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Práce na stoupacích pruzích přes Pasa
V silničním úseku mezi Hony a křižovatkou na
Jetřichov probíhají v současné době stavební práce na
stavbě stoupacích pruhů. V tomto čísle měsíčníku přinášíme několik fotografií Jaroslava Hůlky (alias Dýse),
které dokumentují nejen rozsah stavby, ale i postupné
pokračování zemních prací na stavbě. S ohledem na to,
že nás zima v našem regionu trápila o něco déle, než
předpokládal loňský harmonogram stavebních prací, lze
předpokládat, že dojde k drobnému prodloužení úplné
uzavírky komunikace II/303. Nicméně zhotovitel stavby
se pokusí dodržet termín původně domluvený.
Všem, kterým tato významná rekonstrukce páteřní
komunikace zkomplikovala dočasně život, děkuju touto

cestou za trpělivost a toleranci, jakož i za nezbytnou
dávku vstřícnosti. Vím, že část občanů Pěkova a Honů
má pocit, že mělo být sjednáno více autobusových linek, nicméně je třeba si uvědomit, že i přes nabídku
města, že město bude nést náklady na linkách, které si
vymíní nad rámec náhrady poskytnuté krajem, nebyla dalším spojům udělena licence. Obdobně je to i objízdnou trasou do Honů, kterou si město nevymyslelo,
avšak ze zákona je povinno ji strpět. Díky vstřícnosti
zhotovitele stavby bude objízdná trasa nakonec upra-

vena tak, aby bylo umožněno její další užívání v míře,
jako tomu bylo do doby, než na tuto objízdnou trasu byla
převedena doprava.
Poslední poznámku k této stavbě věnuji skutečnosti,
že stavbou prochází jak cyklotrasa, tak turistická cesta.
Na základě rozhodnutí o úplné uzavírce musí zhotovitel stavby umožnit průchod stavbou pro pěší, v případě
cyklistů doporučuji, aby v místě stavby svá kola strkali,
každopádně je u obou skupin vstupujících do prostoru
staveniště třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Věřím, že přes všechna omezení a určitá příkoří,
která musíme v souvislosti se stavbou snášet, budeme
nakonec s výsledkem při cestách na Broumov a z Broumova spokojeni.
Jiří Škop, místostarosta

Mozaika z radnice ...
• Pomalu budeme v polovině roku
2013, kdy si Police připomíná 760
let od první písemné zmínky o ní.
V průběhu roku některé akce věnujeme právě připomenutí historie
našeho městečka. Ruku v ruce s dalším významným výročím. 800 let
od příchodu benediktinů na Policko
a Broumovsko. Někteří z Vás třeba
navštívili výstavu v Městském muzeu v klášteře. Ďáblova bible byla
ozdobou výstavy.
• I letošní Noc kostelů se nesla v duchu výše zmíněných výročí. Závěrečná noční mše za dobrý život města a národa
byla velmi sugestivní a
vypovídající.
• V průběhu roku si společně
s OGP, T-S 20 Pláň a hrstkou
přítomných na místním hřbitově připomínáme zlomové
historické události. Květnové
dny roku 1945 nebyly letos
výjimkou. My, kteří již něco
pamatujeme, stojíme rozkročeni mezi dvěma staletími.
Jsme si vědomi lidské nenapravitelnosti a opakovatelnosti chyb, které
tvoří dějiny. Velmi bolestné. Máme-li štěstí, že v současné době žijeme
v klidu zbraní, neznamená to, že
tomu bude tak samozřejmě a vždy.
Připomínání si utrpení a zlomových
událostí naší země je potřebným
udržováním ostražitosti. Je docela
smutné, že   mnozí vnímají státní
svátky pouze jako dny vytouženého
pracovního klidu.
• Uzávěrky čísel Polického měsíčníku
jsou vždy k 20. dni v daném měsíci. Chtěli bychom Vám v nich přinášet především informace o životě
ve městě. O naplňování našich plánů, které jsou odsouhlaseny v rozpočtu města na letošní rok. V plném
proudu jsou práce na víceúčelovém
sportovním hřišti, na další etapě
rekonstrukce základní umělecké
školy, na výměně oken a zateplení
základní školy, dokončení projektu zahrady u mateřinky na sídlišti
s druhou etapou modernizace so-

ciálního zařízení v další ze čtyř tříd.
Probíhají…
• Letní údržba města. Zajišťují technické služby, 5 osob vykonávajících
veřejně prospěšné práce, další síly
nasmlouvané na dohodu. Proběhla
jednání s panem Zobalem o zlepšení údržby veřejných míst. Velmi
očistné kúry probíhají v zahradách
– např. u domu s pečovatelskou
službou.
• Uprostřed veřejného prostoru u
obytných domů pod náměstím došlo k instalaci dětských prvků. Jsou
určeny
pro

•

•

•

•

malé obyvatele bytů zmíněné lokality, ale i
pro ty, kteří s rodiči tento prostor
navštíví. Jako všechna veřejná sportoviště ve městě a našich spádových
obcích.
Oficiálně jsme otevřeli geokoutek
naproti hřbitovu. V této lokalitě
spojujeme odpočivnou část s naučnou. Věříme, že pro všechny věkové
kategorie bude tento koutek zdrojem poučení, ale i uvědomění si bohatství polické křídové pánve.
Klášterní zahrady. Snažení Julinky,
MaMiNy, dobrovolníků s podporou
města a dalších sponzorů.  Den řemesel a Memoriál Pepy Hejnyše.
Neustále se zdokonalující Muzeum
papírových modelů. Celoroční podpora rozvoje cestovního ruchu, jako
nutného podnikání v oblasti, ve
které již dávno není samozřejmostí 100% zaměstnanost v tradičních
závodech Veba a Kovopol.
Spolupráce a podpora podnikatelských subjektů. V poslední době
především firmě Hauk. Díky spolupráci se nám podařilo získat z kraje
nezanedbatelné peníze na nutnou
opravu místní komunikace vedoucí k expandující firmě, o které jsme
psali v minulém čísle PM.
V grantových výzvách Euroregionu Glacensis jsme získali podporu

dvou projektů. Jeden se týká rozvoje Muzea papírových modelů, druhý
Dobrovolného svazu Policko – podpora a rozvoj cestovního ruchu.
• Světlo světa spatřila kniha Broumovsko dvojice Jan Záliš – Miroslav
Otte. Letos ještě chystáme a podporujeme publikace Polické stěny, Police v příbězích /pracovní název/,
Kladské pomezí. Mgr. Michal Bureš
pro příští rok připravuje Ztracený
Hlavňov….
• Určitě jste si se zájmem prohlédli
v příloze dubnového Polického
měsíčníku návrhy cedulek dětí
naší zušky apelující na pejskaře,
aby po svých miláčcích sbírali
hromádky. Minulý týden děti
pod dohledem pana učitele
Jardy Soumara, za účastí městských strážníků a pana redaktoru Macha z Deníku Náchodska cedulky umístily v centru
a na veřejných plochách ve
městě. Chce se mi věřit, že
tento nároční projekt, který
byl zrealizován především
díky osobní aktivitě a pochopení
pana učitele Soumara, firem Hauk a
Vella, trošičku pohne svědomím nás
dospělých.
• Příloha tohoto čísla je věnována
Kvíčerovským lavičkám. Dalšímu
počinu, který by měl zkvalitnit život občanů i návštěvníků. Snažíme
se vždy projekty vypřemýšlet tak,
aby se nejednalo o samoúčelnost,
ale o zapojení veřejnosti k posílení
sounáležitosti, ale i zodpovědnosti.
Snad i určitá výchova proti vandalství a nezájmu.
Ida Jenková

Pozvánka
na 3. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2013,
které se koná
ve středu 26. 6. 2013
od 17 hodin na sále
Pellyho domů.
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Cena Petra Parléře v Polici nad Metují

