. Určité
odpovědi z hlediska předpokládaných
období, kdy by chtěl kraj tyto silniční
stavby realizovat, můžeme získat na
společném jednání hejtmana se zástupci měst a obcí kraje, které se uskuteční
po uzávěrce měsíčníku.
Avšak jelikož neznáme termín, kdy
by chtěl kraj zahájit jednu nebo druhou
rekonstrukci komunikace, tak nemůžeme ani přesněji plánovat rekonstrukce
chodníků, které se podél uvedených ko-

V prosinci loňského roku jsem Vás informoval o tom, že se projednávání nového územního plánu města se dostalo do
„ostré“ fáze tím, že byl zveřejněn návrh
zadání územního plánu, včetně samotného textu návrhu zadání územního plánu
města.
V rámci projednání tohoto dokumentu s dotčenými správními orgány jsme
narazili na některá stanoviska dotčených
správních orgánů v oblasti životního prostředí, přičemž bylo nezbytné, aby v případě některých záměrů (zejména v případě záměru dalšího rozšiřování areálu
společnosti HAUK s. r. o.) bylo ověřeno,
zda tyto záměry budou či nebudou před
projednáním v územním řízení podléhat
povolovacím či zjišťovacím režimům zákona o vlivu na životní prostředí.
Tato jednání celkem oddálila možnost veřejného projednání návrhu zadání územního plánu na veřejném jednání

zastupitelstva města. Nicméně v minulém týdnu jsme získali potřebná vyjádření z Ministerstva životního prostředí, a
nyní můžeme pokračovat dál. K veřejnému projednání návrhu zadání územního
plánu města tedy dojde s největší pravděpodobností na dubnovém jednání zastupitelstva města. O termínu jednání Vás
budeme informovat jak prostřednictvím
webových stránek, tak prostřednictvím
místního rozhlasu, tak prostřednictvím
veřejné úřední desky.
Připomínám, že návrh zadání územního plánu je důležitým dokumentem,
který je po schválení v zastupitelstvu
města určitým „základním kamenem“
pro vlastní vyhotovení návrhu územního
plánu města projektantem. Nicméně je
třeba dodat, že připomínky k návrhu zadání bylo možné podávat do 5. 12. 2012.

Pokračování projednávání územního plánu

Jiří Škop, místostarosta

munikací nacházejí.
Stojíme tedy před otázkou, zda zrekonstruovat poměrně rozsáhlé rekonstrukce chodníků v ulici Ostašská a
v ulici Na Babí, a následně (za několik
let) takto zrekonstruované chodníky
bourat a stavět nové, nebo zda provést
pouze opravy nejhůře schůdných míst
s minimálními investičními náklady, a
dále čekat na to, až budou zahájeny rekonstrukce krajských komunikací.
Uvidíme, jakou vizi nám bude prezentovat hejtman na výše zmíněném
jednání. Poté se budeme umět lépe rozhodnout pro to, jaký způsob vylepšení
současného žalostného stavu chodníků
v ulic Ostašská a Na Babí zvolíme.
Jiří Škop, místostarosta

Rozpis lékařů
stomatologické služby
duben 2013

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
01. 04.
6. - 7. 04.
13. - 14. 04.
20. - 21. 04.
27. - 28. 04.
01. 05.

    Tel. č.

MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
MUDr. Daniel Blažek
ZS Police n. Met.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.
MUDr. Jan Kubec
ZS Police n. Met.
MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí

603 479 084

MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov

603 479 132

491 543 844
491 581 394
602 333 460
491 543 398
491 582 381

Policko-broumovské stěny nás nedělí

Ve středu v podvečer proběhlo v prostorách restaurace na Hvězdě společné
jednání rady města Police nad Metují a
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rady města Broumov k některým
společným
tématům. Na úvod
jednání přivítali
přítomné za pořádající polickou
radu města starostka Ida Jenková a místostarosta Jiří Škop.
Na úvod jednání
prezentovala polická strana investiční, kulturní
a spolkovou činnost města za rok 2012,
přičemž tato prezentace byla broumov-

skými radními pochvalně kvitována. Společná témata, která byla v rámci jednání
živě diskutována se týkala školství, toulavých psů, čistoty města, přístup k řešení
podnětů podaných občany, zajišťování
informovanosti a maximální otevřenosti
výkonu samosprávy, a konečně též vydávání městských periodik, přičemž část
jednání byla věnována též významné
krajské investici – stavbě stoupacích pruhů na komunikaci č. II/303. Celé jednání
se neslo ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Všichni přítomní se shodli
na vůli pokračovat dále v setkávání a ve
společném postupu při řešení některých
společných či shodných problémů.

Jiří Škop, místostarosta

Jak to bylo se změnou tiskárny Polického měsíčníku

Na počátku měsíce března jsme
mezi běžnou korespondencí docházející na radnici objevili i letáček s logem
polické tiskárny pana Františka Matěny. Jeho obsah nás nejen překvapil, ale i
rozladil. Ihned v úvodu letáčku se píše,
že dopis vysvětlující změnu ve vydávání Polického měsíčníku (PM) neskutečným způsobem pohaněl a zostudil
tiskárnu Matěna. Jelikož toto vyjádření
považujeme za neodpovídající skutečnostem, a pravděpodobně pramenící z
nepochopení městem otištěného textu
oznamujícího změnu, pokusíme se blíže vysvětlit důvody, které nás ke změně
tiskárny PM vedly.
Na úvod bychom chtěli poznamenat, že po celých 13 let se nám při tisku
PM spolupracovalo s tiskárnou pana
Matěny opravdu dobře, a proto nás zveřejněné vyjádření o to více mrzí.
V článku z prosincového čísla PM
s názvem „Změny ve vydávání Polického měsíčníku“ uvádíme, že po 13
letech, kdy je PM vydáván ve spolupráci s polickou tiskárnou pana Matěny,
přistupujeme ke změně, a že k tomuto
rozhodnutí nás přimělo jak zaostávání
v kvalitě, především v tisku fotografií,
tak rostoucí úroveň zpravodajů okolních měst.
Toto vyjádření mělo dokumentovat
naši snahu prostřednictvím vypsaného
výběrového řízení zkvalitnit tisk PM, a
to především změnou již přežité technologie přípravy tisku, se zachováním,
případně snížením, celkových nákladů.
V žádném případě nemělo být útokem
na profesní kvalitu tiskárny pana Matěny.
Tak jak je uvedeno v rozesílaném
letáčku tiskárny Matěna, probíhala
příprava podkladů k tisku PM tak, že
jednotlivé stránky celého čísla byly
na radnici vytištěny na běžné laserové tiskárně na průsvitné fólie a předány ke zpracování do tiskárny, která
již do podkladů zasahovat nemohla.
Tento způsob byl již před léty po konzultaci s tiskárnou Matěna zvolen jako
nejlevnější s vědomím, že vzhledem k
výsledné kvalitě, především fotografií,
to bude řešení kompromisní. Jak doba
postupovala, stále častěji jsme závistivě
pokukovali po zpravodajích okolních
měst a uvažovali, jak ten náš vylepšit.
Několikrát jsme tiskárnu Matěna oslovili, aby pomohla najít řešení, jak při
zachování nákladů kvalitu zvýšit. Poté,
co ani tisk na velkokapacitní kopírce
tiskárny nedopadl dobře, nám bylo

Polický měsíčník - duben 2013 - strana 3

sděleno, že jedinou cestou, jak kvalitu
zvýšit, je ponechat předtiskovou přípravu na pracovnících tiskárny, což
však bude znamenat o 1-2 dny delší čas
tisku a zvýšení nákladů o několik tisíc
korun. Po této informaci a zjišťování, za
jaké náklady tisknou své městské zpravodaje okolní města, jsme se rozhodli
vypsat výběrové řízení s jasně danými
požadavky, které zněly - oboustranně
barevná obálka (var. A křídový papír,
var. B normální papír), vnitřek čísla
černobílý, tisk z elektronicky zaslaných
podkladů, kritérium - průměrná nabídková cena za 1 A4. Výzvu k podání
nabídky jsme zaslali nejbližším tiskárnám v okolí, včetně tiskárny Matěna.
Ze 4 oslovených tiskáren zaslaly oficiální nabídku dvě – Tiskárny B.N.B. spol.
s.r.o. Velké Poříčí a Centrum služeb
Broumov s.r.o. Tiskárna Matěna oficiální nabídku nepodala a nemohla tak
být formálně hodnocena. Pan Matěna
reagoval pouze krátkým e-mailem, že
tiskárna je schopna zajistit tisk za stejných podmínek jako dosud, tj. s částečně barevnou sponzorovanou obálkou a
s cenou za stránku 0,37 Kč + DPH. Pro
zlepšení kvality tiskárna nabídla pouze možnost předpřípravy fotografií ve
vlastním studiu.

Přehled nabídek
Obchodní firma
Tiskárny B.N.B.

Centrum služeb Broumov
Tiskárna M atěna

Cena tisk A4 Cena tisk A4
obálka křída obálka normál
0,325 Kč
0,313 Kč
0,550 Kč
-

0,530 Kč
0,370 Kč
(polobarevná)

Z výše uvedené tabulky je zřejmé,
že i kdybychom vzali v úvahu neoficiální nabídku tiskárny Matěna, je nabídka
Tiskárny B.N.B, která byla nakonec pro
tisk Polického měsíčníku vybrána, jak
cenově, tak kvalitativně výhodnější.
Pro porovnání, jaké výsledky přinesla změna tiskárny, uvádíme několik
čísel:
Fakturované částky za tisk Polického měsíčníku o 44 stranách:
a) Tiskárna Matěna (10/2012, 930 ks)
17 902,- Kč bez DPH, s DPH 20 409 Kč
b) Tiskárny B.N.B. (2-3/2013, 940 ks)
12 870,- Kč bez DPH, s DPH 14 801 Kč
Každý si lehce dokáže spočítat, že
město ušetřilo i při meziročním růstu
DPH za pouhý jeden měsíc částku 5 608
Kč + další náklady na transparentní fólie pro přípravu tisku ve výši 352 Kč.
Přitom posun v kvalitě tisku je natolik
zřejmý, že jej může posoudit každý čtenář PM sám.

Doufáme, že výše uvedeným vysvětlením jsme dostatečně objasnili postup
města při výběru nového dodavatele
tiskových služeb a ozřejmili důvody,
které k tomuto kroku vedly. Myslíme
si, že v tomto případě se nám vzácně
podařilo skloubit kvalitu s hospodárností a naši radost z výsledku kalí jen
nepochopení ze strany firmy, která s
městem po dlouhá léta spolupracovala, spolupracuje a doufáme, že i nadále
spolupracovat bude.
Pavel Pohner, Ida Jenková

Upozornění VaK!!!

Vodovody a kanalizace Náchod
upozorňují, že v Broumově se vyskytly případy, kdy se cizí osoby vydávají
za pracovníky nebo spolupracovníky
společnosti VAK Náchod a dožadují se
vstupu do domu za účelem výměny
vodoměru. VAK Náchod sděluje, že výměnu vodoměru mohou provádět pouze pracovníci společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, kteří se dostaví ve
vozidle označeném jménem firmy a
prokáží se služebním průkazem.
Dalším případem je nabídka na čištění kanalizačních přípojek od pražské firmy S.M.Kanalizace, která údajně
pracuje pro VAK Náchod. VAK Náchod
upozorňuje, že firmou S.M. Kanalizace
nemá žádný smluvní vztah a tato firma
pro VAK Náchod nepracuje.
Není vyloučeno, že podobné
pokusy o podvodné zakázky mohou vyskytnout i v jiných místech.
S případnými dotazy je možné se obrátit na vodárenský dispečink v Náchod,
tel. 491 419 222

Informace odboru
výstavby

Odbor výstavby upozorňuje vlastníky a uživatele provozoven (prodejny,
provozní objekty, dílny, apod.), aby si
k těmto provozovnám dohledali doklady opravňující jejich užívání, tj. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas
nebo povolení změny v užívání. V souvislosti s kontrolami, prováděnými živnostenským úřadem, přibývá případů,
kdy tento úřad stanoví živnostníkovi
poměrně krátkou lhůtu pro doložení
dokladů k užívání provozovny a mnohdy je problém tyto doklady dohledat u
starších provozoven i v archivu stavebního úřadu.
Eva Justová - odbor výstavby

Veřejná služba

Veřejnou službu zavedla vláda Petra
Nečase v roce 2009. Týkala se občanů,
kteří pobírali dávky v hmotné nouzi. Pokud tito lidé odpracovali 20 hodin měsíčně, obdrželi od státu místo existenčního
minima ve výši 2020,-Kč měsíčně životní
minimum, které činilo 3126,-Kč měsíčně.
O tom, zda bude občan pobírající dávky
tuto službu vykonávat, si rozhodoval každý sám.
Od ledna roku 2012 musel nezaměstnaný evidovaný déle jak dva měsíce na
úřadu práce odpracovat zadarmo v rámci tzv. veřejné služby až 20 hodin týdně.
Pokud nezaměstnaný odmítl veřejnou
službu, byl na půl roku vyřazen z evidence úřadu práce pro maření součinnosti.
Tím ztratil nárok na podporu v neza-

Usnesení zastupitelstva
města ze zasedání

č. 1 / 2013 ze dne 20. 2. 2013

ZM schvaluje návrh rozpočtu města
Police nad Metují na rok 2013, tento
rozpočet je schodkový, výdaje celkem
činí 66.068.118 Kč, příjmy celkem
61.484.388 Kč, třída 8 financování
činí celkem 4.583.730 Kč. Závazným
ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy
rozpočtové skladby.
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených
zákonem
o
obcích
poskytnutí dotací a příspěvků dle
návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši
a těm fyzickým a právnickým osobám,
uvedeným v tabulkové části návrhu
tohoto rozpočtu, která je přílohou tohoto
usnesení.
ZM schvaluje aktualizaci rozpočtového
výhledu do roku 2016.
ZM schvaluje změnu nabídkové kupní
ceny „Zeleného domečku“ - budovy č.p.
345 s pozemkem st.č. 386/2 o výměře
105 m2 a pozemkem p.č. 1254/2 o
ploše 142 m2 v k.ú. Police nad Metují na
1.580.000,- Kč.
ZM schvaluje odkup pozemku p.č.
1110/6 o výměře 202 m2 v k.ú. Velká
Ledhuje od manželů Jaroslava a Marie
Kollertových. Kupní cena je stanovena
70,- Kč/m2 za část pozemku pod
komunikací (1/4 plochy) a 50,- Kč/m2
za zbývající část pozemku. Celková kupní
cena ve výši 11.110,- Kč bude uhrazena
při podpisu kupní smlouvy. Město rovněž
uhradí náklady spojené s odkupem
pozemku - znalečné, kolkovné, a daň z
převodu nemovitosti.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.
1048/51 o výměře 197 m2 v k.ú. Police
nad Metují firmě MEDICA - LANGER s.r.o.
Kupní cena je stanovena ve výši 100,- Kč/
m2 a bude uhrazena do 15 dnů od podpisu
kupní smlouvy.
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Police
nad Metují s firmou HAUK s.r.o. takto:

městnanosti či na dávky v hmotné nouzi.
O lidech, kteří budou veřejnou službu vykonávat, rozhodoval úřad práce.
Město Police nad Metují možnost organizovat veřejnou službu využívalo. Nezaměstnaní uklízeli veřejná prostranství,
hrabali listí, udržovali chodníky, pomáhali s úklidem nebytových prostor, úklidem
MPM, altánu, úklidem kontejnerových
stání, zajišťovali dozor na přechodech
pro chodce hlavně v ranních hodinách při
příjezdech školních autobusů. I v zimních
měsících se počítalo s výkonem veřejné
služby. Na veřejné službě pracovalo průměrně 5-7 nezaměstnaných měsíčně. Na
5 pracovních míst byla možnost požádat
úřad práce o místo koordinátora, který
na pracovníky VS dohlíží, pracuje s nimi

1) město přenechá firmě HAUK s.r.o.
pozemek p.č. 993/1 o výměře 754 m2
2) firma HAUK s.r.o. přenechá městu
pozemek p.č. 1036/7 o výměře 60
m2.
Hodnota pozemků je sjednána dohodou
ve výši 100,- Kč/m2. Za rozdíl ve výměře
vzájemně směněných pozemků, který
činí 694 m2 ve prospěch firmy HAUK
s.r.o., uhradí firma HAUK s.r.o. městu
kupní cenu ve výši 69.400,- Kč do 30 dnů
od podpisu kupní smlouvy.
ZM ruší usnesení č. 08/04/2012 v plném
rozsahu a schvaluje prodej pozemků
p.č. 1163/4 o výměře 3735 m2, 1163/9
o výměře 488 m2 a 1163/10 o výměře
589 m2 v k.ú. Police nad Metují firmě
HAUK s.r.o. Kupní cena je stanovena ve
výši 300,- Kč/m2 a celkovou kupní cenu
ve výši 1.443.600,- Kč uhradí kupující ve
čtyřech splátkách takto:
1) 350.000,- Kč do 25. 3. 2013
2) 350.000,- Kč do 25. 6. 2013
3) 350.000,- Kč do 25. 9. 2013
4) 393.600,- Kč do 25. 11. 2013

Usnesení rady města

ze zasedání č. 6 / 2013 ze dne
11. 3. 2013
RM souhlasí s bezplatným užitím znaku
města na propagačních materiálech a
webových stránkách Skalní záchranné
služby Broumovsko, jakož i ve vývěsních
skříňkách na objektech provozovaných
Skalní záchrannou službou Broumovsko.
RM
souhlasí
s
vyřazením
neupotřebitelného drobného majetku dle
návrhu inventarizační komise z evidence
majetku ZUŠ podle přiloženého seznamu.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad
Metují přijala sponzorský dar od firmy
Wikov MGI a. s. ve výši 20 000,- Kč jako
příspěvek na pokrytí cestovních náhrad
souboru Archi piccoli při cestě na hudební
festival do Belgie.
RM doporučuje ke schválení ZM změnu
stanov Dobrovolného svazku obcí (DSO)
Lesy Policka, spočívající v rozšíření

a je financován úřadem práce. Město Police nad Metují o místo koordinátora zažádalo a na dobu určitou je má schválené.
V současné době tuto funkci zastává paní
Strnádková. Zajišťuje ráno přechod u autobusové zastávky, kde projde průměrně
77 dětí denně, úklid města, úklid v muzeu
papírových modelů. Smlouva jí končí 30.
4. 2013.
V listopadu 2012 Ústavní soud povinnou veřejnou službu zrušil.
Pro město byli tito pracovníci přínosem. S jejich pomocí zvládaly technické
služby údržbu města rychleji. Uvítali bychom, aby tato služba pokračovala.

Ilona Kejdanová,
vedoucí sociálního odboru

pravomoci valné hromady DSO Lesy Policka
o schvalování účetní závěrky.
RM souhlasí s provedením opravy chodníku
na pozem. parc. 769/8 v katastrálním území
Velká Ledhuje, před rodinným domem č.p.
362, v ulici Smetanova, v obci Police nad
Metují, z důvodu odvrácení škod, které
vznikají na uvedené budově v důsledku
zatékání povrchových vod z komunikace
a chodníku, jakož i k předcházení vzniku
škod, které by mohly vzniknout v návaznosti
na úrazy chodců.
RM souhlasí se změnou názvu nájemce
nebytových prostor v budově č. p. 341,
Tyršova, Police nad Metují, o celkové
výměře 58 m2 z Lukáše Vacka – Viridium,
IČ 66303591, se sídlem Police nad Metují,
Pěkov č.p. 135, na společnost VIRIDUM
s. r. o., IČ 27498506, se sídlem Police nad
Metují, Tyršova 342, s tím, že zároveň
souhlasí s přenecháním nebytových prostor
nebo jejich části do podnájmu fyzické
osobě podnikající – panu Lukáši Vackovi,
IČ: 66303591, se sídlem Police nad Metují,
Pěkov č. p. 135, včetně provozování činnosti
uvedené osoby, a souhlasí s uzavřením
smluvního vztahu o podnájmu prostoru
nebo jeho části za těchto podmínek:
1) smlouva o podnájmu bude uzavřena
na dobu určitou, nejdéle do doby
platnosti nájemní smlouvy;
2) smlouva o podnájmu musí mít
písemnou formu;
3) příjem z podnájmu nepřevýší nájemné
dle nájemní smlouvy.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor - dvou místností o ploše 55 m2 v
přízemí domu č.p. 341 v Tyršově ulici v
Polici nad Metují.
RM schvaluje zřízení věcného břemene pro
oprávněného - společnost ČEZ Distribuce, a.s.:
věcné břemeno bude spočívat v právu
oprávněného umístit, zřídit a provozovat
zařízení distribuční soustavy na pozemku
p.č. 874/5 v k.ú. Radešov nad Metují se
všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními. Zařízením
distribuční soustavy se konkrétně rozumí
kabelové vedení nízkého napětí uložené
v zemi, č. smlouvy: IZ-12-2000231/
VB/03. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou za jednorázovou finanční
náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.
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RM schvaluje zřízení věcného břemene pro
oprávněného Václava Zítku:
věcné břemeno bude spočívat v právu
umístění, vstupu a vjezdu na pozemek
p.č. 730/58 v k.ú. Hlavňov v souvislosti se
zřízením, provozem, opravami a údržbou
vzdouvacího prahu, odběrního objektu a
podzemního přivaděče, která jsou součástí
vodního díla „Rybník v k.ú. Hlavňov“. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1.000,- Kč + DPH.
RM souhlasí se zvýšením nejvyššího
povoleného počtu stravovaných školní
jídelny – výdejny MŠ, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola, Police
nad Metují, okres Náchod, z 51 na 63 s
účinností od 1. 4. 2013 a s podáním žádosti
o provedení této změny v rejstříku škol a
školských zařízení.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Police nad Metují za měsíc leden
2013. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, přičemž
nedostatky nebyly zjištěny.
RM podporuje realizaci akcí, které
předložil ředitel ZŠaMŠ a ukládá řediteli
před započetím prací předložit RM jejich
rozpočet včetně časového harmonogramu.
RM schvaluje záměr pronájmu převážně
lesních pozemků ve vlastnictví města Police
nad Metují dle přílohy.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy
ZUŠ – Police nad Metují“ a pověřuje
výběrovou komisi k otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:
Stafido – Police nad Metují; Miroslav Pfeifer
– Police nad Metují; VPS vše pro stavby s.r.o.
- Náchod;
BSS Broumov; Delta
Velké Poříčí s.r.o. – V. Poříčí; F-STAV Poříčí,
s.r.o. - Velké Poříčí
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Lubor Bořek
- ředitel ZUŠ Police n. M.; Ing. Jan Troutnar
– ved.odboru IMŽP; Ing. Scholz Pavel investiční technik; Michal Mucha - TS
Police n. M. s.r.o., náhradník: Ing. P. Pohner –
tajemník; P. Jenka - TS Police n. M. s.r.o.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci:„ZŠ - osvětlení 12
tříd 1. stupně a 4 tříd družiny “ a pověřuje
výběrovou komisi k otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:
ELPOL – Police nad Metují; Melichar – Police
nad Metují; Eltym spol. s.r.o. – Hronov; Grim
a synové s.r.o. – Bukovice; F-STAV Poříčí,
s.r.o. - Velké Poříčí
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Mgr. Karel
Nývlt – ředitel ZŠ; Ing. Scholz Pavel investiční technik; Ing. Pavel Pohner –
tajemník; Jaroslav Matěna – TS s.r.o. Police
n. M.; náhradník: Ing. J. Troutnar - vedoucí
odboru IMŽP; P. Jenka - TS Police n. M. s.r.o.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „ZŠ výměna
konstrukce podlahy a podlahové krytiny
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u 4 tříd 1. stupně a kabinetu“ a pověřuje
výběrovou komisi k otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%
2. Obeslané firmy:
Ludvík Kaválek – Červený Kostelec;
Bohumil Cvikýř – Broumov; Jiří Ducháč
– Velké Poříčí; ZB INTERIERY – Náchod;
Ing. Jaroslav Vrabec - Police n. Met.; Tomáš
Souček - Police n. Met.
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Scholz
Pavel - investiční technik; Mgr. Karel Nývlt –
ředitel ZŠ Police nad Metují; náhradník: Ing.
J. Troutnar - vedoucí odboru IMŽP MěÚ.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „MŠ rekonstrukce
dětského sociálního zařízení – 1. třída“
a pověřuje výběrovou komisi k otevírání
obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:
VPS vše pro stavby s.r.o. – Náchod; Stafido –
Police nad Metují; MOVIS – Hronov; Radek
Myška – Teplice n. Met.; Broumstav s.r.o. –
Broumov.
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Troutnar
Jan - vedoucí odboru IMŽP; Dana Baláková
– ředitelka MŠ; náhradník: Ing. P. Scholz investiční technik; Ing. P. Pohner – tajemník;
E. Justová – vedoucí stavebního odboru
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Dokončení opravy
fasády zadního traktu radnice“ a pověřuje
výběrovou komisi k otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: BSS - Broumov; DELTA
- Velké Poříčí s.r.o; Stafido – Police nad
Metují; VPS vše pro stavby s.r.o. Náchod;
MATEX - Hradec Králové.
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Eva Justová
– vedoucí odboru výstavby; Ing. Scholz

Pavel - investiční technik; Michal Mucha
- TS Police n. M. s.r.o.; Ing. Pavel Pohner
– tajemník; náhradník: Ing. J. Troutnar vedoucí odboru IMŽP; P. Jenka – TS Police
n. M. s.r.o.
RM schvaluje záměr směny části pozemku
p.č. 408/4 o ploše cca 60 m2 v k.ú. Pěkov.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci podlimitní veřejné
zakázky na akci: „Víceúčelové hřiště Police nad Metují, Malá Ledhuj“ firmu PSK
- Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.,
Zarámí 4077, 760 40 Zlín, IČ: 253 09 439,
s nabídkovou cenou 4,256.478,- Kč bez
DPH (tj. 5 150 338,- Kč s DPH) a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí zprávu místostarosty
o závěrečném průběhu investiční akce
„Intenzifikace ČOV Police nad Metují“.
RM souhlasí s uzavřením mandátní
smlouvy ve věci průběžného monitoringu
akce „Intenzifikace ČOV Police nad
Metují“ po dobu udržitelnosti projektu
bez provedení poptávkového řízení
se společností Ekologický rozvoj a
výstavba s.r.o., se sídlem Jaroměř, nám.
Československé armády 37.
RM pověřuje
- místostarostu jednáním ve věci
konečného znění smlouvy, přičemž
pokud přesáhne smluvní plnění částku
100.000 Kč, ukládá místostarostovi
předložit konečné znění smlouvy k
odsouhlasení ZM;
- starostku podpisem smlouvy.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 1 - položku
rozpočtového opatření č. 1. Souhrnné
zvýšení příjmů a výdajů o 12.100 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí veřejné finanční podpory z
rozpočtu města s organizací TJ Spartak
Police nad Metují ve výši 10.000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 5 000,- Kč Dr. Evě
Koudelkové - NAKLADATELSTVÍ BOR
na edici jubilejního sborníku prof. Aleše
Fetterse.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Velikonoční putování do Polska

V neděli 17. 3. 2013 se nedaleko
polského města Radków uskutečnila
výstava velikonočních stolů. Své zástupce sem vyslaly jak české tak i polské obce. Každý stůl byl jinak ozdobený,
u některých převládaly všelijaké velikonoční pochoutky, u jiných malovaná

vejce. K vidění toho
bylo opravdu hodně - ručně malovaná
vejce i pletené pomlázky. Převládala
hlavně zelená barva,
kterou doprovázela
žlutá a někdy i červená.
Jako odměnu za
naši snahu a odvedenou práci jsme
obdrželi
turistickou knihu o Policku,
Broumovsku a Stolových horách.
Na závěr bych chtěla poděkovat za
velmi chutně upečené cukroví paní Jirmanové, a všem dalším kteří svou troškou dopomohli k našemu cíli.
Iveta Tautzová

Bude provoz školní
jídelny zajišťovat
Scolarest?

V nedávné době se na nás obrátila
společnost Scolarest s nabídkou zajišťování provozu školní jídelny. V rámci nabídky služeb pak společnost Scolarest
nabídla zástupcům města a školy prohlídku jí provozované jídelny v České
Skalici. Na základě těchto dvou skutečností se pak nejen na půdě školy, ale i
městem, rozletěly „zaručené“ zprávy, že
společnost Scolarest bude provozovat
naši školní jídelnu, a že vše bylo opět
upečeno „na městě“, bez bližších znalostí věci a bez bližšího povědomí o provozu jídelny a spokojenosti strávníků.
Rád bych proto za město uvedl vše
na pravou míru, a zasadil se tak (snad)
o ukončení šíření nepravdivých zpráv
z dílny „jedna paní povídala“.
V tuto chvíli není uzavřena žádná smlouva, na jejímž základě by se
v budoucnu měla společnost Scolarest stát subjektem, který by zajišťoval provoz školní jídelny, a není
uzavřena ani žádná jiná (natož budoucí) smlouva, která by dávala pro-

voz školní jídelny do rukou této společnosti. Vše je (a vše zatím bude)
tak jak bylo, a školní jídelna bude
školským zařízením plně provozovaným naší základní školou.
Je pravdou, že jsme využili nabídky společnosti Scolarest a ve skupince
tvořené ředitelem ZŠ, vedoucí školní
jídelny, tajemníkem městského úřadu a
mnou, jsme provoz Scolarestu v České
Skalici navštívili. Já pak ještě navštívil
naši školní jídelnu, abych co možná
nejdříve zážitek z České Skalice konfrontoval s realitou naší školní jídelny.
Současně je pravdou, že pro konečné a
úplné posouzení nabídky společnosti
Scolarest požádáme tuto společnost o
vypracování bezplatné a nezávazné (finanční) nabídky, aby tak naše případné
budoucí rozhodování (na všech úrovních) nevycházelo ze subjektivních
pocitů a nepodložených názorů, ale
v maximální možné míře z objektivních
skutečností.
Doufejme, že jsem tímto textem
rozptýlil případná podezření, a že se
situace kolem provozu školní jídelny
uklidní. Závěrem se omlouvám se za
poněkud lidovější jazyk…
Jiří Škop, místostarosta

Dění v MAS Stolové hory
Členové Místní akční skupiny Stolové hory, o. s., se sešli dne 25. února
2013 na sále Pellyho domů, aby projednali přihlášky zájemců o vstup do tohoto sdružení a připravili plán aktivit pro
tvorbu Integrované strategie rozvoje
území (dále jen „ISRÚ“). Na základě
jednohlasného hlasování byli novými
členy přijati: ELPOL Police s. r. o.; Arboritistika, s. r. o.; MOKŘINY, o. s.; Aeroklub Hronov, o. s. Aktuálně má tedy
MAS Stolové hory, o. s. celkem aktivních
59 členů.
Dále členové na tomto společném
jednání řešili otázku tvorby podkladů a
strukturu pracovních skupin pro tvorbu strategického dokumentu (integrované strategie rozvoje území – ISRÚ),
která je nezbytným dokumentem pro
čerpání dotačních prostředků v rámci
území, na kterém působí místní akční
skupina, v dalším programovacím období 2014 – 2020. Vytvořením návrhu
bylo pověřeno předsednictvo sdružení.
Podrobnosti a aktuální informace o
dění v MAS Stolové hory, o. s. naleznete
na nových webových stránkách
www.mas-stolovehory.cz.
Jiří Škop, předseda MAS

Z PSÍHO ÚTULKU
Udělejte dobrý skutek a pomozte
opuštěným psům, kteří jsou v útulku!

V polickém útulku je od
dubna velký, černý kříženec
labradora Ajax. Je mu okolo
3 let. Z počátku nedůvěřivý, ale po seznámení velký
mazel. K jiným psům trochu dominantní. Výborný
hlídač. Hodil by se do domu
se zahradou. Ajax je čistotný,
v kotci nic neudělá. Má rád
pamlsky a drbání, vyhraje si
s míčkem. V kotci je už dlouho a zaslouží si nový, milující
domov.

V Polici se 14.března poblíž kruhového objezdu u Penny našel malý
kříženec jezevčíka. Může
mu být okolo 8 let. Je
hodný a docela čistotný.
Hledáme jeho původní
majitele!
Psi jsou umístěni
v záchytných kotcích
v areálu Technických
služeb Police nad Metují.
Více obrázků a informací
na stránkách http://
w w w. m p k p o l i c e n a d metuji.estranky.cz/.
V
případě zájmu volejte na

číslo správkyně útulku 733 157 734
nebo na čísla městské policie 491 541
115, 602 117 156, 602 280 065. Pokud
si osvojíte pejska z naše útulku budete
na 24 měsíců osvobozeni od místního
poplatku za psa.
Pavlína Hilscherová

Pozvánka
na 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2013,
které se koná
ve středu 24. 4. 2012
od 17 hodin na sále
Pellyho domů.
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Odpadová statistika za rok 2012

Pojďme se ohlédnout, jakou stopu v podobě produkce
komunálního odpadu po sobě zanechali poličtí občané v loňském roce. Z míst, určených k odkládání odpadů na území
města Police nad Metují bylo svezeno prostřednictvím
společnosti Marius Pedersen, a.s., společnosti STEF Recycling, a.s., Diakonie Broumov a pana Fridricha z Bělého, následující množství komunálního a drobného stavebního
odpadu (pro porovnání uvádím v závorkách údaje za rok
2011):
• plasty 56.385,- kg (65.868), nápojové kartony 2.015,kg (2.235), sklo 64.118,- kg (65.771), papír 66.098,kg (82.631), kovy 17.050,- kg (20.300),
• pneumatiky 5.432,- kg (4.144), akumulátory 5,- kg
(445), barvy a lepidla 1.424,- kg (2.501), léčiva 17,kg (10), rozpouštědla, zásady, pesticidy a detergenty
201,- kg (217), oleje 366,- kg (657),
• vyřazená chladící zařízení a další elektrozařízení (neúplná) 188,- kg,
• biologicky rozložitelný odpad 75.530,- kg (61.880),
• objemný odpad 152.340,- kg (143.250),
• směsný (zbytkový) komunální odpad 785.964,- kg
(972.976)
• stavební odpad 241.880,- kg (240.951)
Celkové množství svezeného odpadu v roce 2012 tedy
činí 1.469.013,- kg (1.675.031).
Toto celkové množství lze také rozdělit následovně:
vytříděno do kontejnerů a výkupu bylo (PL, NK, SK,
PAP, K) 205.666,- kg (236.805) = 14 % (14,2),
• sběrným dvorem a mobilními svozy prošlo
• nebezpečný odpad 2.201,- kg (3.830) = 0,2 % (0,2),
• směsný a objemný odpad, pneumatiky, odpad ze zeleně 254.622,- kg (218.284) = 17,3 % (13,2),
• stavební odpad 241.880,- kg (240.951) = 16,4 %
(14,6),
• popelnicemi a kontejnery u domů (včetně chalupářů)
prošlo 688.844,- kg (899.746) = 46,9 % (54),
• z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze hřbitova a z
ostatních činností technických služeb a města bylo
prostřednictvím překladiště na býv. skládce v Radešově, odvezeno 75.800,- kg (64.220) = 5,2 % (3,8)
odpadů.
V tomto přehledu není uvedeno 18.510,- kg (14.261)
elektrozařízení, které bylo shromážděno ve sběrném dvoře
a při mobilních svozech, bylo uplatněno v režimu zpětného
odběru prostřednictvím společností Elektrowin, Asekol a
Ekolamp a neeviduje se jako odpad.
Průměrně tedy na 1 obyvatele města vychází ročně
celkem 343 kg (377) odpadu, z toho je 48 kg (54) vytříděných (PL, NK, SK, PAP, K), 116 kg (105) odpadu nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního, odloženého ve sběrném dvoře, 161 kg (204) zbytkového odpadu odloženého do
popelnice nebo kontejneru u domu; zbývajících 18 kg (14)
je podíl na odpadu z odpadkových košů, z ulic, ze hřbitova a
z ostatních činností technických služeb a města. K těmto číslům můžeme ke každému z obyvatel ještě přidat průměrně
4,3 kg (4,2) elektrozařízení, odložených ve sběrném dvoře a
při mobilních svozech, uplatněných v režimu zpětného odběru.
Pro ilustraci ještě uvedu, že celkové odpadové nákla•
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Pravidelná změna intervalu
svozu zbytkového
komunálního odpadu

Oznamujeme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a Honů, že po 18. kalendářním týdnu nastane
pravidelná změna z týdenního na 14-ti denní interval svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic. Svážet se bude v sudých týdnech (20., 22., …
38.). Změna na týdenní svoz pak opět nastane v září,
a to po 38. kalendářním týdnu.

dy za rok 2012, bez provozních nákladů technických služeb a po odečtení příjmu od společnosti Ekokom , Asekol
a Elektrowin (778.000,- Kč), činily cca 2.892.000,- Kč
(2.736.000,-), což je průměrně na každého obyvatele
cca 675,- Kč.
Závěrem jenom krátké zhodnocení. Podíl 14 % vytříděného odpadu (PL, NK, SK, PAP, K) z celkového množství
vytvořených odpadů je poměrně málo, ovšem pokud vztáhneme vytříděné množství pouze k odpadu z popelnic, což
činí 29,8 % (26,3), je tento podíl příznivější (průměrný podíl těchto složek v naplněné popelnici je celkem cca 40 %).
Stále ale máme v tomto směru rezervy a měli bychom se
snažit uvedený podíl zvýšit, a to nejen kvůli tomu, abychom
získali vyšší finanční příspěvek od společnosti Ekokom, ale i
z důvodu šetrného využívání surovinových zdrojů Země. Samozřejmostí by již také mělo být to, že do popelnice se nedávají žádné (tedy ani ty nejmenší) elektroodpady, nebezpečné odpady a tam kde to lze, ani bioodpady, které by měly
být v maximální možné míře využity domácím kompostováním. Ve využívání bioodpadů (ze zahrad i domácností) jsou
také stále velké rezervy. Za město můžeme konstatovat, že
podmínky pro řádné nakládání s odpady a především pro
jejich třídění jsou vytvořené v dostatečné míře a jenom je
potřebné je využívat. Závěrem se sluší ještě vyslovit poděkování všem, kdo si plní své povinnosti a se svými odpady
řádně nakládají, v rámci vytvořeného městského odpadového systému.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

Třídění a zpracování skleněných obalů a skla
Den země a
Sklo, které se
Do kontejnerů na sklo nepatří
životního prostředí
v
domácnostech keramika a porcelán. Nepatří sem
Na 22. duben připadá již tradičně
celosvětový svátek naší „modré planety“ a našeho životního prostřední (které
nám bylo svěřeno našimi předky), všeobecně nazývaný Den Země. Význam
této akce je především v tom, že připomíná důležitost a rovnováhy životního
prostředí pro existenci a zachování
zdravého života ve všech jeho formách
a umožňuje nejrůznějším skupinám
lidí přispět (třeba i nepatrně) k péči o
toto naše společné a propojené životní prostředí. Každoročně probíhá na
mnoha místech řada akcí, do kterých se
mohou zapojit vedle nevládních organizací zejména školy, místní samosprávy i státní úřady, ale i jednotlivci. U nás
se do této akce tradičně zapojuje ZŠ se
svými žáky, která ve spolupráci s městem, TS a společností MP a.s.uklízí okolí
našeho města od poházených odpadů.
Řadu akcí pořádá také Správa CHKO
Broumovsko. Do oslavy svátku životního prostředí naší Země, se může svojí
ohleduplností, šetrností, zodpovědným
chováním nebo užitečnou aktivitou ve
svém okolí zapojit každý z nás.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

stává
odpadem,
jsou převážně lahve od nápojů, zavařovací sklenice,
rozbité skleničky nebo tabulové sklo.
Pro uložení těchto odpadů je šikovným
řešením plastová či kovová krabice, případně kbelík nebo pevnější taška. Místem, kde můžete doma uchovávat tříděný skleněný odpad před odnesením do
kontejneru, může být komora či sklep.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo
bílého kontejneru. Pokud je na stanovišti kontejnerů pouze zelený kontejner na sklo, pak do něj dávejte sklo bez
ohledu na barvu. Jsou-li k dispozici
oba, zelený i bílý, pak je důležité třídit
sklo i podle barev. Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo
(například lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů a další). Vhodit do zeleného kontejneru můžete také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré (tedy
sklenice od nápojů, kečupů, marmelád
či zavařenin, rozbité skleničky apod.).
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat
do nekonečna.