Na přelomu dubna a května jsem se
účastnil finální části soutěže O cenu Petra Parléře, o níž jsem Vás informoval na
stránkách tohoto listu v minulém měsíci.
Finální částí soutěže bylo zasedání
Hodnotitelské rady soutěže, které proběhlo v Praze v MAT klubu na Karlově náměstí. Hodnotitelská rada byla složena ze
zástupců měst, jejichž zadání byla předmětem soutěže (Mgr. Jiří Škop, zástupce
města Police nad Metují; Petra Němečková, zástupce města Sokolov), ze zástupce
Společnosti Petra Parléře (Ing. arch. Tomáš Hradečný) a z nezávislých odborníků (Ing. arch. MgA. Alena Korandová, Ing.
arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Eva Špačková,
Ing. arch. Tomáš Vích).
Do soutěže se registrovalo celkem 12
soutěžících, avšak do sekretariátu Společnosti Petra Parléře byly v rámci soutěže doručeny pouze 4 soutěžní návrhy.
V rámci soutěže nebylo podáno tolik
návrhů, jak bývá v jiných letech obvyklé, což bylo důsledkem řady souběžně
vyhlášených jiných architektonických
soutěží (mimo jiné jednu vypsalo i město
Litomyšl). Návrhy k našemu soutěžnímu
zadání předložili tři soutěžící, přičemž k
zadání města Sokolov byl podán pouze
jeden návrh.
Hodnocení předložených návrhů
bylo velmi podrobné a probíhalo (soudě
pohledem člověka, který se nikdy architektonické soutěže ze strany hodnotitele
neúčastnil) celkem dlouho. Po studiu ná-

vrhů proběhla ještě rozsáhlá diskuze nad
klady a zápory jednotlivých návrhů.
Po obsáhlé diskusi bylo hlasováno
o udělení cen, přičemž 1. cena – Cena
Petra Parléře byla udělena návrhu řešení náměstí v Sokolově, 2. cena – Cena
Ministerstva životního prostředí nebyla
udělena, a 3. cena – Cena Ministerstva
pro místní rozvoj byla udělena návrhu
(č. 1) řešícímu střed města Police nad
Metují.
Dne 5. 6. 2013 proběhne v Praze
slavnostní předání cen úspěšným návrhům, přičemž následně bychom rádi
uspořádali veřejnou prezentaci a výstavu
podaných návrhů a přizvali týmy řešite-

lů k poskytnutí nezbytných komentářů.
Každopádně o termínu výstavy a veřejné
prezentace soutěžních návrhů Vás budeme informovat.
Ovšem je třeba dodat, že i neoceněné návrhy obsahovaly některé zajímavé
myšlenky, kterými by bylo možná dobré
se v budoucnu dále zabývat. Ke všem získaným návrhům nyní přistupujeme jako
k podkladům pro další veřejnou diskusi,
ze které vzejde teprve finální návrh pro
realizaci, přičemž žádný z podaných návrhů (tedy ani ten oceněný) nelze v tuto
chvíli považovat za bernou minci, kterou
musíme, stůj co stůj, realizovat.
Jiří Škop, místostarosta

2. etapa rekonstrukce „starého parku“ dokončena

V polovině května letošního roku byla dokončena 2. etapa rekonstrukce ,,starého parku“. Je instalováno nové zábradlí a jsou vybudovány schody
s opěrnou zdí v dolní (severovýchodní) části lesoparku, u výjezdu z Police
na Petrovice.
Protože je zde naplánováno pokračování 3. etapou, která bude realizována v příštím roce na jaře,
vypadají některé úseky
jako nedodělané. To se týká
především schodiště, které
vede od chodníku k úzké,  
zarostlé pěšině, nebo vybudovaného zábradlí vedle
špatně průchozí pěšiny.
Tyto a ostatní úseky bude
řešit výše uvedená3. etapa
úprav.
Vlastní realizace 2. etapy rekonstrukce prožívala i
nestavební činnost, když se
někdo rozhodl vyzkoušet
svoje síly a čerstvě zabetonované zábradlí vytrhal a
naházel ze svahu dolů. Přes
některé tyto problémy, které lesopark zažívá (a patří
k nim i odcizení nábytku z altánu) věřím,  že se alespoň částečně podaří vrátit využívání tohoto příměstského lesa tam,  kde bylo dříve, jak o tom vyprávějí někteří
pamětníci,  jako místo setkávání a společných zážitků.

Binar Luboš DSO Lesy Policka
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Informace stavebního úřadu
Vzhledem k četným dotazům stavebníků, týkajících se
umísťování a povolování „doplňkových
staveb“ na pozemcích rodinných domů
v souvislosti s novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), která je publikovaná ve Sbírce
zákonů pod č. 350/2012 Sb., a vstoupila
v platnost od 1. ledna 2013, opakovaně
podáváme tuto informaci:
Uvedenou novelou stavebního zákona se rozšířil okruh staveb, které
nevyžadují stavební povolení, ohlášení
stavebnímu úřadu, územní rozhodnutí, ani územní souhlas, a které si může
stavebník postavit relativně sám, svépomocí, bez projednávání před stavebním
úřadem.
Dle nového znění ustanovení § 79
odst. 2 písm. o) stavebního zákona se
jedná o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše
do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou
rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin,
nejedná se o jaderné zařízení nebo
stavbu pro podnikatelskou činnost,
je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umísťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic
pozemků nejméně 2 m, a plocha části
pozemku schopného vsakovat dešťo-

Z PSÍHO ÚTULKU
Nabídka psů

vé vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci.
Osvobození od projednání před stavebním úřadem se s ohledem na ustanovení § 79 odst. 2 písm. n) a p) stavebního zákona vztahuje rovněž na stavby
skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a
do 5 m výšky, umístěné ve vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
bez podsklepení a stavby bazénů do
40 m2 zastavěné plochy na pozemku
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území,
umístěných v odstupové vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku.
Opět zdůrazňujeme, že se jedná
o stavby na pozemcích rodinných
domů, při jejichž výstavbě je nutné
splnění podmínky odstupu stavby
min. 2 m od hranice pozemku. Dále je
pak nutné pak naplnění všech zákonem
zmíněných podmínek a omezení, včetně
požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kterou
jsou stanoveny odstupy nově umisťovaných staveb od sousedících staveb
pro bydlení, ve kterých jsou okna obytných místností. Platí, že pokud jsou v již
stávající stavbě na sousedním pozemku
okna obytných místností, pak musí být
odstup nově umisťované stavby od stavby stávající roven alespoň výšce vyšší z
obou protilehlých stěn, přičemž zákonem daný limit vzdálenosti 2 m od hranice pozemků tak může být překonán
a navýšen.
Eva Justová

Schváleno zadání územního plánu

Jediným psem v útulku je křízenec
labradora Ajax. Čeká už rok avšak stále
se nám nepodařilo najít mu nového páníčka. Ajaxovi jsou asi 3 roky. Je to kříženec labradora, takže je většího vzrůstu.
Z počátku jeP ostražitý,
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Na Ajaxe se můžete přijítv.podívat
areálu Technických služebDěPolice nad Metují. Když budete mít zájemkuoj pejska voe
lejte správkyni útulku na   číslom733
e. 157
734 nebo na čísla Městské policie
491
541 115, 602 117 156, 602 280 065. Více
obrázků a informací na stránkách www.
mpkpolicenadmetuji.estranky.cz/ nebo
na facebooku na stránkách Útulek Police
nad Metují. Pokud si osvojíte pejska z našeho útulku, budete na 24 měsíců osvobozeni od místního ročního poplatku za
psa. Ajax už vyhlíží nový domov!
Moc by si ho zasloužil.
Pavlína Hilscherová

Na posledním jednání zastupitelstva města
došlo ke konečnému schválení Zadání Územního
plánu města Police nad Metují. Připomínám jen,
že zadání územního plánu je dokumentem, který
stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování
návrhu územního plánu.
Toto zadání bylo veřejně projednáno v průběhu podzimu roku 2013, přičemž po vyřešení
zásadních námitek krajského úřadu (k rozšíření výrobních ploch areálu HAUK, kde bylo nezbytné doplnit stanovisko Ministerstva životního prostředí) byl konečný text návrhu
územního plánu předložen ke schválení.
S ohledem na termíny dojednané ve smlouvě o dílo se zhotovitelem nového územního plánu města by měl být návrh územního plánu (tedy již vyhotovená výkresová
dokumentace, do které již bude možné fyzicky nahlédnout, která bude opět veřejně
projednávána) dokončen do konce srpna 2013. Pokud pak bude návrh územního
plánu akceptovatelný pro orgány ochrany životního prostředí při krajském úřadu,
lze předpokládat i zrychlení závěrečné fáze projednání územního plánu, neboť by na
nový územní plán nebyl uvalen režim posuzování vlivu na životní prostředí. O dalším
vývoji pořizování nového územního plánu Vás budu nadále informovat.
Jiří Škop, místostarosta

Rozpis lékařů
stomatologické služby
červen 2013

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař

    Tel. č.