Žili mezi námi a s námi

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ – říkávala generace našich rodičů.
O dobrovolných učitelích anglického a německého jazyka v Polici nad Metují toto rčení platilo beze zbytku.
Myšlenky se vrací k třem osobnostem, které z vlastní dobré vůle otevřely
bránu jazyků každému, kdo měl zájem
něčemu se naučit.
„Australan“ pan Oldřich Thér s naprostou důkladností a radostí bravurně
učil studenty v hodinách jazykových
kurzů němčinu a angličtinu. Byl velmi oblíbený pro své charisma člověka
světa znalého, kultivovaného projevu. Hodiny výuky zpestřil vyprávěním
poznatků a zážitků ze svých cest. Jako
společník byl velmi oblíben mezi všemi generacemi, nadán i malířsky. Když
počasí přálo, domluvili jsme se na vycházkových hodinách přírodou se zastávkou na občerstvení, s jednou podmínkou – hovořilo se německy nebo
anglicky venku i v pohostinství.
Pan Basil Richter prožil celý život
v nedalekých Velkých Petrovicích. Výjimkou byla doba války a jeho nuceného
nasazení v Jeseníku. S velkou poctivostí
a trpělivostí nám předával gramatické
základy jazyka, procvičoval nás neú-

navně. Mohli jsme se mnoho dozvědět
o životě v Polici v časech, které nepamatujeme. Poctivě vzpomínal na těžké
roky války, kdy nezištně pomáhal lidem
v pracovním táboře u Meziměstí. Dobrosrdečná povaha a smysl pro humor,
zapálený ochotník polického divadelního souboru, tak nám zůstává v paměti.
Pan Jiří Zocher, muzikant a sbormistr polického chrámového sboru
pocházel z Čermné, odkud se maminka
se čtyřmi dětmi musela vystěhovat, tatínek se z války nevrátil.
Vzdělání německé, mohl nám s neskonalou jemností a pečlivostí vysvětlovat drobné nuance jazyka. Skromný
po všech stránkách, vždy ochotný jakkoli pomoci. V zimě nás vítal u betléma,
který sám vyřezával, „škola dětských
let“. Pro jeho vzpomínky na dětství si
snad každý musel zamilovat ten krásný
blízký kladský kout.
V našem městě působilo jistě více
obětavých učitelů, toto je malé zastavení s lidmi, kterých se mé vzpomínky
dotýkají bezprostředně.
Goodbye, Thank you, Auf Wiedersehen, Vielen Dank
Ludmila Jirásková

ani autosklo, drátované sklo, zrcadla
ani zlacená a pokovená skla. Vratné
zálohované sklo vracejte pokud možno
zpět do obchodu.
Používání tříděného skleněného
odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu
primárních surovin. Do vsádky může
přijít podle technologie 60 – 85 % tříděného skla. Střepy, které tvoří součást
sklářského kmenu, jsou společně s jeho
dalšími částmi taveny při teplotách kolem 800-1400°C. Z roztavené hmoty je
možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla
je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně
stále dokola.
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve na minerálky,
alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky.
Sklo se také používá pro výrobu
tepelných izolací
– skelné vaty a pěnového skla nebo
jako přísada do
speciálních druhů
betonů a do brusných hmot.
Martin Brhel - EURO P.R. s.r.o. a Ing.
Jan Troutnar, Měú Police n. M.

Statistika

K 28.2.2013 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4261
obyvatel

Jubilea

V březnu 2013 slavili...
70 let pan Ladislav Procházka
75 let paní Vlasta Zítková
paní Lubomíra Kollertová
80 let paní Marie Frenclová
pan Milan Šefc
85 let paní Jitka Paulínková
paní Irena Ptáčková
90 let paní Růžena Hejnyšová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a krásné dny plné pohody v dalších
letech.
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit
své výročí a nepřejí si být jmenováni v této
rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro
obřady a slavnosti, aby toto sdělili předem na
matriku MěÚ Police nad Metují.
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Sňatky

Před naším úřadem byla v březnu
2013 uzavřena 2 manželství, obě v obřadní síni.

Zlatá svatba

V sobotu 16.března oslavili manželé František a Jaroslava Lukavští 50 let
manželského života, tzv., zlatou svatbu.
Přejeme jim do dalších let spokojenost,
lásku a velkou dávku humoru, který jim
nechybí.

Adéla

Eliška

Matěj

Michal

Hana

Jan

Oldřich

Petr

Vítání občánků

První vítání malých občánků v roce
2013 proběhlo v sobotu 2. března. Pozvání přijalo 11 rodičovských párů se
svými dětmi.
Mezi miminky dostal zvláštní dárek a pamětní list Matěj Nosek, který je
první polické dítě roku 2013. Narodil
se 4. 1. 2013.

Zpráva o činnosti komise
pro obřady a slavnosti
města Police nad Metují
za rok 2012

Rok 2012 je nenávratně minulostí a
ráda vás seznámím s akcemi, které komise během celého roku zajišťovala. Jak
již název komise napovídá, připravujeme
obřady a slavnosti, ale i návštěvy v DD,
rozloučení se zemřelými a vzpomínkou
na ně.
Ale začněme od kolébky:
Vítání občánků – ve 4 obřadech bylo
uvítáno 52 dětí. U obřadů se střídají dvojice členek H. Klapkovská a V. Králová
s dvojicí J. Ťoková a Z. Šváblová. Poděkování patří učitelkám MŠ, které nám vystoupeními svých žáčků obřady obohacují.
Pasování předškolních dětí na školáky – obřad připravují učitelky MŠ. Komise
v zastoupení V. Klusáčkové a E. Pfeifferové
předala dětem knížku pro předškoláky.
Uvítání prvňáčků ZŠ – tradičně kupujeme pohádkové knížky s věnováním
města. V září bylo uvítáno představiteli
města a předsedkyní komise 40 dětí ve
dvou prvních třídách.
Rozloučení s žáky ZŠ – připravilo vedení školy v Pellyho domech. Slavnostního předávání závěrečného vysvědčení se
účastní i zástupkyně komise, V. Klusáčková a E. Pfeifferová s pamětními listy města.
Janského plakety – Oblastní spolek
ČČK v Náchodě oceňuje jedenkrát ročně
dobrovolné dárce krve a to v obřadní síni
radnice. 20.11.2012 bylo oceněno 22 občanů města a okolních obcí. Komise se podílí na financování drobných dárků a občerstvení. Zastupovala nás V. Steinerová.
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Tristan

Stříbrné podvečery – 2x ročně připravujeme obřady stříbrných svateb. V květnu přijaly naše pozvání 4 manželské páry,
v listopadu rovněž čtyři páry. Po krátkém
obřadu následuje neformální beseda
s představiteli města a pohoštěním. „Stříbrným“ manželům věnujeme dárek, gratulaci a květiny. Obřadu se účastní předsedkyně komise a matrikářka.
Zlaté svatby – 50 let společného života oslavil v obřadní síni 1 pár. Na přání 3
„zlatých“ manželských párů jsme pogratulovali v rodinách.
Diamantové svatby – 60 let společného života. V roce 2012 se konal jeden obřad, a to v DPS Javor v pěkném prostředí
zahradního altánu. Personál DPS připravil
výzdobu, postaral se o obsluhu ve společenské místnosti k velké spokojenosti
všech.
Rádi připravíme obřady stříbrných,
zlatých nebo diamantových svateb i manželům, kteří sňatek uzavřeli před jiným
úřadem. V těchto případech je třeba se
domluvit s matrikářkou, protože tyto
sňatky na zdejším úřadě zapsány nejsou.
Jubilea 70 a 75 let – k těmto jubileím
zasíláme blahopřejné gratulace. Během
roku zaslala matrikářka za město a komisi
51 gratulací.
Jubilea 80,85,90 a více – osobní návštěvy s gratulací a dárkem. Dvojice V.
Zítková- J. Teichmanová a V. Steinerová
– J. Matějíčková, nebo D. Vávrová navštívily 48 občanů našeho města. Pokud si
návštěvu někdo nepřeje, předem to nahlásí matrikářce. V obci Pěkov navštívily

Vít

Zdeněk

aktivistky komise J. Knittelová, M, Ryšavá, J. Rösselová a M. Středová 22 občanů.
V obci Hlavňov navštívily M. Hornychová
a A. Rösslerová 9 občanů.
Návštěvy v DD – pravidelně v jarním a
předvánočním čase navštěvujeme obyvatele DD s malým dárkem. Za komisi docházejí V. Steinerová a D. Vávrová. V listopadu
jsme se také zúčastnili rodinné oslavy devadesátin jedné z obyvatelek DD.
Vzpomínka na zemřelé – 2.listopadu
jsme na naše zemřelé vzpomínali v urnovém háji hřbitova. Žáci ZUŠ, dechové
trio, doplnili pietní obřad. Účast starostky
a předsedkyně komise. Dále se na rozptylové loučce konal obřad rozptylu. Pro
onemocnění p. Lichtera přednesla báseň
pí učitelka L. Čížková.
Rozloučení se zemřelými – dle přání
pozůstalých tento nesnadný úkol po mnoho let důstojně plní K. Lichter. V uplynulém roce bylo 42 rozloučení. Rádi bychom
získali ještě dalšího smutečního řečníka.
Uvítali bychom i zájemce z okolních obcí.
Ostatní akce – v květnu jsme v obřadní síni uvítali pana Karla Vacka, dlouholetého polického občana při příležitosti
jeho stých narozenin. Pozdravit a popřát
vše dobré p.Vackovi přišlo mnoho přátel
a známých. Oslavenec se těší dobrému
zdraví, které mu přejeme i do dalších let.
Děkuji všem členům komise i aktivistkám obcí za celoroční práci a přeji
hodně zdraví a elánu do roku nacházejícího.
Zdena Šváblová, předsedkyně
komise pro obřady a slavnosti (KOS)

Pozvánky

Jaroslav Vrchlický 1853-1912

Zveme na výstavu na chodbě před
knihovnou. Od 4. března do 30. dubna
2013 si můžete prohlédnout 15 plakátů k 160. výročí narození a 100. výročí
úmrtí Jaroslava Vrchlického. Výstavu
připravil Ústav pro českou literaturu
AV ČR ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví a Literární akademií - Soukromou
vysokou školou Josefa Škvoreckého
v rámci edice Literatura ke stažení, která je určena všem zájemcům o českou
literaturu. Stažené plakáty jsme doplnili texty Vrchlického básní, které jsou
k dispozici v plnotextové databázi Česká elektronická knihovna, a knihami
z fondu naší knihovny.
Možná se ptáte, proč zrovna „starý“
Vrchlický. Odpověď nám může dát medailon Jaroslava Vrchlického ve slovníkové příručce Čeští spisovatelé 19. a
počátku 20. století, která je rovněž dostupná v elektronické Edici E. V závěru
se v něm dočtete, že mladá generace
básníků zastoupená S. K. Neumanem, F.
Šrámkem, V. Nezvalem, J. Seifertem až
po současné básníky oceňují mimořádnost jeho zjevu v české poezii 19. století a stále nacházejí tvůrčí vztah k jeho
dílu.
Plakáty jsou vystaveny v euroklipech, získaných v rámci mikroprojektu
Literární
inspirace,
CZ.3.22/3.3.02/11.02841.

Povídání o čaji

Přijďte si poslechnout něco málo
z historie čaje, o různých způsobech
jeho přípravy a jednotlivých druzích.
Uvidíte originální čajové nádobí a získáte přehled o kvalitě čajů dostupných
v českých obchodech. Povídat si přijdou Helena Sauerová a Petr Toms.
Sejdeme se 11. dubna 2013 od 18
hodin v dětském oddělení knihovny.
Případné zájemce prosíme o rezervaci
místa předem (počet ukázek).

Noc s Andersenem 2013

Milí přátelé dětských knížek,
když se po dočtení poslední večerní
pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky
v noci? Jen jednou za rok mohou malá
mořská víla, ošklivé káčátko i cínový
vojáček opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem dětské
knihy pohádkové dobrodružství, kte-

ré připravují v mnoha školách, družinách, ústavech, nemocnicích, domech
dětí, školních a veřejných knihovnách.
Už teď je jasné, že letos se na více než
1.100 místech letošní Noci s Andersenem zúčastní minimálně 45 000 dětí, k
nim připočítejme několik tisíc dospělých a účinkujících, takže účast bude
jistě ještě větší. Čísla však nejsou natolik důležitá, jako ten pocit sounáležitosti, že v Čechách, na Moravě i na Slovensku se dokážeme domluvit a připravit
dětem báječnou pohádkovou NOC.
Také v Polici se sejdou vybraní třeťáci a prožijí svou Noc s Andersenem z
pátka 5. na sobotu 6. dubna. Zatím je
její obsah zahalen tajemstvím. Věříme,
že je nezklame.
Nás těší, že dne 2. dubna 2013 - v
den výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena udělí Hans Christian Andersen Award
Committee v Odense ceny vybraným
projektům. Jedním z oceněných projektů bude i Noc s Andersenem a její hlavní organizátorky Hana Hanáčková a
Miroslava Čápová z dětského oddělení
knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti. My se přidáváme
ke gratulantům. Vždyť bez jejich nápadu bychom „nespali“ ani v Polici.
V. Plachtová

Nové časopisy
odebírané knihovnou:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozmarýna – měsíčník, hobby,
nápady
Výběr různých časopisů
věnovaných ručním pracím,
kupovány nepravidelně
(vyšívání, patchwork, kartonáž,
pletení, háčkování - Tvůrčí
inspirace, Malovaní jehlou
, Diana Mimi, Diana baby,
Diana Patchwork)
Recepty - vaření
Kuchyně.cz – vaření, recepty*
Rybářství
Myslivost
Svět myslivosti
Časostroj – historie, pro děti*
Blesk Hobby – hobby, nápady
5+2 dny Náchodsko – noviny,
zprávy
Story – společenský magazín*
Meduňka – zdraví, alternativní
přístup, přírodní léčba
Svět filmu*
Outdoor - ourdoorové sporty,

horolezectví, lyže, …*
Run – běh*
Rodokapsy*
Dieta – stravování, diety*
Pozn. časopisy označené * chodí
s dvouměsíčním zpožděním
Seznam všech časopisů, které
knihovna dlouhodobě odebírá, najdete
na našich webových stránkách.
H. Sauerová
•
•
•

Nabídka knih:

Panek, Richard: Čtyřprocentní
vesmír.
Temná hmota, temná energie a
hledání zbytku reality.
• Slonková, Sabina: Spis Rath.
Autentické dialogy a scény
z šesti měsíců sledování
vrcholného politika, policejní
odposlechy, kontexty velké
korupční aféry.
• Hubálek, Slavomil: Zpovědník
vrahů.
Příběhy zločinců, života a smrti
očima psychologa.
• Jeriová, Květa: Vzpomínky
lyžařské.
Autobiografie známé české
běžkyně na lyžích.
• Zemanová, Hana: BioAbecedář
Hanky Zemanové.
Kuchařka plná rad, receptů,
doporučení na zdravou výživu.
• Woods, Mark: Těhotenství pro
muže.
Vtipný průvodce těhotenstvím a
porodem pro tatínky.
• Vondruška, Vlastimil: Krev na
kapradí.
Příběhy Oldřicha z Chlumu a
středověké soudničky.
• Lyndom, Robert: Cesta
sněžných ptáků.
Historický napínavý román
odehrávající se ve středověku.
Několik nových detektivek:
• Harrisová, Lee: Vražda v Hell´s
Kitchen.
• Marn, Nicola: Tajná zbraň.
• Gardner, E. S.: Sovy mají oči
dokořán.
• Eriksson, Kjell: Princezna
z Burundi.
• Uher, František: Uprostřed
sněžení.
Dáša Ducháčová
•
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POLICKÝ FILMOVÝ KLUB
Úterý 23. 4. 2013 v 19 hod.

SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH

Španělsko/ Francie 2012, 104 minut
Režie: Pablo Berger
Hrají: Maribel Verdú, Daniel Giménez
Cacho, Angela Molina, Pere Ponce, Macarena García, Sofía Oria…
Bylo, nebylo, před dávnými časy, za devatero horami, žila jedna dívka, která nikdy
nepoznala svou matku. Naučila se umění
svého otce, slavného toreadora, její zlá
macecha ji však ze srdce nenáviděla. Jednoho dne utekla Sněhurka s potulnou
bandou trpaslíků a stala se legendou.
Film Sněhurka: Jiný příběh se odehrává na
jihu Španělska ve dvacátých letech dvacátého století a je poctou němému filmu.
Vstupné: 50 Kč
PŘEDPRODEJ PROBÍHÁ
V IC (491421501) NEBO
V KOLÁROVĚ DIVADLE 30 MIN.
PŘED ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ.


KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 19. 4. 2013 v 19 hod.

MONOLOGY VAGÍNY

Dojemná a rozpustilá
exkurze do poslední
neprobádané oblasti,
do poslední zakázané
zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší
své složitosti a tajemnosti.
Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová, J. Asterová
nebo A. Polívková
Režie: Irena Žantovská
Předprodej vstupenek probíhá přes
server www.kupvstupenku.cz.
Vstupné: 350/ 320/ 290 Kč


PELLYHO DOMY

Úterý 2. 4. 2013 v 17
hod., sál

ČAJ O PÁTÉ

K tanci a poslechu
hraje p. Josef Langer
z Hronova. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 30Kč.
Sobota 6. 4. 2013 v 9,30 hod., sál

CVIČENÍ PRO RADOST
S OLGOU ŠÍPKOVOU

Dvouhodinový program,
aerobik, formování těla
(gumičky, overball), ale i
relaxace, strečink a tombola s mistryní světa ve
sportovním
aerobiku.
Rezervace míst probíhá
na IC v Pellyho domech:
491421501, kurzovné: 240Kč.
Podložku na cvičení s sebou!
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Sobota 27. 4. 2013 od 18 hod.,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

BAROCCO SEMPRE
GIOVANE

Účinkují: Jiří Bárta – violoncello a Pavel
Svoboda – varhany. Předprodej vstupenek
probíhá od 20. 3. 2013 na Infocentru v
Pellyho domech. Vstupné: 100Kč.
Koncert se koná při příležitosti zahájení
celoročních slavností Via benediktina oslav 800 let výročí od příchodů benediktýnů na Broumovsko. Srdečně zve město
Police nad Metují a APRB.

Od 27. 4. 2013, Muzeum v Polici n. Met.

VIA BENEDICTINA

Vernisáž výstavy „Via benedictina“ pořádané APRB k výročí 800 let od příchodu
benediktýnů na Broumovsko“ proběhne od
15,30 hod.


MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

pondělky od 8. 4. 2013
od 15 do 17 hod.

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK

Přijďte se podívat a sebe nebo své děti
přihlásit na kroužek papírového modelářství.
Pondělí 8. 4. 2013 od 9 do 17 hod.