08. - 09. 06. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 525
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
15. - 16. 06. MUDr. Lukáš Neoral ml. 491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
22. - 23. 06. MUDr. Jaromír Kopecký 602 304 594
ZS Police n. M.
491 543 844
29. - 30. 06. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
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Usnesení rady města ze zasedání č. 9, 10, 11 / 2013 ze dne 29. 4., 2. 5. a 13. 5. 2013
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Police nad Metují za měsíc leden –
únor 2013. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona
RM bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Police nad Metují za 1. čtvrtletí
roku 2013. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují za 1.
čtvrtletí roku 2013. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí informaci ředitele
základní školy o provozu jednotlivých MŠ
během letních prázdnin.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ Police nad Metují za 1. čtvrtletí
roku 2013. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny Police nad Metují za 1.
čtvrtletí roku 2013.  Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM schvaluje občanskému sdružení SK
FAGONE, o. s., bezplatné použití znaku
města Police nad Metují pro propagaci
Světového poháru závodů koňských spřežení konaného ve dnech 16. - 19. 5. 2013
a Mistrovství ČR závodů spřežení konaného 2. - 4. 8. 2013.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dokončení opravy fasády
zadního traktu radnice“ firmu Broumovské stavební sdružení s. r. o., se sídlem
Broumov, U Horní brány 29, PSČ 550
01, IČ: 465 04 303, s nabídkovou cenou
198.947,- Kč bez DPH (tj. 240.726,- Kč s
DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Úprava průchodu
čp. 97, Masarykovo náměstí, Police nad
Metují“ 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;  
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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 zahájení přípravy výběrového řízení na zajištění financování akce
„Soubor opatření ke snížení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují“ a pověřuje místostarostu koordinovat celou
akci jak po stránce finanční tak realizační.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 215/1 o ploše cca 150 m2 v k.
ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje poskytnutí finanční příspěvku OV Radešov na akci „Živé Člověče,
nezlob se“ ve výši 5 000,- Kč.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku OV Hlavňov na akci pálení čarodějnic a prvomájový fotbalový turnaj ve
výši 2 000,- Kč.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ZUŠ - Police
nad Metují – 2. etapa“ společnost MOVIS
Hronov, s. r. o., se sídlem Hronov, nám. Čs.
armády 1, PSČ 549 31, IČ: 259 83 181, s
nabídkovou cenou 1 280.718,46 Kč bez
DPH (tj. 1 549.669,36 Kč s DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje bezplatné užití znaku
města pro propagaci Mezinárodního mistrovství ČR v endurosprintu konaného ve
dnech 6. – 7. 7. 2013 pořadateli Automotoklubu Police nad Metují.
RM schvaluje výpůjčku nebytových
prostor v bývalé kotelně MILPO o ploše
223 m2 na pozemku st. č. 432/4 v ulici
Na Babí Automotoklubu Police nad Metují na dobu určitou od 15. 5. 2013 do 31.
12. 2013. Nebytový prostor bude vypůjčitel užívat výhradně k uskladnění strojů
a nářadí na své nebezpečí.       
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ rekonstrukce dětského
sociálního zařízení – 1 třída“ společnost
Radek Myška - STAVEBNÍ FIRMA, se sídlem Teplice nad Metují, Nerudova 254,
PSČ 549 57, IČ: 459 26 603, s nabídkovou
cenou 94.133,- Kč bez DPH (tj. 113.901,Kč s DPH) a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy
místní komunikace K Vodojemu, Police
nad Metují“.
1. Kritéria: nabídková cena váha - 100%
2. Obeslané firmy: SVOBODA a.s. - Meziměstí, STRABAG a. s. - Hradec Králové,
S a M silnice a mosty – Česká Lípa,  EUROVIA CS a.s. – Hradec Králové,  M SILNICE
a.s. – Pardubice

3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Pavel Pohner – tajemník,
Ing. Scholz Pavel - investiční technik, Petr
Jenka - TS Police n. M. s.r.o.,
Michal Mucha -  TS Police n. M. s.r.o.
náhradník: Ing. Vasil Bučok – ředitel TS
Police n. M. s.r.o.,
Ing. Jan Troutnar – ved. odboru IMŽP
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Propojovací chodník, oprava chodníku ve Smetanově ulici,
oprava chodníku v Ostašské ulici“.
1. Kritéria: nabídková cena - váha 100%
2. Obeslané firmy: Radek Myška – Teplice
nad Metují; Broumstav s. r. o. – Broumov;
MOVIS Hronov – Hronov; BSS s.r.o. –
Broumov; Delta – Velké Poříčí; VPS vše
pro stavby s.r.o. – Náchod
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Michal Mucha - TS Police n. M
s.r.o.; Ing. Pavel Pohner – tajemník
náhradník: Ing. Jan Troutnar– ved. odboru IMŽP; Ing. Scholz Pavel – inv. technik
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na akci: „Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad
Metují“.
1. Kritéria:  nabídková cena - váha 95%
	      záruka za dílo - váha 5%
2. Obeslané firmy: otevřené podlimitní
řízení, bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele a
na úřední desce zadavatele
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Scholz Pavel - investiční
technik, Mgr. Karel Nývlt – ředitel ZŠ, Michal Kudrnáč – Centrum rozvoje Č. Skalice,  Ing. David Knill – projektant
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník,
Ing. Jan Troutnar - ved. odboru IMŽP,
Zdeněk Teichman – zástupce ředitele ZŠ,
Jiří Kmoníček - výkonný ředitel Centra
rozvoje Česká Skalice
Součástí výzvy bude požadavek na předložení harmonogramu prací respektujícího provoz ZŠ.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 3 - položky rozpočtového opatření č. 6 a7. Souhrnné zvýšení příjmů a výdajů o 66.000
Kč.
RM konstatuje, že hasičská jednotka JPO
II bude v roce 2014 i nadále schopna zabezpečovat výjezd z místa své dislokace
k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu jednotce v síle nejméně
jednoho družstva a zároveň, že velitel Jiří
Hubka a strojník Jaroslav Valchař budou
vykonávat službu v jednotce JPO II částečně jako své zaměstnání.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

I při špatném počasí čarodějnice
na zahradě pečovatelského domu lítaly…

muzikou. Hrálo se na kytary, basu, housle, zpívalo se i tancovalo. Bylo to moc pěkné zpestření studeného odpoledne.
Nakonec jsme se do svých domovů  rozcházeli o půl sedmé večer.
Chtěla bych poděkovat pečovatelkám za přípravu pěkné
akce a všem zúčastněným, kteří se nebáli zimy a přišli se pobavit.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru

29.dubna se již tradičně sešli obyvatelé i zaměstnanci  pečovatelského domu, aby postavili májku a upálili čarodějnici.
Počasí nám moc nepřálo, byla zima a občas i trochu zapršelo. I přesto všechno se na zahradě DPS sešlo dost uživatelů
pečovatelské služby nejen z budovy , ale i z terénu.
Pečovatelky připravily občerstvení, zákusky, kávu, opékaly
se špekáčky.
Po 16. hodině dorazil Petr Kysela se svými kamarády a jejich

Třídíme a využíváme odpad
Bioodpad - biologický rozložitelný
materiál,  který je potřebné vracet do
půdy II.

V minulém čísle jsme psali o bioodpadu,
o jeho významném (až 40-ti %) zastoupení
ve směsném domovním odpadu, o nevhodnosti jeho ukládání na skládky a o tom, že je
významným zdrojem tolik potřebného humusu pro zlepšení kvality půdy (a to nejen
na polích). Proto je potřebné ho odděleně
shromažďovat a využívat (za současných
podmínek) nejlépe kompostováním. Dá se
říci, že bioodpad představuje jediný druh
domovního odpadu, který můžeme sami
doma téměř beze zbytku využít a přeměnit ho na kvalitní organické hnojivo, tedy
kompost. Je natolik běžný, že si mnohdy ani
neuvědomujeme jeho hodnotu. Vlastně by
se ani nemuselo hovořit o odpadu, protože
v každé fázi se jedná o organickou hmotu,
která se mění a je přepracovávána pro další
použití. Pro většinu lidí na venkově bioodpad nepředstavuje žádný problém, protože
ho bezodpadově zužitkují jako krmivo pro
domácí zvířata nebo ho kompostují. Pro lidi
ve městech a zvláště na sídlištích už to problém může být, ale i tam to má své řešení. O
tom ale později.
Pojďme tedy nejprve k tomu, co všechno lze kompostovat a jak to doma zařídit.  
Z bioodpadu vznikajícího v domácnostech (zejména v kuchyních) a na zahradách,
je ke kompostování vhodný téměř všechen.
Výjimkou jsou některé živočišné zbytky, u
nichž hrozí rozšíření nějaké choroby.

Bioodpad z kuchyně vhodný ke kompostování:

•

•

•

Bioodpad ze zahrady vhodný ke kompostování:

plevel, košťály
i celé rostliny
seno, sláma,
podestýlka,
hnůj z chovu
drobných zvířat,
slepičí trus

listí, dřevní hmota,
hobliny, piliny,
jemné nebo
nadrcené větve,
popel ze dřeva

Bioodpad nevhodný ke kompostování:

• živočišné zbytky jako
maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat a
další živočišný odpad, (aby
mohly být kompostovány,
musela by proběhnout tzv.

hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob),
stolní oleje a tuky (v menším množství
lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu - ubrousků,
pilin apod.),
rostliny napadené chorobami (mozaika
tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní,
nádorovitost košťálovin, rez fazolová,
bílá sklerotiniová hniloba salátu apod,),
vykvetlé plevely,
chemicky ošetřené materiály, popel z uhlí
a cigaret, prachové sáčky z vysavače, časopisy.

Bioodpad v domácnosti shromažďujeme odděleně od ostatního odpadu. Výhodné
je ukládat ho do nádob, které umožňují jeho
odvětrávání a vysoušení. Významně se tak
snižuje hnití a tím i zápach bioodpadu. Bio
odpad má vysokou vlhkost a v uzavřeném
koši se u dna může utvořit zvodnělý výluh,
ve kterém odpad začne hnít (rozklad bez
přístupu vzduchu) a zapáchat. Pokud však
bioodpad ukládáte do speciálních odvětrávaných košů, výluh se nevytvoří a zápach
se sníží na minimum. Pro větší pohodlí lze
použít speciální paropropustné kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s
odpadem. (Např.   www.ekonakup.cz). Manipulace s bioodpadem je tak jednoduchá
a čistá. Po naplnění odkládáme bioodpad
do kompostéru nebo na kompost ke zkompostování. Pokračování příště.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Zneužívání sběrného
dvora

V poslední době se velmi rozmohlo
zneužívání prostranství před městským odpadovým sběrným dvorem u
areálu polických technických služeb. Jedná se o nepovolené odkládání převážně
stavebního odpadu na zem, do prostoru
stanoviště pro tříděný odpad. Takovýto
způsob odkládání je v rozporu se stanoveným městským odpadovým systémem,
vzniká tak nepořádek po městě a zbytečně to zatěžuje provozovatele sběrného
dvora, technické služby i město. Žádáme
proto všechny občany a původce odpadu, aby se svým odpadem řádně nakládaly a využívaly stanovenou otvírací
dobu sběrného dvora. V případě zjištění
viníka takovéhoto jednání, bude uplatněn
zákonný postih.  Děkujeme za pochopení.  
Ing. Jan Troutnar, vedoucí odboru IMŽP

• Zima zkraje roku byla pěkně dlouhá, ale my v Pěkově jsme „žili“ – tak
takhle měl být uveden příspěvek v minulém čísle Polického měsíčníku. Ale
přesvědčili jsme se, že existuje něco
mezi nebem a zemí, protože příspěvek
mailem z Pěkova do Police nedorazil
(možná zůstal někde „V Úvozí“). Proto
předkládám až nyní a vysvětluji zpoždění (z tohoto důvodu jsou uvedeny i
akce z března atd.).

„kde brát“, posílili nás dva hoši
z okolí. Všech šest
nových tanečníků
si zaslouží velkou
pochvalu, neboť
byli velmi zodpovědní, dochvilní
a tanec si osvojili hodně brzy. Že
by to bylo absol-

vováním tanečních?
Nejprve jsme „hostovali“ na hasičském
plese v Jetřichově –
16. února, 9. března
následoval maškarní
bál v České Metuji,
kde jsme navíc vyhrá-

• Loutkáři se rozloučili poslední pohádkou, a to „O slunci“. Jako již na každém
posledním představení sezóny, tak i
tentokrát (9. března) došlo na tradiční
tombolu pro děti – každý dětský účastník si domů odnesl nějakou pozornost.
A příští představení? Zase až koncem
roku 2013.
• Spolek „Česká beseda“ prošel velkou
změnou, a to nástupem tří nových (a
mladých) párů za tři páry ukončivší.
A jelikož v Pěkově už není tanečníky
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li druhé místo
(jako skupina)
za kostýmy a
rádi jsme přijali
pozvání zatančit v polickém
Domově
důchodců – v neděli 10. března.

• 17.
března
pořádaly
Pě-

kovské ženy v restauraci U Generála
Laudona dětský maškarní karneval, a
to po dlouhých 22 letech. Účast byla
nečekaná – 67 dětí a 98 dospělých –
řada přespolních. Děti se vydováděly
a tančily na hudbu DJ p. Petra Cirkla.
V průběhu odpoledne probíhaly i růz-

né soutěže. Nejúspěšnější byla nejspíš
ta, kdy děti oblékaly tatínky a dědečky
do připraveného ženského oblečení
a doplňků (povinný byl klobouk, kabelka, sukně, halena). A následovala
promenáda takto přistrojených mužů.
Každá dětská vstupenka byla slosovatelná, každé dítě obdrželo drobný dárek. Pořadatelky děkují za příspěvek
hasičům i dalším sponzorům.
• Absolutním vítězem III. ročníku turnaje ve stolním tenise o pohár knihovny
(23.3.2013) se stal p. Milan Knittel
– 77-letý pěkovský rodák. Musím na
něho prozradit, že má skvělou fyzičku,

ping-pong hraje často a rád (bylo to
vidět). A další vítězové v různých kategoriích: Eliška Vrbová, Michal Hubka,
Jakub Knittel a Jan Otradovský jr.. Pan
Knittel slíbil, že příští rok bude soutěžit opět, tak se těšíme.
• 5. dubna – Cestovatelská beseda „Putování po Pyrenejském poloostrově“.
Zúčastnilo se dvacet posluchačů, kteří
se dozvěděli řadu zajímavých informací z oblasti severního Španělska a
Portugalska. Vyprávění manželů Soumarových bylo doplněno množstvím
krásných fotografií. Příjemnou atmosféru navodily Lenčiny skvělé koláče,
jednohubky a koňak ze zmíněné oblasti. Pořadatel: Společnost pro rozvoj

Jubilea

V dubnu 2013 slavili...

70 let pan 	
paní
pan
75 let paní
paní
pan
pan
80 let 	 paní 	
paní
pan

Josef Tiller
Marie Kaněrová
Ludovít Lély
Žofia Gumuláková
Sidonie Aldová
Jaroslav Kasal
Květoslav Chmelík
Marie Nyčová
Hana Rolcová
Radislav Veigert

Pěkova a Honů.
• Z pátku 5. dubna na sobotu 6.
dubna už počtvrté nocovali dětští
spáči v pěkovské
knihovně, neboť
opět probíhala Noc
s Andersenem. Letos jsme ji pojali
jako „Putování za
Čtyřlístkem“. Čtyřlístkem je myšlena parta z Třes
koprsk – Fifinka,
Pinďa,
Myšpulín

ohně třemi zápalkami (děti jsou šikovné), opékání buřtů
(tentokrát ve sněhových kulisách),
poznávání potravin
podle vůně a hmatu
(rýži hmatem nikdo
nepoznal), výroba
masek – postavy
ze Čtyřlístku a konečně očekávaná
polštářová bitva (i
holky bojovaly statečně). Děkujeme
maminkám za dobré buchty a koláče

a Bobík. Kromě povídání,
čtení a kvízů o
této povedené
čtveřici se děti
účastnily branného dne Čtyřlístku (nechyběla střelba ze
vzduchovky –
program jsme
museli přizpůsobit tomu, že
z osmi přihlášených
dětí
bylo šest hochů), zapálení

85 let paní
Věra Frymlová
90 let paní
Dobromila Mrázková
pan
Josef Rotter
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.