VOLNÝ VSTUP
TANEČNÍ KURZY

pro mládež – podzim 2013

CKV Pellyho domy Vás zvou do tanečních kurzů pro mládež, které budou probíhat od září 2013 na sále Pellyho domů.
Předběžný termín zahájení: sobota
7. září 2013. Kurz povedou taneční mistři
manželé Poznarovi z Červeného Kostelce.
Kurzovné Kč 1 200,- zahrnuje
14 lekcí včetně závěrečného věnečku.
Přihlásit se je možné na IC v Pellyho domech, bližší informace: 491 421 346.

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK: INFOCENTRUM Pellyho domy (PO, ST od 9 do 17 hod.; ostatní
pracovní dny od 9 do 15 hod.)
tel.: 491 421 501, www.policko.cz
e-mail : infocentrum@policko.cz,



KNIHOVNA

Pondělí 4.3. - 30. 4. 2013,
knihovna Police n. Met.

JAROSLAV VRCHLICKÝ
ŽIVOT A DÍLO

Výstava o životě a díle významného českého básníka, spisovatele, dramatika a překladatele u příležitosti 160. výročí jeho
narození. Výstava byla zapůjčena z Ústavu
národního písemnictví v Praze.


VÝSTAVY

Úterý 2. 4. – 26. 4. 2013,
foyer Pellyho domů

TOSKÁNSKO

Výstava fotografií profesionální fotografky
Lenky Židové, které učarovala tato půvabná krajina. Přijďte se ocitnout alespoň na
chvíli v jižních krajích a nechat na sebe
dýchnout sluncem prozářenou atmosféru
z pobřeží Tyrhénského moře.

Každé první pondělí v měsíci vstup do
muzea zdarma.
Sobota 27. 4. 2013 od 14 do 17 hod.

WORKSHOP PAPÍROVÉ
NÁUŠNICE

Vstupné: 55Kč.

Výroba papírových
náušnic s lektorkou
Martinou Noskovou.



OSTATNÍ

Neděle 7. 4. 2013 od 17 hod.,
Obecní dům Machov

PAMĚTI AMOROVY

Jediné pravé, veselé a mírně nemravné
dějiny lásky od počátku světa po dnešek.
Hraje: Divadelní soubor NA TAHU a MKS
Červený Kostelec.
Vstupné: 50Kč.
Úterý 9. 4. 2013 od 17 hod., prostory MC

BESEDA MAMINEK
Tentokrát s dětskou lékařkou
MUDr. Marcelou Výravskou.
Zve MC MaMiNa.

Sobota 13. 4. 2013 od 17 hod.,
sál Pellyho domů

BESEDA SE ZÁVODNÍKEM

AMK Police nad Metují Vás srdečně zve na
besedu se závodníkem Really Dakar
Ivanem Jakešem.
Vstupné: 50,-, děti zdarma
Středa 17. 4. 2013, koncertní sál ZUŠ

KLENOTY VIOLONCELLOVÉ
LITERATURY

Violoncellový recitál s filmovou vizualcí
pořádá ZUŠ ve spolupráci s Nadací Leoše
Janáčka.



Duben – první měsíc jara TŘI NA LAVIČCE NA DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE
Jaro je pro svou příslovečnou křehkou zranitelnost a opojnost vždy naplňovaného vítězství jednoznačně označováno za nejkrásnější období v roce.
Pouhé vyslovení tohoto jména navozuje směsici těch příjemnějších životních pocitů, uvozovaných očekáváním.
Očekáváním na vesnou prostoupené
teplé dny a probouzející se novou obnovou, právě proto věčného, života. Pro
své pronikavé vazby k přírodnímu času
bylo jaro právem našimi předky spojováno s opravdovým začátkem roku.
Připomeňme si i jarní verše Vítězslava
Hálka ze sbírky básní V přírodě:

V ČERVENÉM KOSTELCI
Ve dnech 13. – 17. března 2013 se
konala v Červeném Kostelci Východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla. „Seniorská
větev“ (cituji Ivanku Richterovou) polického divadelního souboru Kolár, která nazkoušela ve spolupráci se Senior
klubem Ostaš divadelní hru Až se zima
zeptá, nebudu se bát aneb tři na lavičce

že některá představení byla dokonce
vyprodána, což nebývá na divadelních
přehlídkách běžné. Odborná porota ve
složení prof. Jan Císař, prof. František
Laurin, Mgr. Regina Szymiková, Mgr. Jaromír Vosecký a Michal Zahálka vybrala a doporučila k postupu na celostátní
přehlídku čtyři představení. Brýle Eltona Johna (Divadlo Exil Pardubice), Pyg-

se této přehlídky také účastnila. Ačkoliv jejich představení nebylo doporučeno na postup na celostátní přehlídku,
všem třem hercům (Ivaně Richterová,
Pavlu Zuzkovi a Františku Pivoňkovi)
bylo uděleno čestné uznání na jejich
herecké výkony.
Třináctý ročník této přehlídky, která trvala pět dnů, uvedl třináct divadelních her a to převážně komedií a
humorných představení. Rekordní návštěvnost letošního ročníku způsobila,

malion (Soubor Jiráskova divadla Hronov), Kočka na kolejích (Triarius Česká
Třebová) a Tři v tom (Divadelní souhlas
Jirásek Nový Bydžov)
Z pořadatelského hlediska byl festival úspěšný. „Strašně se nám to líbilo a
myslíme si, že letos tady byla ještě lepší
atmosféra než vloni,“ uvedla ředitelka
městského kulturního střediska Iva Ceprová
Bc. Martina Golová

Vážení přátelé, dovolte,
abychom vás
pozvali
na
recitál kytarového virtuóze prof. Štěpána Raka
a herce a recitátora Alfréda Strejčka, ve čtvrtek 4. dubna v 19 hodina
v kostele sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci. Výtěžek koncertu podpoří péči o těžce nemocné v Hospici
Anežky České a Mobilním hospici
Anežky České. Vstupenky si můžete

zakoupit od 1. března 2013
v předprodeji v informačním centru CASUR, s.r.o. Červený
Kostelec, 5. května 603, 549 41 Červený Kostelec, tel.: 498 100 657.
„Cesty naděje“ se nebudou dotýkat
nemoci, ale pokusí se posílit vědomí, že
nikdy není nic ztraceného. Vždy ještě
zbývá naděje a její sestry: víra a láska
a to ať už nás potká jakékoliv trápení
nebo zákeřná nemoc.
Těšíme se na vás!
Š. Rak

Vyběhla bříza běličká
jak ze stáda ta kozička,
vyběhla z lesa na pokraj,
že prý už táhne jara báj.

Vyběhla jako panenka,
tak hebká a tak do tenka,
že až to lesem projelo,
a vše se touhou zachvělo.
A táhne šumem jara báj,
vzduch jak na housle, na šalmaj,
vzduch samá vůně, samý květ,
a mladý úsměv celý svět.
Hned každý strom zelený šat
jme svátečně se oblíkat,
a každá haluz, každá snět
chce novou řečí rozprávět.
A jakby k hodům zavolal,
přilítli hosté z blíž i dál,
a za den, za dva širý kraj
a celý svět byl jara báj.
			
Vybral F. J.

„Cesty naděje“ pro nemocné
v Hospici Anežky České
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Volný vstup
První pondělí v měsíci, 1. 4. 2013 od 9
do 17 hodin.
Modelářský kroužek
Každé pondělí od 15 do 17 hodin.

PŘIPRAVUJEME
MEMORIÁL JOSEFA
HEJNYŠE

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ VÁS SRDEČNĚ
ZVE
Workshop - papírové náušnice
Výroba papírových náušnic, která se
uskuteční v sobotu 27. dubna od 14 hodin v Muzeu papírových modelů. Workshop povede Martina Nosková.
Cena lekce 55,- Kč.

Memoriál se uskuteční
dne 25. května. V tento den
proběhne vyhodnocení výsledků soutěže pro skauty a
papírová dílna pro veřejnost.
Podrobnosti na samostatném plakátu a v příštím čísle
Polického měsíčníku.

OHLÉDNUTÍ

V měsíci březnu Muzeum
uspořádalo Týden
s Herkulem.
Během celého prázdninového týdne
navštěvovaly děti program od 9 do 11
hodin. Dvouhodinové setkání bylo vždy
tematické a vedlo k poznávání expozice
muzea. Program se skládal z představení části expozice, povídání o tématu,
video ukázky, hry, přestávky a výtvarné části. Děti pracovaly jak samostatně, tak ve skupinách. Ve výtvarné části
jsme slepovali modely a skládali origami. Došlo i na další výtvarné techniky.
Velký úspěch měl v pátek vyráběný model - balón z papíru. Děti se dozvídaly
nové informace nejen povídáním, ale i
ukázkami videí. Například ve čtvrtek,
kdy jsme společně shlédli video žáka
9. třídy, které nám představilo Sluneční
soustavu. Nechyběly ani názorné ukázky, jako třeba ve středu, kdy jsme společně vyrazili ven k prohlídce auta. Za

Světci k nám hovoří...
Sv. Marek Evangelista

Kdo byl sv. Marek Evangelista

Donatello:
Sv. Marek Evangelista

účast děti dostávaly diplomy. V pátek
jsme se rozloučili lahví dětského šampusu.
Příjemným překvapením byla pondělní návštěva redaktora z Náchodského deníku. Článek o Týdnu s Herkulem
vyšel ve čtvrtek.
Fotografie na: https://www.facebook.com/MuzeumPapirovychModelu

Svatý evangelista Marek žil v 1. století, pocházel
z Kypru. Patří mezi nejmladší postavy v Novém Zákoně. Vedle Matouše, Lukáše a Jana byl jedním ze
čtyř evangelistů. O životě evangelisty Marka jsou
různá podání.
Byl mladším příbuzným, snad bratrancem z
Kypru pocházejícího apoštola Barnabáše, jak se o
něm zmiňuje Pavel. Marek či Marcus bylo jeho pozdější římské jméno, původní hebrejské bylo Jan.
Ovdovělá matka Marie zdědila dům v Jeruzalémě,
v němž se pak scházeli Ježíšovi učedníci, k nimž se
Marek přidal, slavili zde poslední večeři a zde také
hledal útočiště svatý Petr, když vyšel zázračně z vě-
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Euroregion Tour 2013

Muzeum papírových modelů reprezentovalo Polici nad Metují na 13. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Euroregion Tour 2013, který se
konal ve dnech 21. až 23. března 2013
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Letošní ročník byl tematicky věnován památkám historickým i technickým, jeho
motto zní PROMĚNY ČASU. www.euroregiontour.cz/cs/pro-vystavovatele/
seznam-vystavovatelu.html

Festival Jeden svět

Návštěvníci, kteří si zakoupili permanentky na zmíněný festival, měli
vstup do Muzea papírových modelů
zdarma.
Za muzeum Bc. Martina Váňová

zení. Petr pak Marka obrátil na křesťanskou víru, a
proto ho nazývá „svým synem“.
Po smrti Ježíše Krista doprovázel Marek asi od r.
44 sv. Pavla a Barnabáše na jejich první apoštolské
cestě do Antiochie, později do Malé Asie. Když se
Pavel zdráhal vzít ho s sebou na druhou misijní
cestu, šel Marek s Barnabášem na Kypr, kde hlásal
evangelium.
Další známý úsek Markova života je jeho pobyt
v Římě, asi od r. 61. Tam se přidal k Petrovi a smířil
se zase i s Pavlem, který tam rovněž dlel. Zde pak
napsal Marek své evangelium, do kterého zabudoval i Petrova kázání. Po smrti svatého Petra, jehož
si velmi vážil, odešel Marek kolem r. 65 do Alexandrie, hlavního města Egypta, kde založil tamější církev a byl jejím prvním biskupem.
Obyvatelé, nepřátelsky naladění vůči křesťa-

nům, přepadli jednoho dne evangelistu
před oltářem, a jak praví legenda, lanem, uvázaným kolem krku, ho usmýkali k smrti. Toto se mělo stát kolem r.
67. Poté, co Benátčané r. 828 v Egyptě
uloupili světcovy údajné ostatky, je Marek považován za patrona Benátek a je
pohřben v tamní Bazilice sv. Marka.

Svátek a kult sv. Marka

V kalendáři je svátek sv. Marka zařazen na 25. dubna. Marek je patronem
ostrova Reichenau, notářů, stavebních
dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů,
malířů na skle, písařů. Je vzýván jako
přímluvce za dobré počasí a dobrou
úrodu. Je uváděn jako zastánce proti
blesku a krupobití i proti náhlé smrti.

Atributy

Marek bývá skoro vždy znázorňován, jak sedí před knihou a píše brkem.
Většinou má u sebe lva, neboť jeho
evangelium začíná kázáním Jana Křtitele na poušti, která bývá považována
za „domov lvů“. Často ho také vidíme
pohromadě s třemi ostatními evangelisty. Světec může být také vyobrazen s
biskupskými insigniemi jakožto patriarcha alexandrijský. Vyobrazení tohoto
evangelisty můžeme obdivovat v nesčetných kostelích v Itálii a v mnoha
muzeích.

Pranostiky o sv. Markovi
•
•

Brambory sázej na svatého Marka
– bude jich plná jamka.
Jiří a Marek – mrazem nás zalek.

•

Na svatého Marka do země oharka
(=okurky)
• Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka.
• Na svatého Marka ozimina je již
velká.
• Na svatého Marka schová se do
žita vranka.
• Po teplém Marku se často ochlazuje.
• Sv. Marka deštivo – sedm týdnů
blátivo.
Použitá Literatura:
SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns
Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství,
1997; Wikipedie
František Janeček

foto Jan Flieger

Podívejte se do historie Broumovska
na výstavě Via benedictina i doma
Málokterá historická událost je pro
osudy nějakého regionu tak rozhodující, jako příchod benediktinů, nejstaršího mnišského řádu západního křesťanství, pro Broumovsko. Český král
Přemysl Otakar I. daroval v roce 1213
benediktinskému řádu část pohraničního hvozdu - „krajinu děsnou v širé
pustině“. To předznamenalo vznik svébytné krajiny s vlastní správou, krajiny
přiléhající dvěma klášterům, polickému a broumovskému.
Tato krajina je dodnes plná stop po
staletích správy benediktinů. Nejviditelnější jsou dva významné kláštery,
lánové vsi, desítka barokních kostelů
broumovské skupiny a stovky drobných památek rozesetých podél starých
benediktinských cest. Broumovsko je
krajina těžce poznamenaná zvraty historie, ale zároveň pamatující časy rozvoje a utěšené sebedůvěry.
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov (VKCB) při broumovském klášteře, provozované občanským sdružením
Agentura pro rozvoj Broumovska, se
právě těmito časy ve své činnosti inspi-

ruje a připravilo ve spolupráci s řadou
partnerů mnoho akcí k připomenutí
uplynulých osmi set let od rozhodnutí
zmíněného českého krále. Mezi těmito akcemi budou koncerty vážné hudby, výpravy do krajiny Broumovska s
odborníky, umělecká soutěž, vědecká
konference či panelová diskuse o benediktinském dědictví.
Patrně nejrozsáhlejší akcí bude putovní výstava Via benedictina, připravená předními odborníky, která představí
na 24 panelech význam benediktinů
pro Broumovsko i pro celou střední Evropu. Výstava bude instalována v Polici
nad Metují, Broumově, Hradci Králové,
Praze a v dalších místech. Její první, polická vernisáž sice proběhne 27. dubna
2013, už nyní ale pořadatel výstavy a
spolupracující muzea vyhlašují doprovodnou akci:
„Podívejte se do historie Broumovska na výstavě Via benedictina
i doma“
Pořadatel i partnerská muzea doufají, že je možné tak rozsáhlou historickou výstavu využít ke spolupráci s
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veřejností, s obyvateli a přáteli Broumovska. Pomozte doplnit sbírky muzeí
historickými předměty, dokumenty a
artefakty z dlouhé historie regionu.
Pořadatelé garantují zdokumentování předmětů historiky a jejich vrácení
majiteli, případně zprostředkování
předání předmětů muzejní instituci a
jejich využití pro vzdělávání a historický výzkum. Vítané bude zapůjčení
zajímavých předmětů pro doplnění
zmíněné výstavy. Smysl pro historiky
mohou mít nejrůznější věci: sakrální
předměty, stavební plány domů, staré
tisky a knihy, předměty denní potřeby,
mapy, mince.
Na Vaše ohlédnutí za historií Broumovska se za pořádající Vzdělávací a
kulturní centrum Broumov těší Petr
Köppl, petr.koppl@broumovsko.cz, adresa Klášterní 1, 550 01 Broumov, tel.
491521299

Z polické mateřinky…

…si dnes chceme společně s Vámi
tak trochu zrekapitulovat všechno,
co by mělo zvládat dítě při nástupu
do mateřské školy. Blíží se totiž doba
Zápisu nových dětí, a i když jsme se
tomuto tématu již věnovali v předešlých
ročnících Polického měsíčníku, některé
maminky si stále nejsou jisté, co by
měly svá dítka naučit, aby jim vstup do
mateřské školy co nejvíce usnadnily.
A věřte, že tomu není tak z důvodu
pohodlnosti paní učitelek, ale proto, že
mateřská škola není zařízení na hlídání
dětí , nýbrž je zařízením vzdělávacím
a má daná určitá pravidla a určitou
hranici návyků a dovedností dětí, od
které se odvíjí veškerá výchovně –
vzdělávací činnost. Pojďme se tedy
podívat, jak na to:
1) Proč má dítě do MŠ připravit
právě rodina?
- protože rodina je pro dítě
nejdůležitější od okamžiku jeho
narození. Tady se cítí bezpečně,
tady dostane najíst, napít, tady se
s ním maminka pomazlí, pohraje si,
a pokud se jedná o rodinu vyzrálou,
ve které platí určitá pravidla a
režim dne, pak se tady dítě seznámí
i s určitou pravidelností, týkající se
doby spánku, hry a jídla. V tomto
případě rodinu nikdo nezastoupí
a bylo by pošetilé domnívat se, že
dítě, které v rodině nemá sebemenší
hranice a žije v nulovém režimu,
vychová jen a pouze mateřská škola.
2) Proč se nemá vývoji dítěte
nechávat volný průběh? Nebylo
by lepší nechat dítě, ať samo
dozraje, samo odloží plínky, samo
se rozmluví, samo se začne strojit
apod.?
- nechávat dítě uzrávat jako hrušku
na stromě nelze, protože to
hraničí se zanedbáním výchovy
ze strany rodičů. Navíc v každé
učebnici vývojové psychologie, a
je úplně jedno, jestli je to učebnice
stará 20 let nebo nově vydaná,
fakta jsou stále stejná, je přesně
specifikováno, co se dítě ve věku 3
let hravě zvládne naučit. Na určité
návyky a dovednosti je ve 3 letech
dostatečně vyspělé a zralé a bylo by
trestuhodné tuto dobu propásnout.
Co do Vašich dětí totiž vložíte
v tomto věku, to bude využívat
celý život. 3 leté dítě je značně
vyspělé po stránce tělesného
vývoje a rozvoje motoriky –
nebojte se dopřát Vašemu dítěti
dostatek pohybu, ať spolupracuje
při oblékání, při obouvání, ať se
naučí samo vysmrkat, samo najíst
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lžící – vše samozřejmě v rámci
možností a s Vaší pomocí. Jistě, že
nebude všechno hned na jedničku,
ale postupným tréninkem se dá
zvládnout všechno. Naučte Vaše dítě
umýt si ručičky, utřít do ručníku,
apod. Dítě v tomto věku má také
poměrně dobře vyvinutou fantazii,
myšlení a řeč – podporujte Vaše dítě
v mluvení, ať se snaží komunikovat,
ať zkusí co nejpřesněji formulovat,
co od dospělého potřebuje a chce
– s dětmi, které pouze ukazují a
jediná jejich mluva je hmm, se lze
domluvit vážně velmi těžce. Děti
předškolního věku mají také dobře
vyhraněné i vyšší city – to znamená
potřebu kontaktu s ostatními
dětmi a dospělými. Je proto chybou
domnívat se, že Vašemu broučkovi
je nejlépe s maminkou doma a

nikde jinde – využívejte možností,
jak prožít hru s Vaším dítětem i
s jinými dětmi a jejich maminkami.
Podporujte jeho fantazii společnou
hrou
s
hračkami,
plyšáky,
obrázkovými knížkami apod. –
určitě tím prospějete Vašemu dítěti
více, než když bude ještě ve 4 letech
žmoulat v náručí plínku a nebude
vědět, jak si hrát.
Snažili jsme se Vám alespoň
v kostce objasnit, jak to vlastně s dětmi
před nástupem do mateřské školy je a
hlavně, jak to může s Vaší pomocí být
– a nebojte se, společnými silami to
určitě zvládnete Vy i Vaše děti. Doba
Zápisu do MŠ se blíží, tak nenechte nic
náhodě a pokud si v něčem nebudete
jisti, zkontaktujte nás.
Těšíme se na Vás i Vaše děti
Vaše učitelky a učitel z MŠ na sídlišti

Zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2013 / 2014
Mateřská škola Fučíkova 328
v Polici nad Metují

vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2013-2014

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54
Police nad Metují stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci bude vyšší než
počet volných míst v Mateřské škole Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54
Police nad Metují zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Podle § 34 Školského zákona se přijímají se děti zpravidla ve věku 3 - 6 let. O
přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské
škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Na přijetí dítěte do mateřské
školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (školský zákon č. 561 /2004 § 34 odst. 4)
2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
3. Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním roce 2013 - 2014 věk tří let
– od nejstaršího po nejmladší

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici
v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Stáhnout si je také
můžete na www.mspolice.cz Žádost je třeba přinést s potvrzením od lékaře, že je
dítě řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak
dle zákona o ochraně veřejného zdraví Z 258/200 Sb. § 50 )
Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme:
písemně na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují
Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují do 31. 5. 2013
osobně :
30. 5. 2013 od 9.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy
nejpozději však do 31. 5. 2013, což je datum
ukončení zápisu .
Informační schůzka pro rodiče dětí se koná 19. 3. 2013 v 15.00 v mateřské škole
na 1. budově ve třídě Sluníček. (prosíme, nevoďte na tuto schůzku děti)
S dětmi můžete MŠ navštívit dne 2. 5. 2013 od 15 do 17 hod.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979
u paní ředitelky Dany Balákové - email: mspolice@email.cz

Z Bezděkovské
ZŠ a MŠ
Ve čtvrtek 21.února navštívili předškoláci z naší MŠ školní třídu.
Školáci s předškoláky společně
strávili 2 vyučovací hodiny. Při nich si
budoucí prvňáčci vyzkoušeli, jak se ve
škole pracuje, jaké úkoly mohou očekávat, i že ve třídě složené z více ročníků
musí být všichni k sobě ohleduplní.
Společně jsme počítali a poznávali
číslice, pak četli a přiřazovali písmenka
k obrázkům, zkoušeli psát, chvíli i hráli
hry.
Čas společně strávený nám velmi
rychle utekl a za chvíli byla svačina. Po
té se děti opět vrátily do školky, aby se
se svými kamarády mohly proběhnout
na vycházce.
Na čtvrtek 28. 2. 2013 měla školka naplánovaný karneval. Třídu jsme

vyzdobili girlandami, balónky, obrázky pohádkových postav a mašlemi z krepového papíru. Všechny děti přišly v pěkných maskách.
Masky se nejdříve jednotlivě představily do mikrofonu
na improvizovaném
pódiu. Snažily se
pohotově reagovat
na otázky „ moderátora“. Tancovalo se a
řádilo a fanfára vždy
oznámila zahájení
nové soutěže. Hráli jsme „Na hada“,“
Na ztracenou židli“,
„Ocáskovou honičku“, přihrávali jsme
si nafukovacími balónky, cvičili jsme s

padákem a pokoušeli jsme si po něm
posílat míček, tak, aby nám z padáku
nevypadl. Užili jsme si spoustu legrace.
Také jsme se šli ukázat školákům do třídy a personálu MŠ, abychom jim zpestřili všední den.
Závěr patřil „ karnevalové hostině“.
Mnohokrát děkujeme všem rodičům
za výrobu a přípravu dětských masek.
Děti byly kouzelné.
Na týden od 18.3 do 22. 3. jsme naplánovali BAREVNÝ TÝDEN.
Barvy jsme pro tento rok rozvrhli
takto: Pondělí červené, úterý zelené,
středa žlutá, čtvrtek oranžový a pátek
modrý. Děti se každý den budou seznamovat s jinou barvičkou. A jako každý
rok jsme barvám přizpůsobili i jídelníček.
Marie Vaisarová

Naši školu reprezentovaly tři soubory: Klarinetové trio (Pavlína Hilscherová, Katka Pastorková a Jiří Trnovský)
a Dechové trio (Klára Šulcová, Katka
Pastorková a Jiří Trnovský), které do
soutěže připravoval pan učitel Roman
Rokoš, a také Kvarteto příčných fléten

ze třídy paní učitelky Gabriely Krečmerové.
V obrovské konkurenci všechny tři
soubory vybojovaly druhá místa a Jiří
Trnovský obdržel zvláštní cenu poroty
za vynikající výkon na basklarinet.
Gratulujeme!
Klarinetové trio

Základní umělecká škola informuje…

S přicházejícím jarem nastupuje
na uměleckých školách období, ve kterém vrcholí pedagogická práce celého
školního roku, a výsledky se poměřují v propracovaném systému soutěží
základních uměleckých škol. Měsíc
březen byl ve znamení krajských kol
soutěží v komorní hře dechových nástrojů, duben bude patřit komorní hře
smyčcových nástrojů. Mezitím se ještě
v Hradci Králové sejdou hráči na elektronické klávesové nástroje a v Náchodě budou soutěžit hráči na akordeon.
Pojďme se tedy podívat na výsledky
našich žáků tam, kde již soutěže proběhly.
• Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře dřevěných dechových
nástrojů Jičín
5. března (během jarních prázdnin)
proběhlo v Jičíně krajské kolo soutěže
v komorní hře dechových nástrojů dřevěných (klarinety, saxofony, zobcové
flétny, příčné flétny, hoboje).
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2. kategorie / věkový průměr soutěžících 10 – 13 let/

Dechové trio

• Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře žesťových dechových nástrojů Hradec Králové
Hned druhý den 6. března 2013 se konalo v Hradci Králové krajské kolo celostátní soutěže ve hře žesťových komorních souborů. Naši školu reprezentovaly 4 soubory, které
předvedly vynikající výkony.
Soutěžní vystoupení našich komorních souborů ohodnotila odborná porota vysokým počtem bodů, takže všichni
naši žáci obsadili 1. místa s postupem do celostátního kola!
(v této soutěži nepostupují vždy automaticky všechna první
místa do následujícího kola).
Máme velikou radost, že úsilí věnované soutěžní přípravě
přineslo tento fantastický výsledek a přejeme všem trumpetistům, hornistkám, barytonistům a tubistovi udržení vynikající formy, trpělivost a výdrž při nácviku do závěrečného
republikového finiše

1. kategorie / věkový průměr soutěžících do 10 let /

Mini Brass:
Eliška
Jimannová
lesní roh
Josef
Hlaváček
trubka

Baby Brass:
Doubravka
Čápová
lesní roh
Štěpán
Kollert
trubka
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Junior Brass:
Tomáš
Kubeček
trubka
Markéta
Jirmannová
lesní roh
Daniel
Kubeček
baryton

4. kategorie / věkový průměr soutěžících /16 – 26 let/
Brass Band:

Chananel Sichrovský - trubka
Tomáš Pavel - trubka
Jan Pavel - baryton
Josef Sichrovský - baryton
Lukáš Kubeček - tuba

TENTO SOUBOR NAVÍC ZÍSKAL TITUL ABSOLUTNÍHO
VÍTĚZE CELÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE! (měl nejvyšší počet
bodů ze všech zúčastněných souborů napříč všemi kategoriemi)
A zde je celý úspěšný tým i se svými pedagogy Lenkou
Němcovou a Josefem Fialou:

• Karlovarský skřivánek 2013
12. února 2013 se vypravili mnozí zpěváci „skřivánci“
na oblastní kolo Mezinárodní pěvecké soutěže Karlovarský
skřivánek do ZUŠ Červený Kostelec.
Naše pěvecké oddělení vyslalo Amálku Cvrkalovou a Vládíka Uhnavého do kategorie mladších zpěváků, Báru Zajícovou a Markétu Valchařovou do kategorie starší.
Tato soutěž je složitější než jiné v tom, že všechny děti
studující zpěv, jsou zařazeny pouze do dvou kategorii. Úroveň i vyspělost tak bývá pochopitelně velmi rozdílná a pro
porotu je to práce složitá.
Naše děti nám udělaly velkou radost, když ve velké konkurenci obsadily:
AMÁLKA - čestné uznání,
VLÁDÍK - 1. místo,
BÁRA - 2. místo a
MARKÉTKA - čestné uznání!
GRATULUJEME!
Všechny zpěváky připravila paní učitelka Miriam Blažková a doprovázel pan učitel Čapek.
DĚKUJEME!
Do Karlových Varů nás poletí reprezentovat Vládík Uhnavý. My mu přejeme nejen šťastný let, ale hlavně ať si s radostí
zazpívá a užije velkou soutěž!

Amálka			

Bára

Markétka			

Vládík

• Kytarový koncert žáků Konzervatoře Pardubice
V úterý 2. dubna navštíví naši školu profesor pardubické
konzervatoře a koncertní kytarista Petr Saidl se svými studenty. Uspořádají pro naši veřejnost Kytarový koncert, který
se uskuteční v Koncertním sále ZUŠ v úterý 2. dubna 2013 od
18:00. Vstupné 30 Kč. Srdečně zveme všechny příznivce kytarové hry!

•

Pozvání na mimořádný umělecký zážitek

Naše škola ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pořádá ve středu 17. dubna 2013 v koncertním sále ZUŠ od
18 hodin

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
S FILMOVOU VIZUALIZACÍ
klenoty violoncellové literatury

Program:
Camille Saint-Saëns - Allegro appassionato
Bohuslav Martinů - Variace na slovenskou lidovou píseň
Miloš Štědroň - Balada pro banditu
Leoš Janáček - Pohádka pro violoncello a klavír
Con moto, Allegro
Claude Debussy (s promítáním)
Sonáta pro violoncello a klavír
Prologue Lent, Sérénade et Final Modérément animé,
Final Animé
Obsazení: Jan Škrdlík – violoncello
Šárka Besperátová – piano

O filmové vizualizaci Sonáty
Clauda Debussyho:

Původní programní návrh samotného Debussyho, který
do Československa přivezl po 2. světové válce pozdější děkan
Janáčkovy akademie Bohuš Heran (žák zakladatele Českého
kvarteta Hanuše Wihana), propojili scénáristé s příběhem
ukradeného a znovu navráceného violoncella - příběhem,
který se přihodil violoncellistovi Janu Škrdlíkovi, který ve filmu hraje roli tuláka-violoncellisty. Na pozadí reálně zaznívající Debussyho sonáty (díla z roku 1915) se odehraje příběh,
který jistě zaujme také přírodními snovými scenériemi a dynamicky rozehranými výstupy herců-tanečníků plnými vtipných nápadů. Myšlenka filmu je nadčasová a není omezena
rokem 1915, kdy vznikla sonáta: Mezilidské vztahy by měly
být nadřazené hrubé matérii a umění má hodnotu jen potud,
pokud slouží člověku. Režisérem filmu je nedávno zesnulý
Milan Růžička, známý české veřejnosti jako tvůrce desítek
filmů, inscenací i seriálů počínaje rokem 1958 (Rodiče - zde
také jako scénárista) a konče současným seriálem Ulice. Jako
scenárista v Barrandově vytvořil dlouhou řadu filmů. Tyto
své dlouholeté zkušenosti plně zhodnotil při práci na filmové vizualizaci Debussyho Sonáty, kterou Vám předkládáme.
Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u předních
českých violoncellistů jako Jan Hališka, Bedřich Havlík nebo
Daniel Veis, a dále pak u Luise Clareta v Barceloně. Obdržel
prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v
zahraničí a jiná ocenění. Jeho CD Bachových suit bylo vybráno v roce 2003 japonskou firmou Geocities mezi deseti tituly
reprezentujícími českou interpretační tvorbu. V letech 1997
až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři. Svoji zahraniční
pedagogickou činnost zahájil vedením vlastních interpretačních kurzů ve Španělsku v roce 2003.
Jan Škrdlík vystoupil v posledních 20 letech na více než
1.300 koncertech po celém světě. Jeho diskografie zahrnuje
všechny hudební slohové období z tvorby pro violoncello a
dočkala se vpravdě mezinárodního uznání. Působení jeho
hry popsal svým dvěma milionům čtenářů floridský deník
El Nuevo Herald v souvislosti s jeho vystoupením na „Festival Miami“ v roce 2005 takto: „Škrdlík se svým violoncellem
způsobil opravdovou senzaci… …emotivní Škrdlíkova interpretace si okamžitě podmanila srdce posluchačů…“
Mezi violoncella, na která hrál, patří i nástroj Adama
Emanuela Homolky z roku 1842, jehož krádež a navrácení
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vzbudila pozornost celé
české veřejnosti.
Šárka
Besperátová
spolupracovala s Janem
Škrdlíkem nejdříve v rámci souboru Ensemble Messiaen. V roce 2004 pořídila s tímto violoncellistou
live snímek Messiaenova
Díkuvzdání věčnosti Ježíše
na koncertě v Zaragoze
pro 1500 posluchačů.
Tato nahrávka se stala
podkladem
druhého
klipu na instrumentální
klasickou
hudbu
v
dějinách. (Prvním klipem
je Debussyho Sonáta.)

Vystudovala klavír na brněnské konzervatoři. Svoje
vzdělání si rozšířila dvouletým studiem v metodickém centru při JAMU. Zabývá se rovněž hrou na cembalo - jako cembalistka spolupracovala s komorními orchestry u nás i v zahraničí. Nyní se věnuje komorní hře ve sdružení Ensemble
Messiaen, se kterým pravidelně koncertuje.

Došlo po uzávěrce:

Ve středu 21. března se v Hradci Králové konalo krajské kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Naši školu zastupovali dva soutěžící, které připravoval pan učitel Ján Pastorek. A
výsledek? Přemysl Řezniček získal první místo a
Nikola Škopová druhé místo! Gratulujeme!
Lubor Bořek

Beseda deváťáků s pamětnicí holocaustu
Na konci února proběhlo na ZŠ pásmo oblíbených besed pana Petra Adame. Sedmáci hovořili o přátelských
vztazích, osmáci o alkoholu a anorexii.
Čtvrté a šesté ročníky o škodlivosti
kouření. Mnozí byli překvapeni, když
na vlastní oči viděli, kolik škodlivin je
v jedné cigaretě. Snad si na to vzpomenou i později.
Pro deváťáky bylo jistě zajímavé
setkání s RNDr. Michaelou Vidlákovou, vitální, vzdělanou a přitom velmi
skromnou ženou, která měla to neuvěřitelné štěstí, že přežila holocaust.
Nejdříve Mgr. Radek Hejret ze společnosti ICEJ přiblížil dějiny antisemitismu a historické souvislosti. Následovalo vyprávění životního příběhu paní

Oznámení uchazečům o studium

Přípravné kurzy k
přijímacím zkouškám se
konají 21. 3. a 4. 4. 2013

V tyto dny v době od 14.00 do 16.00 si
můžete v budově Gymnázia v Broumově
vyzkoušet, jak budou vypadat přijímací
zkoušky do čtyřletého i do osmiletého
gymnázia. Učitelé českého jazyka a matematiky s vámi formou příkladů proberou
nejdůležitější části učební látky základní školy, kterou byste měli k přijímacím
zkouškám ovládat. Zjistíte tak, co byste
se případně měli k přijímacím zkouškám
ještě doučit, a u skutečné přijímací zkoušky budete mnohem klidnější.
PaedDr. Karel Výravský, ředitel školy

Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910

Kontaktní výstava už po
osmnácté

V týdnu od 18. do 22. března proběhl na Střední průmyslové škole už
18. ročník Kontaktní výstavy. Letos zde
vystavovalo celkem 12 firem a podniků
z regionu, které úspěšně spolupracují s
hronovskou průmyslovkou. Výstava je
určena žákům 8.tříd, kteří se budou už
za rok rozhodovat, jakému povolání by
se v budoucnu chtěli věnovat. Na Kontaktní výstavě mají jedinečnou možnost seznámit se s výrobními programy
a možnostmi firem v okolí a v neposlední řadě prohlédnout si Střední průmyslovou školu v Hronově, která nabízí
studium technických oborů.
Pozvání na výstavu přijalo 14 základních škol a žákům byly zpřístupněny odborné učebny i odborná pra-

coviště školy. Mohli tak vidět své starší
kamarády při výuce nebo při práci na
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Vidlákové, která pobývala od konce
roku 1942, kdy jí bylo 6 let, v Terezíně.
Za absolutního ticha skládala střípky
svých vzpomínek z dětství na každodenní starosti, shánění potravin, dělení se o ně, na boj o přežití. Nastínila tak
dnešním mladým duším život, který si
asi málokdo z nás dokáže představit.
Následně žáci diskutovali o dané problematice v hodině dějepisu. V občanské nauce rozvinuli téma zhlédnutím
velmi zdařilého filmu Vůle žít (natočeného naší ZUŠ pod vedením pana Berana). Po vyslechnutí takovýchto svědectví napadá člověka, jak jsou mnohé
naše starosti a problémy malicherné a
bezvýznamné.
Kateřina Nekvindová

moderních strojích a zařízeních. Osmákům se věnovali jak vyučující SPŠ, tak
žáci, kteří budoucí studenty zasvětili
do školního i mimoškolního života na
SPŠ Hronov.

Mgr. Jana Maslikiewiczová, , SPŠ Hronov

Polická univerzita volného času - aneb

Polická univerzita volného času pokračovala ve středu 27. února další lekcí.
Po úvodních informacích o dalším programu jarního semestru přišli posluchače
tradičně pozdravit žáci ZUŠ. Tentokrát si
vyzkoušeli v rámci testování před hudebními soutěžemi hru před publikem dvě
dechová dua – Josef Hlaváček (trubka)
s Eliškou Jirmanovou (lesní roh) a Štěpán

Kollert (trubka) s Doubravkou Čápovou
(lesní roh). V jejich vystoupení zaznělo
několik skladeb z období renesance a baroka a posluchači ocenili výkon mladých
Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910

muzikantů upřímným potleskem. Pak se
již slova ujal hlavní aktér přednáškového
odpoledne pan David Línek, pilot horkovzdušných balonů a autor propagační
akce nazvané „100 startů“, při které se
mají balony postupně vznést z náměstí
stovky českých měst. Na úvod připomněl
zahájení celé akce, které proběhlo startem balonu právě z Police nad Metují
v pátek 8. února, kdy posádku balonu tvořili piloti David Línek a Jan Kavan a starostka paní Ida Jenková s místostarostou
Jiřím Škopem. Po celkem klidném letu a
poněkud méně klidném přistání pak posádka ukončila let ve vesnici Kamieniec
těsně před Klodzkem. Poté následovalo
promítnutí řady snímků ze setkání balonových nadšenců na mnoha místech celého světa, kterých se pan Línek zúčastnil.
Promítání bylo samozřejmě doprovázeno
zasvěceným komentářem, který posluchače jistě zaujal a možná některé i přivedl na myšlenku nějakého podobného letu
se i osobně zúčastnit. Ostatně nabídky na
„letenky“ existují a je možné si je vyhledat třeba na internetu.
Ve středu 13. března se posluchači
PUVČ sešli na další lekci, která byla věnována betlémům, především Braunovu
Betlému v Kuksu. Na úvod vystoupili opět

vítěz republikové soutěže za rok 2011

www.spshronov.cz
Nebojte se elektřiny… a postavte si:

Jednoduchý alarm

K postavení alarmu budeme potřebovat součástky doslova za pár korun. Zapojení se skládá z
rezistoru 10000Ω (10KΩ), tranzistoru NPN, např. BC546, bzučáku (sirénky, buzzeru – v
katalogu firmy GM je označen KPE242) a čidla, které představuje třeba metr slabounkého
drátku. Drátek můžeme vyplést z nějaké staré elektrické šňůry. Čidlo bude umístěno v
hlídaném prostoru, při přerušení (po otevření dveří, okna) se alarm aktivuje. Nezapomeňte,
ještě potřebujeme zdroj energie, například dva až čtyři tužkové články poskládané do série
tak, aby dávaly 3V až 6V. A teď honem do zapojování!
A tohle je schéma zapojení:

Alarm na nepájivém zapojovacím poli se
sirénou, vpravo je čidlo (drátek)

Čidlo je rozpojené, dioda svítí

Pozor! Baterii musíte připojit správně, jinak
může dojít k poškození součástek!