•
•

•
•

– některé i tematické – se čtyřlístky
z mandlové hmoty.
18. dubna – jednání osadního výboru.
22. dubna v Pěkově proběhly úřední
hodiny pro veřejnost – polická starostka a místostarosta nabídli občanům
možnost přijít se svými podněty a připomínkami. Toto využilo 10 občanů.
I letošní Filipojakubská noc začala
lampionovým průvodem, následovaly
soutěže pro děti, stavění májky, zapálení hranice i opékání buřtů.
Děkujeme firmě Viridium, Lukáši
Vackovi, za bezplatné připojení naší
knihovny k internetu (více bylo v přís
pěvku polické knihovny v minulém

čísle).

Šárka Pokorná

Statistika
K 30.4.2013 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4263
obyvatel

Sňatky

Před naším úřadem nebylo v dubnu
2013 uzavřeno žádné manželství.
Dagrmar Hambálková,
tel. 491 509 990
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Vítání občánků v sobotu 11. května 2013

Pozvali jsme 16 nových občánků, pozvání přijali rodiče 11 dětiček.

Nelly

Šárka

Vladislav

Richard

Tomáš

Vojtěch

Miroslav

Ema

Gabriela

Co nás čeká v
nejbližších měsících

Technika se vyvíjí velice rychle a zároveň ta stávající zastarává. Po 5,5 letech
musíme vyměnit server, abychom byli
schopni zajišťovat stávající služby. Zároveň chceme nabídnout i něco navíc.
Proto jsme v lednu tohoto roku podali
žádost o grant v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3)
z rozpočtu Odboru umění, literatury a
knihoven Ministerstva kultury. A měli
jsme štěstí (o přidělení rozhoduje komise, jejímiž členy jsou ve většině knihovníci), náš projekt byl podpořen a my
získáme 47 tisíc na nákup nového serveru a ještě dalších modulů knihovnického
programu. Ty nám umožní zpracovávat
články v Polickém měsíčníku a ve zpravodajích okolních obcí tak, abychom mohli
vyhledávat jednotlivé články podle jejich
tématu (např. o hasičích, o fotbale, o památkách), podle jejich autora (např. články pana Pichla či Janečka), podle názvu
článků. Vím, čeká nás velký kus práce,
abychom i zpětně všechny články zpracovali. Ale hlavně, že budeme moci začít.
Nový server znamená nejen vyšší stabilitu naší počítačové sítě, ale i povýšení
redakčního systému našich webových
stránek.
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Petr

Dominik

Tyto technické změny chceme uskutečnit během prázdnin tak, abychom nemuseli omezit provoz, případně jen minimálně narušili půjčování knih či časopisů.
Věra Plachtová

Nabídka knih:

• Barrow, John D.: Sto důležitých věcí,
které nevíte( a ani nevíte, že je nevíte).
Matematika všedního dne.
• Emmert, František: Češi ve Wehrmachtu.
Zamlčované osudy vojáků z Těšínska.
• Stránský, Jiří: Můžeš-li udělat radost,
musíš.
Rozhovor se známým spisovatelem,
scénáristou, dramatikem, novinářem,
bývalým politickým vězněm.
• Pilný, Ivan: Máte na víc! Probuďte
svůj mozek.
Rozvoj poznávání, trénink inteligence.
• Byrne, Lorna: Andělská poselství naděje.
Autobiografie irské mystičky.
• Turnovská, Jana: Šátkování.
Nosíme své děti v šátku.
• Bachmannová, Jarmila: Za života se
stane ledacos.
Vyprávěnky ze Železnorudska.
• Hásek, Miroslav: I my jsme tu byli.
O životě v Nepomuku a Zalánech, vzpomínky, každodenní život.
• Coelho, Paulo: Rukopis nalezený v Akkonu.
Nový historicko-filozofický román brazilského spisovatele.
• Jonasson, Jonas: Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel.
Současný švédský vtipný román.
• Rowlingová, J. K.: Prázdné místo.
Nový psychologický román známé anglické autorky.
• Hakl, Emil: Skutečná událost.
Napínavý psychologický román o mužích.
Dáša Ducháčová

Společná čtení se Senior klubem Ostaš

Skončila jarní část společného čtení se Senior klubem
Ostaš. Rozloučili jsme se nad
stránkami o Karlu IV.
Veliké poděkování patří
panu Františku Pivoňkovi, který nám na každém setkání připravil úžasný zážitek. My jsme
si při poslechu textů díky jeho
profesionálnímu přístupu (herec se nezapře) uvědomovali
obsah předčítaného textu. Následné besedy byly nejen příjemné, ale i obohacující. Pro mě
určitě. A tak před prázdninami
děkuji všem účastníkům těchto setkání a zároveň zvu na podzimní setkání. Termín
včas oznámíme.                                                                                                      Věra Plachtová

HOT - SPOT v knihovně

Od 10. června 2013 spustíme v knihovně pro naše čtenáře a návštěvníky
knihovny novou službu - veřejné bezdrátové připojení k internetu pomocí
technologie Wi-Fi, t.zv. HOT-SPOT. Toto zařízení umožní připojení k mobilním zařízením návštěvníků naší knihovny.  Další informace uveřejníme
na našich webových stránkách.                                                                          Zdeněk Hamerský

POLICKÝ FILMOVÝ KLUB

PELLYHO DOMY

LORE

ČAJ O PÁTÉ

Úterý 4. 6. 2013 v 19 hod.

Německo/Austrálie/VB
2012
Válečné drama, 108
minut
Režie: David Vondráček
Režie: Cate Shortland
Hrají: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, Philip
Wiegratz, Ursina Lardi, Kai-Peter Malina,
Sven Pippig, Friederike Frerichs, Wanda
Perdelwitz
Poté, co byli Lořini (Saskia Rosendhalová) nacističtí rodiče (Hans-Jochen Wagner a Ursina Lardiová) uvězněni americkými a sovětskými vojsky a Lore byla
ponechána svému osudu, přebírá dívka
zodpovědnost za své čtyři mladší sourozence a vede je z Bavorska přes zničenou
zemi na sever do bezpečí babiččina domu
vzdáleného asi 900 km. Na své pouti děti
musejí překonávat mnohé těžkosti, které
s sebou přinášejí nelehké poválečné
podmínky. Lore začíná chápat realitu –
hrůzu Hitlerovy války i důsledky jednání
svých nacistických rodičů, kteří znali a
schvalovali zvěrstva holocaustu. Jak se ze
dnů stávají týdny, potkají sourozenci
záhadného a fascinujícího Thomase (Kai
Malina), vyčerpaného židovského uprchlíka, o jehož minulosti nikdo nic neví.
Thomas se skupinkou putuje přes lesy a
pole a postupně si díky vytrvalé houževnatosti a znepokojující dobrotivosti
přece jen získá jejich důvěru. Má však
Lore Thomasovi důvěřovat? A pokud
nebude, co se stane s jejími sourozenci?
Přežijí? Lore nás žádá, abychom znovu
zauvažovali nad podstatou lásky, viny a
odpuštění ve válkami zjizveném světě.
Vstupné: 50 Kč

Úterý 4. 6. 2013 v 17 hod., sál
K tanci a poslechu
hraje p. Josef
Langer z Hronova.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 30Kč.

Pátek 7. 6. 2013 v 19 hod.,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

LAUDATIO ANTONÍNA
DVOŘÁKA S VÁCLAVEM
POSTRÁNECKÝM

Koncert v rámci Dvořákova festivalu

Aleš Bárta – varhany, Václav Postránecký –
umělecký přednes.
Uslyšíte verše, příběhy a úvahy Antoine de
Exupéryho, Františka Novotného, Stanislava Kubína a citace ze Starého zákona –
Žalm 23.
Vstupné: 130 Kč.
Předprodej vstupenek probíhá na IC.

Závazné přihlášky přijímáme od 2. 5.
do 28. 6. 2013.
Kurzovné: 1 000 Kč,- / pár. Přihlášky jsou
k dispozici na IC. Kurz bude otevřen pouze
při dostatečném počtu zájemců (tj. 20 párů
na kurz).