Někdy příště si jednoduchý alarm rozšíříme o další funkce
Celý návod s více fotkami a podrobnějším popisem najdete na
www.spshronov.cz/navody.html
Seriál připravují žáci a učitelé Střední průmyslové školy z Hronova

93% !!

z lavic polické Alma Mater

mladí hudebníci ze „zušky“. Za klavírního
doprovodu pana učitele Čapka zazpíval
dvě písničky ze svého repertoáru zpěvák

Vladimír Uhnavý a Tomáš Hruška zahrál
na svůj tenor americký tradicionál Balada žlutého slunce. Za předvedený výkon
sklidili oba aktéři zasloužený potlesk.
Pak již následoval hlavní bod programu
– přednáška pana Leoše Pryšingera na
téma betlémy a betlémáři. Pan Pryšinger,
malíř, řezbář, ale také místopředseda pobočky Českého sdružení přátel betlémů
je v tomto oboru skutečným odborníkem.
Je také autorem dřevořezby zmenšeniny
Braunova Betléma v Kuksu a za to v roce
2012 převzal od královéhradeckého
hejtmana Lubomíra France ocenění Zlatý kolovrat, které se uděluje za práci na
úseku rozvoje lidových řemesel. (Jen pro
zajímavost, stejné ocenění získal v tomto roce i polický kovář Josef Drašnar).
Betlém v Kuksu, který vznikl z popudu
hraběte Šporka a jehož autor, Matyáš
Bernard Braun jej zde v letech 1723 – 32
vytesal přímo do skal je vůbec v ohnisku zájmů pana Pryšingera. Bohužel, toto
unikátní dílo podléhá negativnímu působení přírody (vlhkost, lišejníky, mechy) a
i když v minulosti proběhly četné pokusy o nápravu, v současné době je v nedobrém stavu. I proto bylo v roce 2000
zapsáno do seznamu nejohroženějších
památek světa a od roku 2001 je národní
kulturní památkou. Svou přednášku doplnil pan Pryšinger celou řadou pěkných
snímků, od nejstarších, pořízených na
přelomu 19. a 20. století až po nejnovější ze současnosti. Byla to velmi zajímavá
přednáška a možná některým posluchačům připomněla krásný výlet do těchto
míst v rámci Polické univerzity na podzim roku 2004.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

úspěšných žáků ve státní maturitě (celostátně okolo 80%)

Polický měsíčník - duben 2013 - strana 20

Návštěva v ateliérech

Tentokrát společně nahlédneme do
uměleckého prostředí ateliérů Střední
školy propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí, kde na návštěvníky opravdu
dýchne tvůrčí energie mladých výtvarníků. Zasvěceným průvodcem mezi stojany
a plátny nám bude černovlasý sympaťák
s lehkým cizokrajným akcentem, MgA.
Vugar Alekberov. Rozlehlé ateliéry vznikaly postupně od roku 2004 v prostorách
domova mládeže rekonstrukcí ubytovny
pro dělníky. Projekt jejich přestavby na
vzdušné, světlé a teplé prostory si vyžádal spoustu bourání, nové podlahy, střechu se zateplením a samozřejmě i nemalé
finanční náklady. Vzniklo příjemné klidné
prostředí v těsné blízkosti lesa, kde jsou
výborné světelné podmínky pro výtvarnou práci.
MgA. Vugar Alekberov pochází z umělecké rodiny a je absolventem
Akademie výtvarných umění v Baku.
Po magisterském studiu mu byla nabídnuta aspirantura a celkem 5 let učil své
studenty na téže vysoké škole. Vždy o
prázdninách podnikal se skupinou přátel
cesty po zemích bývalého Sovětského
svazu i střední Evropy (Ukrajina, Moldávie,
Polsko, Česká republika). Skupina těchto
mladých umělců zde pořádala výstavy a
tvořila. Na Hradecko ho nakonec zavál
osud v podobě lásky k jedné Východočešce. Jak sám s úsměvem říká, tehdy neuměl
česky ani pozdravit. Časem se naskytla
nabídka učit studenty výtvarných oborů
ve Velkém Poříčí. Dodnes si velmi dobře
pamatuje, jak ho při prvním setkání ředitel
školy Mgr. Rudolf Volhejn raději čekal na
autobusové zastávce, aby se mu budoucí

učitel ve Velkém Poříčí neztratil.
Na rodný Ázerbájdžán vzpomíná
především v zimním období. V našem a
tamním klimatu je totiž podstatný rozdíl.
U Kaspického moře je 11 měsíců v roce
krásné počasí, sníh padá jen naprosto
výjimečně. Ázerbájdžánská „zima“ by se
nám asi také líbila, běžná teplota při ní
bývá mezi pěti až deseti stupni nad nulou!
Vzpomínky na přístav v Baku, výhled na
moře a maják se pojí i s hrdostí na rychlý rozvoj země v posledních 10 letech,
kdy veškeré bohatství z ropy je investováno do rozkvětu státu. Sám vyzdvihuje
především velkou národnostní
a náboženskou toleranci své domoviny. Historické centrum Baku
je zapsáno na seznam světového
dědictví UNESCO. Krásu staveb a
uliček Vugarovi připomíná jeho
vlastní linoryt a akvarel Staré
Baku.
Vugar Alekberov vystavoval
svá díla na více než 90 výstavách po celém světě, namátkou
vyberme Moskvu, Německo,
Holandsko i Japonsko. Jeho největší samostatná výstava u nás
proběhla v hlavním městě v hotelu
Praha. Pozvání na tuto výstavu,
uspořádanou při příležitosti Dne
nezávislosti Ázerbájdžánu 28.
května 2010, přijali zástupci všech
pražských ambasád, celkem na tři
stovky význačných osobností.
Vugar se také často účastní mezinárodních výtvarných soutěží.
V současné době se připravuje na
soutěž v Itálii.
Ale teď už se s naším průvodcem vraťme do ateliérů. Žáci od prvních
ročníků v nich tráví pravidelně 6 hodin
týdně. Na konci ročníku zpracovávají klauzurní práce z kresby uhlem. Svá
počáteční dílka ale vždy začínají tvořit
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tužkou. Z grafických technik se učí linoryt, suchou jehlu, monotyp, koláže, práci
s temperami, akrylem i různé kompozice.
Na završení druhého a třetího ročníku
jsou pořádány týdenní plenéry v různých
krásných místech České republiky. Letos
studenti zavítají opět do Litomyšle. Toto
město skýtá výborné podmínky pro kresbu a malbu architektury. Navíc v době konání Smetanovy Litomyšle je zde i neobvyklá tvůrčí atmosféra, kdy je město plné
umělců mnoha oborů. Studenti například

rádi vzpomínají na velmi milé setkání
se Zdeňkem Svěrákem.

Kromě pravidelné výuky a přípravy
zájemců o studium v ateliérech probíhá i práce výtvarného kroužku pro
žáky školy jakéhokoli oboru. Třeba
i budoucí kadeřnice nebo tiskaři mohou v odpoledních hodinách přijít a je
jim věnována individuální péče přesně
„na míru“. Práce žáků, které vznikly ve
školních ateliérech je možno zhlédnout
na mnoha výstavách. Jako součást zrekonstruované školní jídelny vznikla i
nová výstavní síň. Dále bude možno
vidět v jarních měsících výsledky práce žáků ve foyeru hronovského Čapkova sálu či v náchodské výstavní síni U
Mistra s palmou.
Pro čtenáře připravujeme ve spolupráci s Vugarem Alekberovem prázdninovou gastronomickou cestu do
Ázerbájdžánu. A máte se opravdu na
co těšit!
Mgr. Renata Lelková, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
- www.ssptp.cz

SKAUT S KÉ O KÉ N K O
Turnaj v deskových
hrách 23. 2. 2013

Poslední únorovou sobotu proběhl již
čtvrtý ročník Turnaje v deskových hrách,
pořádaný vždy okolo termínu Dne sesterství, který všichni skauti slaví 22.2 a proč
zrovna tento den? Toho dne se narodili
zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena
Olave Baden-Powell (22. února 1889).

Svátek má skautům připomínat, že je jich
na celém světě hodně a že všichni jsou si
bratry a sestrami bez ohledu na barvu
kůže, národnost či věk.
Letos jsme pro pořádání turnaje opět
využili prostory Rychlého občerstvení
v Pellyho domech. Touto cestou bych
chtěla poděkovat p. Exnerovi nejen za výborné řízky, ale i za umožnění pořádání
celé akce v prostorách občerstvení.
Turnaje se účastnilo 37 hráčů, kteří
byli rozděleni do třech kategorií: mladší (světlušky, vlčata) hráli hru s názvem
Carcassonne, prostřední kategorie (skauti, skautky) hráli hru Kaleidoskop a nejstarší kategorie (roveři a starší) si zahráli
hned několik her – Puerto Rico, Fauna a
finále proběhlo ve hře Alhambra. Kromě
soutěžních her jsme měli zapůjčenou
spoustu dalších deskových her přímo
od výrobců (Corfix, Albi). A tak ti, kteří
zrovna nesoutěžili nebo již z turnaje vypadli, měli možnost si vyzkoušet i nové
hry. Před čtvrtou hodinou odpoledne
byl turnaj dokončen a mohli jsme přejít
k vyhlašování výsledků, vítězové obdrželi
nejen diplom, ale každý si odnesl i deskovou hru.
Myslím, že celý turnaj proběhl výborně a všichni odcházeli domů plni zážitků.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem,
co se na zdárném průběhu turnaje podíleli - p. Exnerovi za zapůjčení prostor a
vedoucím a roverům ze skautského střediska za pomoc při organizaci celé akce.
Fotky můžete nalézt na: www.skautipolice.cz ve fotogalerii.

NOVINKY FILATELIE

Skaláci ve století skautingu
neděle 24. 2. 2013
Na nedělní odpoledne jsme v klubovně připravili výstavu fotek, kronik,
dokumentů i táborových artefaktů, které se váží k historii skautského střediska v Polici nad Metují, které bylo založeno v roce 1919. Na besedu jsme pozvali
i pamětníky Bóžu Straucha – Grizzlyho
a Václava Noska-Windyho,
kteří nám povyprávěli něco
málo o tom jak oni nebo jejich rodiče skautovali a jak
se vlastně v Polici dříve žilo.
Kde byli první klubovny, kam
jezdili na tábor a spoustu dalších zajímavostí. Pár návštěvníků do klubovny zavítalo,
ale na to množství co prošlo
skautským střediskem, či
turistickým oddílem to byl
opravdu zlomek. Tak snad se
nás víc sejde za pár let, při
oslavách 100 let od založení skautského střediska.
Za polické středisko
Hana Mazancová - Haňďa

Z nových známek – edice

Historické dopravní prostředky
Vrtulník Aero HC2 - Heli Baby

Námět známky: Počátky vývoje prvního
českého vrtulníku se datují do 40. let 20.
století v továrně Aero. Stavba prototypu
začala v roce 1951, první zkušební
„upoutaný“ let se konal v březnu 1954
a první ostrý let v prosinci téhož roku.
Oficiální premiéra pro veřejnost byla
uspořádána v roce 1955 na brněnském
veletrhu. Do sériové výroby se investovalo v
roce 1957, ale kvůli technickým problémům
s motorem byla zahájena o rok později pod
vojenským označením VR-2. Roku 1961 se
začalo s výrobou nástupnického modelu
HC102 se silnějším motorem o výkonu 81
kW. Další modernizace byla naplánována
na rok 1963. K tomu ale nikdy nedošlo,
protože armáda (ČSLA) začala používat
sovětské vrtulníky MI-1, MI-2 a MI-4.Zbylé
kusy vrtulníků HC-2 a HC-102 byly předány
Svazarmu a několik jich bylo použito filmaři
ke tvorbě filmů.
Způsob tisku: Plnobarevný ofset.

Vlečný remorkér - parník „Péčko“

Dopolední programy probíhají každý všední den – díky deseti spolehlivým maminkám, které se programům
věnují, i mnoha maminkám, které se
svými dětmi centrum navštěvují.
Pokud se v dubnu výrazně oteplí a
bude škoda zůstávat jen v uzavřených
prostorách centra, začneme trávit dopolední programy zčásti ve vnitřní zahradě školy.
Po, Út, Čt – maminky s dětmi 1-3 roky
St – miminka do jednoho roku věku
Pá – Malý zvídálek – program pro předškolkové děti (cca 2,5 roku) bez maminek
Vzhledem k nestálému jarnímu počasí nabízíme i v dubnu VOLNOU HERNU pro děti s maminkami – pondělky
od 14.30 do 16.15h, vstup 20,- (rodič +
dítě/děti).
Marie Hornychová

Námět známky: Plavba s nákladem se
praktikuje od nepaměti. Nejdříve lodě táhli
zpět lidé za pomoci dostatečně dlouhého
lana. Největší rozvoj vlečné plavby byl
zahájen vynálezem parního stroje (později

nahrazen dieselovým agregátem). K
vrcholnému rozmachu plavby vlečením
dochází v 19. století, kdy je díky technice
možné pohodlně přepravovat zboží jak
po tak proti proudu. Koncem 20. století je
vlečná plavba nahrazena tlačnou plavbou.
Parníky „Péčka“ byly hojně užívány a patřily
k výdobytkům své doby. Na vltavsko-labské
cestě u nás patřily k nejrozšířenějším
plavidlům.
Způsob tisku: Plnobarevný ofset
Podle webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta
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Po stopách „Pochodu smrti a hladu“ vězňů
z koncentračního tábora Gross-Rosen(Rogožnica, PR) do Choustníkova Hradiště (ČR)
Český svaz bojovníků za svobodu Náchod Vás srdečně zve na Pietní vzpomínkový akt s mezinárodní účasti, pod záštitou Krajského úřadu královéhradeckého
kraje a senátora, senátu Parlamentu ČR,
hejtmana královéhradeckého kraje Bc.
Lubomíra France.
Tento 11. ročník pravidelné vzpomínkové akce a 5. ročník cyklistické
jízdy historické paměti z Gross-Rosen
(Polsko) do Choustníkova Hradiště (ČR),
která je dlouhá 104 km, zajišťují Český svaz bojovníků za svobodu Náchod a
Klub českého pohraničí Trutnov, za velké
podpory obecního úřadu Choustníkovo
Hradiště a přilehlých obcí.
K aktivní účasti na této vzpomínkové
akci a cyklistické jízdě, jsou zvány sportovní cyklistické kluby, občanská sdružení, školy a široká veřejnost.
Každým rokem se koná u památníku obětí v Choustníkově Hradišti pietní
shromáždění k uctění památky vězňů
z koncentračního tábora Gross-Rosen
(Polsko), kteří byli v okolních lesích zákeřně ubiti a postříleni nacistickými vojáky. V tento den se rovněž koná cyklistická jízda po trase pochodu smrti.
V únoru 1945 se přemisťoval pěšky
jeden z transportů s 9000 vězni z koncentračního tábora Gross-Rosen (Polsko)
u polského městečka Rogožnica, do Josefova (ČR), dnes městské části Jaroměře. Odtud měl být na sklonku 2. světové
války transport vězňů přepraven po železnici do koncentračního tábora ve Flosenbürgu.
Karl Herman Frank však pochod přes
území tehdejšího protektorátu nepovolil,

a proto se celý transport vracel od protektorátní hranice v Heřmanicích u Jaroměře zpět do Trutnova. V Choustníkově
Hradišti, kde se transport zastavil, bylo
v jeho okolí postříleno a ubito 179 zubožených a vysílených vězňů. Dnes jsou jejich ostatky uloženy ve společném hrobě
pod památníkem obětí pochodu na hřbitově v Choustníkově Hradišti.
Pořadatelé Vás zvou k aktivní účasti
na 5. ročníku „Cyklistické jízdy historické paměti“, která se koná v sobotu 18.
května 2013 a povede z Gross-Rosen
(Polsko) do Choustníkova Hradiště (ČR).
Tato 104 km dlouhá jízda kopíruje trasu
tehdejšího pochodu smrti. Po pietním
aktu u pomníku v koncentračním táboře a položení věnce naší delegace bude
zahájena cyklistická jízda přes polskou
Rogožnici, Walbrzych, Mieroszow a české
obce Zdoňov, Adršpach, Chvaleč, Petříkovice u Trutnova a Trutnov do Choustníkova Hradiště. Zde se účastníci cyklistické
jízdy připojí v 16.00 hodin k slavnostnímu vzpomínkovému aktu u památníků
obětí.
Všechny informace naleznete na adrese: www.klub-pohranici.cz/kralovehradecky_TR_KOLO.htm
Kontaktní spojení a přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 05. 2013
na organizátory cyklistické jízdy:

Ing. Horský Zdeněk, Voletiny 81, 541
03 Trutnov 3, tel.: 605 311 384, e-mail:
horsky.zdenek@post.cz
Miroslav Holča, 5. května 110, 549 81
Meziměstí, tel.: 723 536 992, e-mail: miroslav.holca@seznam.cz

Krajina příběhů je v cíli

Do pomyslného cíle vstoupil
rozsáhlý marketingový projekt
zaměřený
na
rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu
zvaném Kladské
pomezí. Projekt
realizovala nezisková organizace Branka,o.p.s. se sídlem v Náchodě.
Její existence je přímo závislá na podpoře měst, obcí,
grantů a dotací.
Projekt s názvem Kladské pomezí-Krajina příběhů je nejrozsáhlejší v historii organizace, která byla založena v roce
1997. Za více jak dva roky realizace projektu se podařilo
vydat přibližně 130 000 kusů různých propagačních letáků,
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Koncem ledna se v domově konal
křest našeho Almanachu, který byl vydán
u příležitosti oslav 75. výročí založení domova. Přivítali jsme u nás vzácné a milé
hosty z řad sponzorů, zástupců firem,
okolních obcí, přátel a také našeho patrona herce a režiséra pana Tomáše Magnuska. Ke slavnostní atmosféře přispěly i děti
ze základní umělecké školy pod vedením
pana učitele Fialy. O občerstvení se profesionálně starali studenti Hotelové školy
v Hronově pod vedením paní Gáborové.
Všem děkujeme.
V únoru jsme si užívali veselí, zpěvu a
koblih při masopustním průvodu. Na harmoniku nám k tomu zahrála paní Maruška Ryšavá. Masky se v domově „vyřádily“,
a ten, kdo žádnou masku neměl, zpíval a
užil si to s nimi.
Moc jsme se také těšili na 10. březen,
kdy nám přišli zatančit členové spolku
„Pěkováci“ tanec Česká beseda, který
jsme si již dlouho přáli vidět. Ti dříve narození znají dobře tento tanec z bálů, kdy
se hodně tančil. Dnes se na něj tak trochu
pozapomnělo, ale naši obyvatelé si jej
stále pamatují. Bylo vidět, jak si vystoupení užívali, zpívali si a na židlích nohama
naznačovali kroky České besedy. Děkujeme „Pěkovákům“ za krásný zážitek.
Ani se nám nechce věřit, že již jsou
Velikonoce. Velikonoční výstava nejen u
nás, ale i v okolních domovech je minulostí. Jako každý rok, tak i letos jsme byli
s naší výstavou spokojeni nejen my, ale i
všichni návštěvníci. Jsme rádi, že se domov těší tak vřelé přízni široké veřejnosti
a stal se nedílnou součástí života ve městě. Letos byly Velikonoce opravdu brzy a
tak máme pocit, že čas moc rychle utíká.
Za DD Věra Kašíková, ředitelka

zorganizovat několik studijních cesty, účastnit se veletrhů, vydat propagační DVD, vytvořit strategické dokumenty,
zmodernizovat webové stránky, uspořádat školení pro informační centra. Dvanáct měst
na území Kladského pomezí
bylo vybaveno rolovacími reklamními stojany. Konferenci
zaměřenou na rozvoj cestovního ruchu, která se konala v listopadu minulého roku, navštívilo více než 500 návštěvníků.
Celkové náklady přesáhly 3
miliony korun, z toho 92,5 %
bylo hrazeno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Markéta Venclová