PŘEDPRODEJ A REZERVACE
VSTUPENEK: IC Pellyho domy
Pondělí-pátek: 9 – 17 hod.
Víkend: 9 – 12 hod.
tel.: 491 421 501
e-mail : infocentrum@policko.cz,
www.meu-police.cz, www.policko.cz

VÝSTAVY

27. 4. - 23. 6. 2013, Městské muzeum

VIA BENEDICTINA

Výstavu k výročí 800 let
příchodů benedictinů na
území Policka a Broumovska pořádá Muzeum
ve spolupráci Agenturou
pro rozvoj Broumovska.
Návštěvníci se mohou na
24 panel vytvořených předními historiky
Univerzity Hradec Králové a Centra medievistických studií AV ČR Praha seznámit
s významem benediktinů pro Broumovsko
i pro celou střední Evropu. Výstavu doplňují trojrozměrné exponáty, jako ukázky
gotických stavebních prvků z kláštera
v Polici nad Metují, ukázky románské dlažby či benediktinský řádový oděv. Především pro děti je připraveno skriptorium,
na kterém si mohou vyzkoušet přepsat
dobový text, či vybarvit středověkou iluminaci. Pro školy jsou uchystány také
pracovní listy. Výstava je otevřena denně
mimo pondělky v běžné otevírací hodiny
muzea 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.

KURZ SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO DOSPĚLÉ podzim 2013
KOLÁROVO
DIVADLO

Pondělí 24. 6. 2013,
v 10 hod.

MADAGASKAR - PŘÍBĚH
DÁVNÉ LEMURIE
Pořad pro školy pořádá Planeta Země
3000.
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ZAČÁTEČNÍCI & POKROČILÍ
Zahájení: září
2013, bude
upřesněno
Kurz zahrnuje 7
lekcí, které budou
probíhat vždy 1x
za dva týdny. Oba
kurzy
povedou
manželé Poznarovi
z Červeného
Kostelce.
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Květen - srpen 2013,
restaurace u Malíků, Ostaš

ŽIVÉ ŠPERKY OSTAŠE
Mikro výstava makro fotografií
Zdeňka Odla.

1. 6. – 22. 6. 2013, foyer Pellyho domů

DAGI - INDIE

Indie - země několika tváří a podob. Cílem
Dagi Dušánové byly sociálně slabší komunity. Rodiny, kde střechu nahrazuje jen
plachta, děti chodí nahé, špinavé s nudlí u
nosu, ale nikdy ne hladové nebo dokonce
podvyživené. Lidé velmi přátelští s otevřeným srdcem…

OSTATNÍ

Květen - 15. září 2013

OSM STALETÍ, JEDNA
KRAJINA

Jste umělci? Tvořte o Broumovsku!
Nejste umělci? Broumovsko je z vás udělá.
Umělecká soutěž s úderným mottem pořádá APRB u příležitosti 800 let od příchodu
benediktinů na Broumovsko.
Svoji tvorbu (výtvarné i múzické umění,
fotografie, poezii, próza) zasílejte do 15.9.
2013 na adresu: Vzdělávací a kulturní
centrum Broumov, Petr Köppl, Klášterní 1,
550 01 Broumov.
Nejlepší výtvory se po posouzení odbornou porotou i účastníky jubilejního roku
mohou těšit na zajímavé ceny: rekreační
pobyty na Broumovsku, knihy, či mapy…
Středa 5. 6. 2013 u hostince Krčma

OD PÍPY K PÍPĚ
Sobota 15. 6. 2013, Bělý

29. 6. 2013, Dřevěnka

PROBUZENÍ DŘEVĚNKY

Slavnostní otevření nové muzejní expozice
ve staré škole Dřevěnce oživené ukázkami
zapomenutých řemesel a rukodělných
prací. Novou muzejní expozici připravuje
Regionální muzeum v Náchodě ve spolupráci s Cechem panen rukodělných.
V 1. patře staré školy bude zrekonstruován
byt z přelomu 19. a 20. stol. až 20. let
20. stol. V přízemí pod bytem pak bude
provedena nová rozšířená instalace školní
třídy, která se přesune do větší prostory a
bude tak do budoucna umožňovat i interaktivní programy pro školy. Program bude
upřesněn.

SOUTĚŽ SDH A TANEČNÍ
ZÁBAVA KE 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ
Sobota 15. 6. 2013, Velké Petrovice

* TRADIČNÍ POUŤOVÉ
POSEZENÍ
* MEMORIÁL JOSEFA
ŘEZNÍČKA
* DĚTSKÝ DEN

Sobota 22. 6. 2013, Žďár nad Metují

SVATOJÁNSKÝ JARMARK

Sobota 22. 6. 2013 v 9,30 hod.,
start z autobusového nádraží

BĚH Z POLICE DO POLICE

4. ročník společenské akce pořádá Dobrovolný svazek obcí Policka.
Neděle 23. 6. 2013, na 14 hod.
na koupališti, Velký Dřevíč

DĚTSKÝ DEN

Soutěže a kouzelník. Děti vstupné zdarma,
dospělí: 40Kč.
Úterý 25. 6. 2013, v 17 hod., zkušebna
dechového orchestru, polický klášter

BASKYTAROVÝ
WORKSHOP

Pořádá firma YAMAHA ve spolupráci
s polickou ZUŠ. Jedná se o sérii workshopů
s Markem „Bero“ Haruštiakem (exKrucipüsk, Derek Trotson, Zodiac N Black London, UK)– vynikajícím baskytaristou a
autorem baskytarových škol. Téma tohoto
workshopu je moderní rock. Na příkladu
tří skvělých baskytaristů - John Myung
(Dream Theater), Geddy Lee (Rush) a Tony
Levin (King Crimson, Peter Gabriel) vám
Marek ukáže techniky, styl a mnoho dalších užitečných a neocenitelných tipů a
příkladů, jak se stát lepším baskytaristou.
Dojde také na hraní skladeb z nové desky
jeho progresívní kapely Derek Trotson, se
kterou působí na londýnské hudební scéně.
Pátek 28. 6. 2013 od 15 hod.,
Vražedné pobřeží

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM
ROKEM aneb VELKÁ
MAXIDISKOTÉKA

Odpoledne plné soutěží a možná přijde i
kouzelník! :-) Vstupné dobrovolné. V případě špatného počasí se akce bude konat
na sále Pellyho domů.
Sobota 29. 6. 2013, od 13 hod.,
Nízká Srbská

TOUR DE TORPÉDO

17. ročníku tradičního recesistického cyklistického závodu pořádají Nízkosrbští
baroni.

Polický měsíčník - květen 2013 - strana 10

Polický měsíčník – leden 2013 – strana 2

Sobota 29. 6. 2013, od 14,30 hod.,
Masarykovo náměstí, Police nad Metují

KVĚT(I)NOVÝ TANEČNÍ VEČER

stál za to. Večer měl nápad, vtip, prostě
atmosféru a „Mácha“ recitoval krásně:
Je jaro, šeřík i jabloň kvetou,
mé láskyplné rty Tě pletou,
kéž přineseš mi kytičku,
nebo k nohám složíš básničku?
Místo lásky šepotu,
podal sis mě u plotu.

PŮLMARATON KOLEM
POLICKÉHO NÁMĚSTÍ
ANEB BĚH FORRESTA
GUMPA

Kdo by tušil, že v dnešní době uslyší živého
Karla Hynka Máchu recitovat verše! Na
poetickém tanečním večeru ve společenském sále Pellyho domů tomu tak bylo a
„Máchovi“, který tímto večerem provázel,
všichni uvěřili.

Již se stalo tradicí, že po odehrané tenisové
sezóně (hráči pan Jiří Kouřák Tauc, Petr
Haukis Hauk, Jaroslav Červ Čermák a Kamil
Pacanda Švorčík) následuje vykonání
sázky, která byla dohodnuta před začátkem klání. Pro připomenutí v roce 2011
ledová koupel v Hlavňovském rybníku,
2012 jízda na trakaři o Polické pouti a
letos byl dohodnut půlmaratón kolem
polického náměstí (21 km = 70 koleček).

V hlavní běžecké roli se představí Jiří
Kouřák Tauc, Jaroslav Červ Čermák.
Zvána je široká veřejnost nejen ke
sledování, ale i k aktivní účasti.
Výsledky klání k nahlédnutí na
http://koupel.unas.cz/
PS: Účast přislíbil i sám Forrest.