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ MÍSTA
PŮSOBENÍ SVP VARIANTA,
POLICE NAD METUJÍ

Žijí mezi námi ...
Mgr. Jan TŮMA – archeolog

Pracujete v Regionálním muzeu v Náchodě. Co má archeolog v popisu práce v muzeu v Náchodě? Jak tam využíváte své vzdělání?
Naše muzeum je poměrně nevelké,
a tak v něm i archeolog zastává řadu
funkcí. Jsem například správcem pobočky muzea v Polici nad Metují, kde
spravuji sbírky bývalého městského
muzea a připravuji výstavy. Samozřejmě se podílím i na realizaci výstav
v Náchodě. V rámci profese archeologa
pak provádím záchranné archeologic-

ké výzkumy, či odborné dohledy během stavebních prací. Poměrně často
využívám i druhý vystudovaný obor
– historii. Ten uplatňuji především při
přednáškách a odborných výkladech
v muzejní expozici v Náchodě. Navíc
jsem vedoucí Kubu mladých historiků a
archeologů v Náchodě.
Existuje nějaká časová hranice mezi
historií a archeologií?
Historie i archeologie jsou dva velmi příbuzné vědní obory zkoumající
minulost. Rozdíl je pouze ve způsobu
jakým oba vědní obory získávají informace. Historie čerpá převážně informace z písemných pramenů, zatímco
archeologie zkoumá pozůstatky a sto-

py lidské činnosti, které se zpravidla
zachovaly pod zemí. Z toho také vyplývá jistá časová hranice období, které
oba obory zkoumají. Velmi zjednodušeně řečeno, archeologie přináší v našich
zeměpisných šířkách téměř výhradní
informace o období pravěku až do příchodu Slovanů. Od období raného středověku lze informace získat jak archeologickými metodami, tak z písemných
pramenů. Čím více se pak dostáváme
blíže k současnosti, tím více si vystačíme pouze s historickým bádáním. Existuje však středověká a
dokonce i novověká archeologie, která přináší
doplňující poznatky i
k historickým událostem, především pak k
dějinám každodennosti. Hranice je tedy neostrá a oba vědní obory
spolu navzájem koexistují a vzájemně se plodně doplňují.
Kde je nejbližší archeologická destinace?
Archeologická naleziště máme často přímo pod nohama, aniž
bychom to věděli. Ale
abych se vrátil k otázce.
V Polici nad Metují jsme
například při rekonstrukci Pellyho domů
prozkoumali statigrafii,
tedy sled vrstev, které
dokumentovaly vývoj
tohoto prostoru od
příchodu prvních kolonistů na samém
počátku 13. století, založení domu s kamennou podezdívkou v polovině 13.
století, nepochybně v souvislosti s přenesením trhu do Police v roce 1253, a
výstavbou tržní osady kolem dnešního
náměstí. Statigrafie však zachycovala
i postupný sled požárů a obnovování
domů na této parcele od středověku
až do 20. století. Máte-li na mysli nějakou významnou pravěkou lokalitu,
mohu zmínit například keltskou osadu v Říkově u České Skalice, kde jsme
nalezli mimo jiné i kultovní objekt
s menhirem. Osobně mám ale nejraději Nové Město nad Metují, kde byla dvě
hradiště z pozdní doby bronzové, jedno

Dovolujeme si Vám oznámit, že
Středisko výchovné péče Varianta,
bude s platností od 1. 4. 2013 přesunuto do Trutnova. Důvodem přemístění
poradenského pracoviště je především
nevyhovující regionální pokrytí a absence tohoto typu zařízení v lokalitě
Trutnova. Územní péče o zájemce o
poradenskou službu bude zajišťována
Střediskem výchovné péče Kompas,
Náchod. S případnými problémy se od
měsíce dubna obracejte na Středisko
výchovné péče Kompas, Náchod., Smiřických 1237, 547 01 NÁCHOD, telefon
+420 491 424 390, e-mail svp.kompas@worldonline.cz.
Za Vaši spolupráci všem srdečně děkujeme.
Kolektiv pracovníků SVP
Varianta, Police nad Metují
v místě dnešního historického náměstí
a druhé na návrší na protějším břehu
Metuje. V okolí jsou pak další naleziště,
například Černčice s nálezy z doby stěhování národů.
Mělo na výběr archeologie u Vás nějaký vliv dětství? Můžou „za to“ třeba
obrazy pana Zdeňka Buriana nebo
něco podobného?
Ano. Jako malého mne fascinovaly
zříceniny hradů, ale i televizní dokumenty a knihy o pravěku. Dodnes si například vzpomínám, že jsem jako dítě
toužil navštívit Věstonice, a pak jsem
byl zklamán, že v místech nálezů jsou
dnes pouze pole a vinice.
Nedávno se stěhovala Věstonická Venuše na výstavu do Londýna. Co je na
ní tak zvláštního, kromě její krásy?
Těch zvláštností je celá řada. Dodnes například přesně nevíme, proč byla
vyrobena, kdo a za jakým účelem ji vyrobil. Samozřejmě existuje celá řada
více či méně přijímaných teorií. Ale
nejistota zde stále panuje. A co je nejdůležitější, jedná se o jeden z nejstarších, ne-li nejstarší výrobek s keramiky,
který dokumentuje, že dávní obyvatelé
Věstonic předběhli o několik desítek tisíc let historický vývoj, byť se na konec
na tuto vymoženost na dlouhou dobu
zapomnělo.
Když už jsme u pravděpodobně nejznámějšího archeologického artefaktu České republiky: viděl jste ji někdy
„na živo“ nebo se jí dokonce mohl dotknout?

Polický měsíčník - duben 2013 - strana 24

Bohužel jsem tuto příležitost neměl.
Vždy jsem viděl pouze různě zdařilé
repliky.
Neměl jste někdy chuť pracovat třeba
mezi Eufratem a Tigridem, kde, jak
jsme se učili, je kolébka lidstva?
Abych se přiznal, tak jsem, snad
kromě romantických představ v mládí,
až takovéto ambice neměl.
Na konci loňského roku jste instaloval v „Dřevěnce“ výstavu betlémů?
Jaká bude nejbližší výstava?
Nejbližší výstavu nechystáme v
„Dřevněnce“, ale ve stálé expozici muzea v benediktinském klášteře. V sobotu 27. dubna zde v 15:30 proběhne vernisáž rozsáhlé putovní výstavy nazvané
„Via benediktina – 800 let od příchodu
benediktýnů na Broumovsko“. Výstava
připravená předními odborníky představí význam benediktinů pro Broumovsko i pro celou střední Evropu.
Vlastní výstavu připravuje Vzdělávací a
kulturní centrum Broumov, naše muzeum ji však v Polici doplní o vlastní exponáty a interaktivní prvky, například
pulpit pro děti, kde si budou moci vyzkoušet přepisovat středověké iniciály
a podobně.
Existuje nějaká rámcová představa
o budoucnosti „Dřevěnky“ v Polici
nad Metují? Bude se i nadále využívat k jednorázovým výstavám, nebo
je v plánu, jak se proslýchá, příprava
nějaké stálé expozice?
Ano je to tak. Po předchozích letech,

Moudré myšlenky

• Čas jsou peníze, nepromeškej ani
okamžiku.
• Čiň jiným, jakoby chtěl, aby ti jiní
činili.
• Nikdy neodkládej na zítřek to, co
můžeš vykonat dnes.
• Nežádej, aby za tebe jiný konal to, co
můžeš vykonat sám.
• Nikdy nežádej, co není tvého.
• Nikdy nepovažuj věc za příliš
nepatrnou, aby nezasluhovala tvé
pozornosti.
• Nikdy nevydávej, cos ještě nepřijal
• Neztrácej, ale pořizuj.
• Nechť největší pořádek zpravuje
tvůj život.
• Hleď za svého živobytí vykonat co
nejvíce dobra.
• Neodpírej si ničeho, co je nutné
k tvému pohodlí, ale žij v čestné
prostotě a střídmosti.
• Pracuj do posledního dechu svého
života.

Ze sebraných spisů anglického moralisty
Samuela Smilse /1816-1904) „MOUDROST
ŽIVOTA“

Vybral F. J.

kdy jsme připravovali s Cechem panen
rukodělných ve staré škole výstavy
věnované spaní, prádlu či krejčovské
dílně našich babiček, jsme společně
dospěli k závěru, že by bylo vhodné zde
uspořádat nějakou stálejší expozici.
V letošním roce tedy plánujeme v prvním patře zrekonstruovat byt z přelomu 19. a 20. století. Do Polické pouti
bychom pak chtěli v přízemí provést
rozšířenou instalaci školní třídy. To by
odpovídalo také původní podobě školy,
kde byly v přízemí školní třídy a v patře
byty pro učitele.
Žijete ve Žďáře. Nemáte pocit, i vzhledem k archeologii, že jste na periférii? Přece jen archeologie se nejspíš
odehrává daleko od Broumovského
výběžku.
Takový pocit nemám. Ukazuje se
totiž, že i hornatá krajina Policka byla
lidmi osídlena, byť ne tak intenzivně,
i v některých obdobích pravěku. Je to
tedy krajina, která může přinést řadu
archeologických překvapení a objevů.
Například v okolí zmiňovaného Žďáru
nad Metují jsem v minulém roce nalezl
deset nových nalezišť z období mladého paleolitu a mezolitu, tedy z doby
před dvanácti až osmi tisíci lety. Navíc
archeologie se nezabývá pouze pravěkem, ale i středověkem a raným novověkem, a památek z těchto období zde
poměrně hodně.
Ptali se: Martina Váňová
a Pavel Frydrych

Poděkování

MUDr. Kanzouri Ibrahim zaslouží veliký dík a s ním i kolektiv zdravotních sester
Hrušková Jitka, Johnová Lída, Středová
Eva a Suchaňuková Lída z chirurgické
ambulance v Polici nad Metují. Před měsícem jsem si způsobil menší poranění na
ruce a na ošetření jsem navštívil chirurgickou ambulanci v jiném městě, kde mně
zranění ošetřili, a začal jsem docházet na
převazy, po deseti dnech léčby jsem měl
ruku dost oteklou, téměř jsem nemohl
pohybovat prsty, a když tak s velkými bolestmi. Na radu známého jsem navštívil
chirurgickou ambulanci u Vás v Polici nad
Metují, kde mě bez problému přijali a pan
doktor Kanzouri stanovil diagnózu, zánět téměř v celém předloktí ruky. Léčbu
pan doktor zahájil nasazením antibiotik a
velmi příjemná zdravotní sestra mi ruku
ošetřila a obvázala. Tři dny jsem chodil
do zmíněné ambulance na převazy a stav
mé ruky se rapidně lepšil po dalších pěti
dnech pan Mudr. Kanzouri léčbu ukončil,
nebylo již co léčit, ruka byla v naprostém
pořádku díky jeho perfektní léčbě. Kolektiv zdravotních sester, který v této ordinaci pracuje, je na vysoké profesionální
úrovni a už jejich velice příjemný přístup,
kterému nechybí ani úsměv, mi velmi pomohl při léčbě. Myslím si, že chování a
celkovou léčbu mohu posoudit. Blíží se
mi již sedmdesátka, a tak jsem již nějaké
zdravotní zařízení prošel a viděl. Závěrem celému výše jmenovanému kolektivu
ještě jednou co nejsrdečněji děkuji a přeji
jim, ať se jim stále takto daří a mají stále
jen spokojené pacienty.

Kopecký Petr - Zdoňov

Pamatuj! Remember!

Paměť je záležitost ošidná. Pěkné
zážitky se vyvolávají hned, špatné
ukládáme tak, aby nás neobtěžovaly a
nesnadno se objevovaly. A záleží též
na situacích, ve kterých se nacházíme.
Paměť, ať je jakákoliv, nevymažeme.
V těchto dnech vzpomínáme, jak
německá armáda vtrhla 15. 3.1939
na naše území a ukončila dobu druhé
republiky. Ale to už je dávno, my jsme
to období zažily jako děti, a ty dnešní
se o tom učí. Pak přišla na šest roků
doba zlá, končila v roce 1945 , a z té
následující po roce 1948 se vzpamatováváme dodnes . A protože historii
vykládají lidé, může být výklad mnohoznačný a pro někoho dobrý, pro
druhého špatný a chybný.
Ale události masových vražd, ke
kterým došlo v březnu 1944 a v červenci téhož roku, jsou v historii uloženy nesmazatelně. V plynových
komorách koncentračních táborů
Osvětim-Birkenau tak zahynulo, z tzv.
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Terezínského rodinného tábora více
jak deset tisíc nevinných občanů židovského původu. A k této události, šedesátému devátému výročí, byl
organizován celonárodní happening,
v našem městě se konal ve čtvrtek 7.
3. 2013.
Sešli jsme se, my občané města a
okolí, večer, abychom si paměť osvěžili. Tímto vzpomínkovým večerem
nás provázela paní starostka Ida Jenková a paní Miriam Blažková, učitelka zdejší ZUŠ a dirigentka známého
pěveckého souboru Studánka. Zavzpomínali jsme a vyposlechli s hudebním doprovodem hebrejské písně,
které nám nejvíce navodily onu strašnou dobu. Je obdivuhodné, jak se pěvecký sbor vyrovnal s hebrejštinou,
ale jak víme, má zkušenosti.
S paní učitelkou Klapalovou jsme
si osvěžili jména polických občanů,
kteří zde žili. Někteří členové jejich
rodin zahynuli v koncentrácích. Byli

to Goldmanové, Gotliebové, Munkové.
Pamatujeme si na Evu Fürtovou, která
zde žila v rodině Goldmanových a po
válce se vrátila a nějaký čas tu chodila
do školy, po té se odstěhovala do Izraele a posléze do USA.
„Naša TV“, pan učitel Beran ze ZUŠ
nám promítl film „Vůle žít“, jehož autorem byli jeho žáci. Je o dvou židovských ženách - Luise Hermanové, roz.
Freundové, roč. 1916 a Helze Hoškové, roz. Weissové, roč. 1919, které ty

terezínské a osvětimské hrůzy přežily. Jsou to obdivuhodné příběhy! To
co prožily, vzbuzuje hrůzu a zároveň
obdiv, jak bylo možné žít.
Buďme rádi, že žijeme v jiné přítomnosti a nestěžujme si na nedostatky, které se dají překonat. A nezapomínejme na to, co se odehrávalo
před těmi více jak sedmdesáti roky a
berme si ze všech událostí ponaučení.
MAZEL TOF! Hodně štěstí.
Sestry B. a J. Seidelovy

V sobotu dne 4. května 2013 pořádá
naše farnost již tradiční Májovou pouť do
Vambeřic v Polsku, k bazilice Panny Marie, královny rodin, letos s modlitbou za
papeže Františka. Putovat budeme pěšky po památné vambeřické poutní cestě,
malebnou krajinou Policka, Broumovska
a Kladska. Pouť bude zahájena v 8.00
hod. požehnáním poutníků v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. Met., a
ukončena bude mší svatou od 16.30 hod.
ve vambeřické bazilice. Po mši sv. bude
možnost prohlídky baziliky, Kalvárie a
dalších míst Vambeřic. Zpáteční cesta
bude zajištěna autobusem v 19.00 hod.
Podrobnější program najdete na plakátku v našem polickém kostele.
Přejeme všem krásné jarní dny.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční

MÁJOVÁ POUŤ
DO VAMBEŘIC 2013

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

Zdá se, že si zima letos ještě dostatečně neužila vánic a sněženic a potřebuje dočerpat všechny sněhové zásoby.
Nicméně první jarní den je za námi a doufejme, že jaro už na sebe nenechá dlouho
čekat. Je za námi také letošní postní doba
i životodárné velikonoční svátky - svatý
týden a velikonoční triduum, které nám
dodaly nové odhodlání vydat se za tím,
který je cesta, pravda a život. Nyní bude
následovat 50-ti denní velikonoční období se sedmi velikonočními nedělemi,
které vyvrcholí 19. května Slavností Seslání Ducha svatého. Velikonoční události
jsou základním zdrojem křesťanské víry,
naděje a lásky, a jsou proto nejvýznamnějším křesťanským obdobím. V průběhu měsíce dubna ještě prožijeme několik
církevních svátků, především pak svátek
sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

31. března - 7. dubna - Velikonoční oktáv
7. dubna - 2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství)
8. dubna - Slavnost Zvěstování Páně
(18. dubna - 64. narozeniny
pomocného biskupa králové
hradeckého Mons. Josefa
Kajneka)
14. dubna - 3. neděle velikonoční
21. dubna - 4. neděle velikonoční
23. dubna - svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty
28. dubna - 5. neděle velikonoční, Světo
vý den modliteb za duchovní
povolání
29. dubna - svátek Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve, pat
ronky Evropy,
1. května - Svátek práce - státní svátek
3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů
5. května - 6. neděle velikonoční

V uplynulém období městská policie:
• Prováděla úkony v souvislosti
s
kontrolováním
vyhlášky
města o povinnostech majitelů
psů. Tentokrát již v mnohých
případech nezbylo nic jiného, než
neukázněné majitele pokutovat.
Častá upozornění a prosby se míjejí
v jejich řadách účinkem. Všechny
majitele psů si dovolíme upozornit
i na povinnost placení poplatků a
povinné očkování. V útulku jsou
dva pejsci, jeden již delší čas a jeden
nový, kterého bloudivšího kolem
dolního „kruháku“ zachránili před
přejetím hodní lidé ze Žďáru nad
Metují. Více článek naší správkyně
útulku. Poděkování patří žákům
ZŠ Horní Kostelec, kteří uspořádali
sbírku pro náš útulek. Za odměnu se
podívají do našich muzeí a absolvují
exkurzi v našem útulku.
• Městská
policie
provedla
namátkové kontroly v prostoru
náměstí,
kde
je
parkování

zpoplatněné. Frekvence placení
je rozličná a počínání řidičů si lze
zkontrolovat za pomoci webových
kamer.
Možnost
zakoupení
předplatných zvýhodněných karet,
využilo desítky občanů, ale stále
se najdou tací, kteří spoléhají
na to, že proplují… Znovu tedy
na tuto možnost upozorňujeme.
Roční karta pro občany s trvalým
pobytem, či místem podnikání
v Polici nad Metují, stojí 150 Kč, pro
občany obcí DSO Policko je za 300
Kč a pro ostatní za 900 Kč.
• Městská policie zajišťovala průběh
Velikonočního trhu.
• Na žádost Diakonie Broumov
si
dovolujeme
Vám
všem
připomenout, že na sídlišti v ulici
Fučíkova (naproti školce) je umístěn
kontejner na šatstvo. Využívejte
ho. Diakonie Broumov má zájem
v našem městě umístit ještě jeden
kontejner. O jeho instalaci budete
včas vyrozuměni.