CKV NAVŠTÍVILO:

SRAZ INFOCENTER KLADSKÉHO
POMEZÍ

Dne 17. 5. 2013 proběhlo na Brance v
Náchodě setkání všech Informačních
center z regionu Kladského pomezí.
Jednalo se o vydání a výsledné podobě
nové knihy s názvem Kladské pomezí,
hodnotila se dosavadní účast na veletrzích cestovního ruchu a jejich přínos.
Účastníci byli seznámeni s chystanými, či
právě probíhajícími projekty Branky o. s.
(tj. Rozhledny a Toulavý batoh), zmíněna
byla též prezentace, na které pracuje TV
Metuje. Hovořilo se také o nové podobě
zimního vydání novin Kladského pomezí, ale zj. o přípravě a organizaci nastávající turistické sezóny (tj. podoba nových
propagačních materiálů, komunikace
s ubytovateli, spolupráce mezi jednotlivými IC.) Proběhlo také rozloučení
s Martinou Golovou, která působila na
polickém Infocentru od r. 2010.
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Ani slovní hříčka v názvu plesu nelhala –
byl májový i květinový. Květnové jarní
slunce, které se ještě po začátku opíralo do
oken, se postaralo o atmosféru pro úvodní
předtančení TK Akcent z Dobrušky a květiny na plese také nechyběly. Hned se
vstupenkou každý dostal skládanou papírovou origami kytičku a čerstvě natrhané
šeříky voněly na každém stole. I ty měly
květinová jména: Zvonek, Fialka, Pampeliška, …
„Mácha“ přivítal hosty jak jinak než úryvkem z Máje, ale básníky se ten večer mohli
stát všichni. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit
básnické soutěže. V první části jsme sbírali
slova. Ta se potom hodila do ošatky a losovala se. Vítězných 25 slov bylo zaznamenáno na tabuli pod podiem. Každý mohl
během večera možnost napsat báseň tak,
aby jich min. 5 použil. Nechyběla slova
jako: rozkvetlá, úplněk, jabloň, kytička,
svit, ale i vana, jelito nebo podprsenka.
K tanci nám celý večer hrála skupiny HPK
band z Týniště nad Orlicí. A hudebníci měli
co předvést! Myslím, že všichni tanečníci si
přišli na své, zazněly valčíky, polky a
všechna taneční klasika prostřídána latinou, došlo i na rokenroly a country tance.
Kdo nechtěl myslet na taneční kroky, užil si
pár krásných „ploužáků“. Ale podle pohledu do sálu se sešli vesměs dobří tanečníci,
kteří si všechny taneční styly užívali
s chutí.
O přestávkách mezi tanečními bloky se
hosté pokoušeli o tvorbu veršů do soutěže.
S přibývajícím časem přibývalo i básní
přihlášených do soutěže. Návštěvníci se do
tvorby pustili s chutí. „Mácha“ vytvořené
básně v několika vstupech velmi procítěně
zarecitoval, za což se mu dostalo upřímného potlesku. Hosté mohli zvažovat, které
básni dát hlas, aby byla po půlnoci vyhlášena jako vítězná. Organizátoři vymysleli
jasný a přehledný způsob hlasování: vytištěné básničky vylepili na sloupy sálu a
jednoduché přidání čárky na výtisk znamenalo hlas. Autor vítězné básni si odnesl
sladkou odměnu - Květinový dort, ale bylo
milé, že se o něj rozdělil i s ostatními básníky.
Zážitek z Květ(i)nového plesu rozhodně

Snad mám hlavu jako balon
přesto leštím tancem salon.
V Polici je totiž dnes
slavný Kytičkový ples.
Smějí se mi svůdné rty,
ano, znám je, jsi to ty.
Jelito polka,
ptá se má holka?
Chtěl bych asi už jít domů,
mám tam zásobu kondomů.
Tóny prší jako mana
mně by pomohla spíš vana.
Ptáš se, zda je tohle jive,
proč jen pil jsem Tě, ty pive.
Místo poezie píšu prózu
asi nepřekonal jsem virózu.
Jelito z okna kouká,
jak jaro rozkvétá,
na co je kondom
mu ulétá.
Jabloň voní,
slunce svítí,
však jeho k básni nepodnítí.
Bylo jaro úplněk,
moch by vzejít potomek.
Příroda se rozkvétá,
podprsenka rozplétá.
Vana kytek plná je,
vezmu Tě teď do ráje.
Rty Tvé báseň vypustí,
duši mou to rozpustí.
Báseň však mě zahnala,
kondom si mi nandala.
Potomka se nedočkáme,
proto k šenku pospícháme.
Muziko, ty dobře hrej,
pane vrchní, Morgen dej!

Vůně šeříků
na rozkvetlé louce
připomíná šepot,
vůni tvých rtů rdouce:
Dotýkat se smíš
snění paprsků i mých slunečních…

Na louce kvete kytička,
na paloučku pláče holčička.
Konečně rozkvetly šeříky,
zapíchla si do nohy hřebíky.
Úplněk svítí na nebi,
holčička sedí na zemi.
Utrhla lístek okvětní,
při té chvíli nevšední,
Vítr tu bolístku pofouká,
sova k tomu zahouká.
Holčička radostně vyskočí,
a sousto jelita jí zaskočí.
V paprsku ranního sluníčka,
leží zmodralá holčička
Dovětek: Ne vše končívá dobře…
Stůl Tulipán
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Za úplňku na paloučku
přitáh jsem si vanu,
v paprscích jasného měsíce
hledím na tančící pannu.
Je však trochu jelito,
ejhle, a má kopyto.
Je to pěkná ďáblice,
byla o ni pranice.
Já však se k ní prodral
a krví se jí upsal.
Uvědomiv si váhu toho činu,
šel jsem a utopil se v ginu.

Skupina ČEZ spustila nový Zákaznický
program „Šťáva“ plný slev a výhod. Program v právě probíhající kampani v médiích propaguje vybrané instituce a mezi
dvacet z královéhradeckého kraje patří i
naše Muzeum. „Šťáva“ láká na atraktivní
služby v oblasti volnočasových aktivit,
které můžete najít na webových stránkách
www.stava.cz.

Tulipán

VÁŠNIVÝ ÚPLNĚK
Za svitu měsíčku,
na lesním paloučku,
bez postele, na mechu
milenci dělají neplechu….
Nejdřív si šeptají do ouška,
tu v lese náhle prask souška.
Když vášnivě rty své ochutnávají
a přitom podprsenku rozepínají.
Na jednou hlasitý výkřik klid noci naruší
a nasazování kondomu soulož na chviličku přeruší.
Pak již jen oba láskyplně v křeči leží
a okvětní lístky na ně z nebe sněží.
Miluji tě, do ouška si šeptají
a vzájemně se před odchodem ještě
lechtají.
Pak rozejdou se v jabloňové aleji,
on do hospody, ona do vany…

IC NOVĚ NABÍZÍ:
Krajina architektury
a architektura krajiny
BROUMOVSKO
Objektivem Jana Záliše

V knize jsou fotografie a texty o následujících obcích: Bezděkov nad Metují,
Božanov, Broumov, Heřmánkovice, Hlavňov, Otovice, Ruprechtice, Šonov, Vernéřovice, Vižňov, Martinkovice, Horní Adršpach, Teplice nad Metují, Janovičky a
Zdoňov.
Zakoupením této publikace přispějete na
záchranu a obnovu barokních kostelů z tzv.
broumovské skupiny, a to v rámci projektu
Pro život kostelů Broumovska, který je
realizovaný Římskokatolickou farností
v Broumově. V prodeji v IC za 595 Kč.

NOVINY LETNÍ BROUMOVSKO A KLADSKÉ POMEZÍ LÉTO 2013

Turistické noviny, které nabízí zábavu i
poučení
jsou
k dostání
zdarma
v Infocentru Police nad Metují. Dočtete se
v nich o barokních památkách, turistických
zajímavostech,
benediktinech,
cyklotipech, Svatojakubské cestě, která bude
procházet skrz Polici nad Metují i o nejrůznějších akcích, které budou v našem regionu probíhat.

Pro názornou ukázku uveřejňujeme několik básní, které se zúčastnily naší anonymní celovečerní soutěže. Tak kterápak byla
asi ta vítězná? :-)
Příspěvek sepsaly Zdena Kunešová a Lenka
Slavíková

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ INFORMUJE:

V Muzeu vrcholí přípravy na turistickou sezónu. Pro návštěvníky připravujeme
komentované prohlídky dlouhodobé expozice a všichni se mohou těšit na možnost
vyzkoušet si své schopnosti při slepování
širokého sortimentu vystřihovánek, které
jsou pro návštěvníky volně k dispozici. A
samozřejmě si mohou malí i velcí modeláři
odvézt z Muzea některý z prodejních modelů, který čeká jen na jejich šikovné ruce.