Ing. Jan Troutnar

V měsíci dubnu budou bohoslužby
podle obvyklého pořadu:
• v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
• v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00
hod. mše svatá s nedělní platností

Za polické děkanství Ing. Jan Troutnar

• Před několika málo dny nás opustil
významný psycholog pan Slavomil
Hubálek. Jako znalec v oboru
klinické psychologie se podílel na
usvědčení nejbrutálnějších vrahů
naší polistopadové éry, připomeňme
manžele Stodolovy, Postla, mnoho
hodin strávil s Otakarem Tomkem,
údajným vrahem Aničky Janatové.
Podílel se na profilu pachatel vraždy
stopařky u Keteně, Cimbála, po
kterém kriminalisté pátrali několik
let. Zpovídal desítky sexuálních
deviantů, nájemných vrahů a
brutálních zločinců. Část ze svých
zkušeností shrnul v knize Zpovědník
vrahů, kterou není od věci si přečíst.
Vzpomínám na několik setkání
s tímto člověkem. PhDr. Slavomír
Hubálek byl demokrat, životní
optimista a čestný člověk. Čest jeho
památce!
Hezké jarní dny…
Petr Zima,
ved. strážník MP
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Ivan Jakeš přijede do Police
Automotoklub Police nad Metují
pořádá v sobotu dne 13.4.2013 od 17
hod. v Pellyho domech v Polici nad
Metují besedu s šestinásobným
účastníkem Dakaru Ivanem
Jakešem. Ivan Jakeš v letošním
Dakaru dosáhl životního úspěchu,
kdy se celkově umístil na 4. místě
v kategorii motorek. Vzhledem
k tomu, že mu doprovod dělal
člen Automotoklubu Police
nad Metují Jaroslav Beran III,
oslovili jsme Ivana Jakeše, zda
by se o své zážitky podělil s
občany Police nad Metují a okolí,
a Ivan souhlasil. Přijede i se
svým dakarovým motocyklem
a doprovodným vozidlem, které
předvede na náměstí. Na sále
Pellyho domu bude probíhat
samotná beseda, budou se
pouštět videa a fotografie.
Ivan je připraven odpovídat na
záludné otázky přítomných a
podepisovat plakáty. Občerstvení
je zajištěno. Vstupné bude 50,Kč, děti mají vstup zdarma. Po

Josefu Macháčkovi je to druhý účastník
Dakaru, který vystoupí v Polici nad
Metují.

I když Ivan Jakeš letos startoval
na svém šestém Dakaru, tak pouze
v jednom případě viděl cíl. V roce
2009 dokončil rally na 43. místě.
Ivan Jakeš poslední a
psychicky náročný den zvládl.
Díky penalizaci pro Lopeze
bojoval do posledních metrů
o pódium, jež mu nakonec
uniklo o pouhých pět minut.
I tak může být šťastný, neboť
nejen v poslední etapě vybojoval
další top ten výsledek, ale
především si udržel své čtvrté
místo celkově. Toto umístění
znamená i vylepšení nejlepšího
výkonu slovenského jezdce na
Rally Dakar (i když by se Ivan
dal považovat za Čechoslováka,
neboť má jak slovenský pas,
tak český), když doposud bylo
nejlepší páté místo Štefana
Svitka z loňského ročníku.
Štefan Svitko se dokonce
zúčastnil cross country v
Radvanicích v roce 2009, které
jsme pořádali.
za AMK Police – Petr Dostál

Mladší fotbalová přípravka - zima končí, jaro začíná

V minulém čísle Polického měsíčníku nás zaujalo několik článků. Kromě schválení výstavby víceúčelového
sportovního hřiště také odvážná vzduchoplavecká cesta polické starostky,
na jejímž konci málem přišla o zdraví,
ale také, a to je daleko horší, o důstojnost. Naše starostka je, zdá se, odvážný jedinec. V době, kdy dojde k letecké

katastrofě v Nepálu, zamíří právě tam
a využívá tamních leteckých spojů, a
když dojde k tragické havárii balonu
v Egyptě, tak musí do balonu nastoupit
alespoň v Polici. My se do takovýchto
dobrodružství se svými svěřenci nepouštíme, i když pokusy o přeskok kozy
v tělocvičně byly také velmi dramatické a z bezpečnostních důvodů jsme od
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nich raději ustoupili.
Dalším zajímavým článkem byla
upoutávka na program filmového festivalu „Jeden svět“ a zvláště pak na
film „Malé mužstvo“ s textem: „Hráči a
hráčky barcelonského smíšeného týmu
Margatánia dobře vědí, že nadcházející
zápas v lize fotbalových přípravek opět
prohrají, ale ani přes neustálé porážky
neztrácejí radost ze hry“. A tím se dostáváme k dalšímu článku, a to ze seriálu
„Žijí mezi námi“, který tentokráte pojednává o fotografické a kameramanské činnosti Karla Pfeiffera. Vyzýváme
Tě proto, Karle: natoč dokument o našem týmu, jehož sláva by pak mohla
přeletět oblast Polické křídové pánve
až třeba na Pyrenejský poloostrov. Ať
na oplátku v Barceloně vědí o nás.
Zimní příprava nám pomalu končí. Věříme, že byla docela pestrá a pomohla ke zvýšení fyzické odolnosti i
fotbalového umu našich svěřenců. Občas jsme k fotbalu přidali i basket nebo
házenou s trochu upravenými pravidly,
aby se kluci naučili nabíhat na přihrávky a přihrávat si včas. Zúčastnili jsme
se i turnajů v Hronově a Broumově,
na nichž jsme si vedli docela dobře, i

když do vyšších pater konečného pořadí jsme nezasáhli. V polické školní
tělocvičně jsme se 23. března zúčastnili
turnaje ve florbalu. Zda jsme dosáhli
výsledků obdobných jako na turnajích
fotbalových nebo ještě lepších, to sice
nyní již víme, ale teď, v době psaní článku ještě ne z důvodu pořádání turnaje
až po uzávěrce měsíčníku.
Kdy začne příprava venku, na hřišti,
také zatím není jasné, závisí to na počasí a stavu hrací plochy. Z tělocvičny do
přírody bychom se však rádi přesunuli
začátkem dubna. Co ale již téměř jisté
je, to je začátek jarních mistrovských
utkání. Ta by měla začít v sobotu 20.
dubna, pokud počasí nerozhodne jinak
Domácí zápasy se budou hrát na
hřišti v Polici a podařilo se nám dohodnout tři turnaje na domácí půdě.
První v sobotu 4. a pak 11. května a
třetí turnaj 1. června vždy od 9:00 a

očekáváme hojnou účast příznivců,
snad nám počasí nebude turnaje komplikovat. Soupeři by měli býti stejní
jako na podzim a máme jim co oplácet.
Tak uvidíme, jak se nám to podaří. Dlužíme jim většinou od čtyř do dvanácti
branek. Samozřejmě i na jaře počítáme s výraznou diváckou podporou a
nájezdy polických fanoušku na hřiště
soupeřů.

Kluci nám ale také pomalu stárnou a po prázdninách někteří přejdou do vyšší věkové kategorie. Vyzýváme proto rodiče kluků (ale i
děvčat), kterým je 5 –8 roků a mají
o fotbal zájem, ať je na jaře v úterý
nebo ve čtvrtek v 16 hodin na hřiště přivedou. Máme na mysli například
Lenku Majerovou, ale i ostatní sympatické maminky, jejichž jména jsou pro
nás zatím zahalena tajemstvím. Neradi
bychom se za 2 – 3 roky dočkali situace,

kdy se smutkem v duši a slzami v očích
budeme popíjet pivo či jiné životodárné tekutiny na „Vražedném pobřeží“ a s
napětím očekávat, zda vůbec někdo na
trénink přijde.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
Jaroslavu Valchařovi za pomoc při tréninku v době pověření staršího trenéra
Kamila jinými úkoly a mamince Janě
Hlaváčkové za vyprání rozlišovacích
dresů. Ty byly po několikaměsíčním
intenzivním používání a uskladnění ve
stísněných prostorách šatnové skříňky
v igelitové tašce již poněkud zavadlé a
vůně nelibé. Nyní, po zásahu v pravou
chvíli, se opět jedná o výbavu voňavou,
s radostí použitelnou. Je vidět, že tato
činnost byla provedena s láskou, za použití nejkvalitnějších pracích prostředků.
Vojta Kvapil a Kamil Švorčík,
zatím ne smutní trenéři mužstva

TJ SPARTAK Police nad Metují, o. s., oddíl kopané,
hledá trenéry, asistenty a pomocníky pro mládež!!!
Jak jistě většina z Vás ví mládežnická fotbalová družstva TJ Spartaku
Police nad Metují jsou spojena s mládežnickými družstvy Hronova. Mužstva hrají důstojnou roli v krajských
soutěžích a myslím, že spojení funguje
na velmi dobré úrovni. Velké poděkování patří stávajícím trenérům, kteří se
dobrovolně o mládež starají. Ve spojení
s Hronovem budeme rádi dále pokračovat. Vzhledem k reorganizaci soutěží
v Královehradeckém kraji nám přibydou další mužstva, ke kterým je třeba
dodat trenérské obsazení a realizační
obsazení.
V dnešní uspěchané době, kdy ani
rodiče hráčů v těchto kategoriích nejsou ochotni vést své děti v jednotlivých
mužstvech (až na výjimky), je těžké někoho najít, kdo bude zastávat tuto dobrovolnou funkci.
Proto se na Vás obracíme s prosbou,
kdo by měl zájem pracovat pro zkvalitnění a rozšíření práce s mládeží v oddílu kopané TJ Spartak Police nad Metují
a chtěl by se stát trenérem, asistentem
popřípadě vedoucím mužstva pro –
mladší přípravky, starší přípravky,
mladší a starší žáky, popřípadě pomoci
jakoukoliv formou v oddíle kopané budeme velice rádi.
Pokud by měl nějaký sponzor nebo
dárce zájem na sponzorování mládeže nebo celého fotbalového klubu a
chtěl věnovat nějaké prostředky, budeme velice potěšeni a jako protislužbu
můžeme nabídnout reklamu na stadio-

nu, popřípadě reklamu na fotbalových
internetových stránkách http://www.
policefotbal.cz!!! Prosím volejte na tel.
čísla 777 307 740, 728138791 popřípadě pište na email: police.fotbal@seznam.cz.
Pro bližší informace k náboru hráčů

do přípravky lze psát na email: police.
fotbal@seznam.cz.

Memoriál Antonína Prouzy
* turnaj všech družstev *
8. 6. 2013 - Velké Poříčí

ROZPIS - Jaro 2013 - Okresní přebor ml. přípravky
8. kolo ( 8.) sobota 20. 04. 2013 09:00
H1A0 808 Hronov-Police B - MFK N.Město C

Hřiště
20.4.2013 09:00

H1A0809

Hronov-Police B - So Zábrodí

20.4.2013 09:40

H1A0812

Meziměstí/Teplice - Hronov-Police B

20.4.2013 10:30

Zábrodí

9. kolo ( 9.) sobota 27. 04. 2013 09:00
H1A0902

TJ Č. Kostelec - Hronov-Police B

27.4.2013 09:00

H1A0904

Hronov-Police B - So Zábrodí

27.4.2013 09:40

H1A0905

Hronov-Police A - Hronov-Police B

27.4.2013 10:30

není prozatím určeno

10. kolo (10.) sobota 04. 05. 2013 09:00
H1A1008

Hronov-Police B - Ji Veba Machov

4.5.2013 09:00

H1A1009

V. Poříčí - Hronov-Police B

4.5.2013 09:40

H1A1012

Hronov-Police B - So Zábrodí

4.5.2013 10:30

Police nad Metují

11. kolo (11.) sobota 11. 05. 2013 09:00
H1A1101

Hronov-Police A - Hronov-Police B

11.5.2013 09:00

H1A1104

MFK N.Město C - Hronov-Police B

11.5.2013 09:40

H1A1106

Ji Veba Machov - Hronov-Police B

11.5.2013 10:30

Police nad Metují

12. kolo (12.) sobota 18. 05. 2013 09:00
H1A1208

Meziměstí/Teplice - Hronov-Police B

18.5.2013 09:00

H1A1210

V. Poříčí - Hronov-Police B

18.5.2013 09:40

H1A1211

Hronov-Police B - Hronov-Police A

18.5.2013 10:30

Velké Poříčí

13. kolo (13.) sobota 25. 05. 2013 09:00
H1A1302

Hronov-Police B - MFK N.Město C

25.5.2013 09:00

H1A1303

Hronov-Police B - V. Poříčí

25.5.2013 09:40

H1A1306

TJ Č. Kostelec - Hronov-Police B

25.5.2013 10:30

Červený.Kostelec

14. kolo (14.) sobota 01. 06. 2013 09:00
H1A1402

Hronov-Police B - Ji Veba Machov

1.6.2013 09:00

H1A1403

Meziměstí/Teplice - Hronov-Police B

1.6.2013 09:40

H1A1406

Hronov-Police B - TJ Č. Kostelec

1.6.2013 10:30

Police nad Metují
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proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
dne 06. 04. 2013 v době od 8 00 do 11 00 hod.

Další prodeje proběhnou v těchto termínech
vždy v sobotu:

20. 04.; 04. 05.; 18. 05.; 01. 06.; 15. 06.; 29. 06.; 13. 07.
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS v Polici nad Metují.

Polický měsíčník - periodikum
města Police nad Metují
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Uzávěrka příštího čísla:
19. 4. 2013 do 15 hod.
2. 5. 2013
• Distribuce:
• Vychází v nákladu: 950 ks
• Registrační číslo: MK ČR E 11974
• Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o.,
Velké Poříčí
•
• Adresa redakce:
MěÚ Masarykovo nám. 98,
Police nad Metují 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
125,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují
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OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

AUTOŠKOLA
X-inz_105x70.indd
1
FIEDLER
s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov

Police n. Metují

Datum:
Datum:
23. duben 2013 25. duben 2013
v 15.00 hod.
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
http://autoskola-fiedler.wz.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
24.01.13
a vysokou užitkovost)

9. 5. 2013

 13h Police nad Metují (odstavné parkoviště-naproti kostelu)
 14h Teplice nad Metují (parkoviště na náměstí)
 15h Vernéřovice (parkoviště u obchodu potravin)
 15,30 Hejtmánkovice (parkoviště u kulturního domu)
 16h Broumov (parkoviště pod „Střelnicí“)
 17h Křinice (u hospody)









Kuřice černé, červené, bílé
(nesou bílá vejce)
Chovní kohoutci
stáří: 12 - 18 týd.
Kačeny pekingské

(bílé brojlerové)
Moularden

(kříženec pižmová+peking.kachny)
Kačeny barbarie

(francouzský hybrid pižmové kačeny)
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
Husy bílé
Husy landenské
Perličky

stáří: 1 - 3 týd.
stáří: 1 - 3 týd.

Krůty

(kanadské širokoprsé brojlerové)

Kalimera /selské brojlerové kuře/

stáří:
cena:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:
cena:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:

12 - 18 týd.
120 - 180,- Kč
120 - 180,- Kč
1 - 3 týd.
70 - 90,- Kč
1 - 3 týd.
70 - 90,- Kč
1 - 3 týd.
110 - 130,- Kč
1 - 3 týd.
110 - 130,- Kč
140 - 160,- Kč
140 - 160,- Kč
1 - 6 týd.
90 - 140,- Kč
6 - 8 týd.
260 - 300,- Kč
2 - 3 týd.
90 - 100,- Kč

! Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky !
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po - pá 8 - 15h!
gallusextra@centrum.cz
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Hodinový řemeslník

Nabízím služby pro dům , byt , kancelář
Více na webu - TOP SLEVY
Naše ceny jsou nejnižší v regionu!
Robert Packo Mobil: 732 360 361
http://hodinoveremeslo.wz.cz

VĚRA NOVÁKOVÁ

     REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu

Informace, poradenství,
sjednání nezávazné schůzky

RVA - Realitní vzdělávací agentura, s.r.o.

Řešení exekucí.

Nabídka vzdělávacích kurzů a školení
na mobilu: +420 608 280 563
Email: novakova@rva.cz www.rva.cz

NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ
ANGLICKÉHO JAZYKA
V POLICI NAD METUJÍ
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Kontakt: 776 156 668
E-mail: kalisto@centrum.cz

DLOUHODOBĚ PRONAJMU

slunné byty 1+kk a 2+1
v centru Police nad Metují.

Nabízím pronájem

pěkného nového bytu 2+1 na sídlišti

v Polici nad Metují za cenu 5500+energie.
Nízké náklady na topení. K tomu navíc
nadstandardně velký sklep a jedno vyhrazené
parkovací stání.
Vybavení: plně vybavená koupelna a WC, nová
kuchyňská linka bez spotřebičů, kuchyňská
vestavěná skříň a šatní předsíňová skříň,
podlahové krytiny.
Kontakt na e-mail: novebyty11@gmail.com
nebo mob. 776 855 749

Byty se nachází v 2. patře cihlového domu,
akumulační vytápění, kuchyňská linka,
přípojka na satelit, možnost internetu.
Nekuřákovi, kauce nutná, volné k nastěhování.

email: pronajem@policenadmetuji.cz
mobil: 605 539 849 (15-16 hodin)

Nabízíme do pronájmu

nebytový prostor v Kostelní ulici čp. 11
v Polici nad Metují, vhodný pro kanceláře.
Kontakt: 739 124 873
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Poštovní známky k 760. výročí
města Police nad Metují

V prosinci loňského roku byly vydány "pamětní" tiskové listy
poštovních známek s kupony pro přítisky k 760. výročí města
Police nad Metují (katalogové číslo P 0000043242)
Případní zájemci se mohou ohlásit na kontakt:
Jiří Pavel tel.: 491 541 561

Koupím garáž

na sídlišti v Polici nad Metují.
Telefon: 605 908 152

VÝKUP KOVŮ
OTEVŘENO
OD 3. 4. 2013

V OBJEKTU BÝVALÉHO
AREÁLU VKS

KOZINEK
2 km za Žabokrky,
0,5km před hotelem Mýto

PO, ST, PÁ 9-12, 14-17 h
SO 9 -12 h
Možnost odvozu - přistavení
kontejneru přímo k Vám

Tel: 737 619 778
Přijmeme kadeřnici, kosmetičku, masérku
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www.kupvstupenku.cz

vstupenky on line

5 Kč z každé prodané vstupenky
je věnováno Domovu Svatého Josefa

Vagíny

Monology

Kolárovo divadlo Police nad Metují

19.4.2013

o manželství

Hra

Kolárovo divadlo, Police nad Metují

30.1.2013

Voices

Two

Zámek Nové Město nad Metují

17. 5. 2013

Hronov
Cestovní agentura Martincová
(Jiráskova 320, tel.: 606 111 413)
Police nad Metují
Informační centrum
(Masarykovo náměstí 75, tel.: 491 421 501)

Broumov
Informační centrum
(Mírové náměstí 56, tel.: 491 524 168)
Červený Kostelec
Informační centrum
(5. května 603, tel.: 721 727 584)

Grafika a DTP: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Mediální partneři

Naši významní partneři:

Nové Město nad Metují
Informační centrum
(Husovo náměstí 1225, tel.: 491 472 119)

Náchod
Informační centrum
(Kamenice 144, tel.: 491 420 420)

Náchodský SWING uvádí 2012/2013

Předprodejní místa kulturní sezóny

Trutnov
(Krakonošovo náměstí 72,
tel.: 499 818 245)

Teplice nad Metují
(Horní 13,
tel.: 491 581 197)

Česká Skalice
Informační centrum
(T. G. Masaryka 33, tel.: 491 453 870)
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Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec
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