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ „MÁ ŠŤÁVU“

OTEVÍRACÍ DOBA IC:

RAZÍTKA

Ruční práce Martiny Noskové, různé
velikosti, různé motivy z Policka. V prodeji
v IC za 85Kč, 120kč nebo 220Kč.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba v červnu:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 17:00
Pátek
9:00 – 17:00
sobota
9:00 – 12:00
neděle
9:00 – 12:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501
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TERASA Pellyho domů
v roce 2013

I v letošním roce se přes prázdniny otevře Terasa Pellyho domů pro
širokou veřejnost. Místo nabízí neotřelý a jedinečný pohled na důvěrně
známé centrum města a přímo vybízí k meditaci a chvilce odpočinku.
Nedílnou součástí Terasy je otevřená kavárna s možností posezení pod
slunečníky – otevřeno bude za dobrého počasí denně od 15 do 20 hodin.
Terasa se letošní rok otevře vernisáží, a to v pondělí 1. července.
Své sochařské práce představí mladý novoměstský výtvarník Bohumil
Zelený. Výstava potrvá do 21. 7. Po ní bude vystavovat mladá fotografka ze Dvora Králové nad Labem Jana Pechlátová (23.7. – 11. 8.) a pos-  
lední výstavou letošního roku bude výstava obrazů známého polického malíře Jiřího Kollerta (13. – 31. 8.).
Výstavy nebudou to jediné, těšit se můžete na přednášky, koncert
či odpoledne pro děti.
Ve čtvrtek 11. 7. se uskuteční přednáška Pavla Frydrycha s názvem
„Vesmír plný čísel“ o představě vesmíru ve starém Řecku. Ve čtvrtek
8. srpna bude na Terase přednášet archeolog pan Jan Tůma o osídlení
Policka v době před benediktinskou kolonizací regionu.
V programu Terasy je i promítání filmů: 20. 7. to bude zatím blíže
neurčený celovečerní film a v sobotu 3. 8. bude výběr ze svých krátkých filmů promítat polický fotograf a filmař pan Karel Pfeiffer.
Letošní rok na Terase ukončí akce pro děti, jež se uskuteční 29. 8. a
s letošní sezónou Terasy se rozloučíme poslední den prázdnin koncertem herečky Divadla Ypsilon a písničkářky Jany Šteflíčkové.
Věříme, že se na Terase budeme potkávat, a že se i letos stane místem, kam si rádi zajdete nejen si odpočinout.
Martina Váňová a Pavel Frydrych

Právě vyšlo

Panu profesorovi s úctou
Pocta
Aleši Fettersovi
Uspořádala a redakčně a
jazykově upravila Eva Koudelková. Fotografie Marcela
Fraňková, Otto Hejnic, Štěpán Horák, Jindřich Hylmar,
Josef Krám, Alena Pospíšilová, Petr Rýgr, Petra Řoutilová, Jan Samšiňák, archiv
rodiny Fettersovy, archiv
Malých Svatoňovic, archiv
Nakladatelství Bor. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka.
Vytiskl Paper Jam, Praha. 244 s. ISBN 978-80-87607-13-8.
Vyšlo v edici Balbín.

Sborník k osmdesátinám spisovatele a středoškolského pedagoga Aleše Fetterse. Obsahuje literárněhistoricky i regionálně zaměřené odborné příspěvky a
oddíl zdravic, blahopřání a vzpomínek. Celkově se na
něm podílelo 33 přispěvatelů, z valné většiny přátel a
blízkých oslavencových spolupracovníků. Sborník je
doplněn biografií i bibliografií jubilanta a množstvím
fotografií.

Světci k nám hovoří...
SVATÝ VÍT

KDO BYL SVATÝ VÍT

vše prozradilo. Odmítl se vzdát své víry,
byl prý na příkaz samotného císaře Diocletiana vržen do kotle s vařícím olejem,
chlapci se však zázrakem nic nestalo.
Nato byl předhozen lvu, ale zvíře pokojně
ulehlo k jeho nohám. Nakonec Víta i jeho
vychovatele umučili v žaláři a jejich těla
byla pohozena na smetiště. V noci je pak
jejich křesťanští přátelé odnesli a pohřbili.

Kult a svátek sv. Víta

O životě svatého Víta je málo historicky podložených zpráv. Však také jeho
život byl zřejmě krátký (* kolem r. 297 na
Sicilii, † kolem r. 334 v Římě). Jeho jméno
je patrně latinského původu a nejčastěji
se vykládá jako“živoucí, veselý“. Z legend
se dovídáme, že byl římským občanem a
pocházel ze zámožné sicilské rodiny. Vítova chůva i její manžel byli tajní křesťané a
chlapce přivedli ke své víře. Byli však prozrazeni. Ani po domluvách otce Vít víru v
Krista nezapřel, a tak bylo o jeho osudu
rozhodnuto. Chlapci mělo být sedm let,
podle některých legend dvanáct, když se

Kult sv. Víta se začal šířit po sepsání
legendy o jeho životě kolem roku 600.
První kostel mu byl zasvěcen v Římě,
roku 756 byly jeho ostatky přeneseny do
baziliky Saint Denis u Paříže, v roce 836
do Corvey do tamního opatství
Německý král Jindřich I. Ptáčník daroval rámě sv. Víta českému knížeti Václavu,
který nechal nad touto cennou relikvií
vybudovat na Pražském hradě kolem
roku 926 rotundu a tu svatému Vítu zasvětil. Jeho dílo dovršil v polovině 14. století císař Karel IV., který roku 1355 získal
v italské Pavii další světcovy ostatky a na
místě rotundy pak započala stavba velkolepého gotického chrámu – Svatovítské
katedrály. Souvislost stavby se světcem
naznačuje jedna z korouhviček, má podobu kohouta, který je atributem svatého

Víta.
Sv. Vít patří mezi nejoblíbenější evropské světce (je mu zasvěceno asi tisíc
tři sta kostelů, kaplí a oltářů a asi na padesáti místech mají být uloženy části jeho
ostatků) a stal se i českým patronem.
Obrovskou roli sehrál zejména ve střední
Evropě při vytváření vztahů těchto zemí
se Svatou říší římskou. Byl záštitou svébytnosti a suverenity, pojítkem mezi svrchovanými státy na základě rovnoprávnosti a srozumitelným přímluvcem všeho
křesťanstva.
Svátek sv. Víta slaví katolická církev
15. června, pravoslavná církev podle juliánského kalendáře 28. června. Na svátek
sv. Víta se konala k chrámu pravidelně
jedna z největších poutí v Praze.
Svatý Vít se stal patronem řady řemeslníků – kovářů, kotlářů a dalších, také
lékárníků. Je vzýván jako ochránce proti
různým nemocem, zejména očním (podle
legendy vrátil modlitbou oslepnutému
otci zrak), dále epilepsii („tanec svatého
Víta“) a proti hadímu uštknutí. Byl též žádán o ochranu proti blesku.

Atributy

Svatý Vít bývá znázorňován jako chlapec (někdy poněkud starší, než by odpovídalo jeho skutečnému věku). Bývá ob-
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lečený vznešeně, v ruce drží na znamení své
mučednické smrti palmovou ratolest, někdy u
jeho nohou leží lev, od 15. století ho provází i
kohout, který je symbolem bdělosti. Vyskytuje
se též scéna jeho mučení v kotli nad ohněm.

Pranostiky na sv. Víta

Protože má sv. Vít svátek v době bouřkového počasí vztahuje se k němu i řada pranostik:
• Svatý Vít mění čas.
• Déšť o svatém Vítu škodí ječmenu i žitu.
• Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na
druhé svítá.
• O svatém Vítu půl zrna v žitu.
• Svatý Vít vymetá ovísek.
• Svatý Vít káže síct, svatý Jan seče sám.
• Nesej na svatého Víta, škoda žita.
• Svatý Vít bere ptákům píšťalky.
• Na svatého Víta, konec veselého léta.
• Slavíček jen do svatého Víta zpívá.
• Na svatého Víta, kouří se z žita.

STALO SE PŘED 40 ROKY
26. června 1973

„Krátce před 14. hodinou projíždělo do města od Bezděkova parku auto
naložené sudy s naftou, z nichž pro
netěsné zátky vytékala nafta na dlážděnou vozovku. Přestože při vjezdu do
náměstí již několik jezdců se jen stěží

Literatura

• BUBEN, Milan M.; KUČERA, Rudolf; KUKLA,
Otakar A.. Svatí spojují národy : portréty evropských světců. 2. rozš. vyd. Praha : Panevropa,
1995.
• SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael.
Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997.
• MOTLOVÁ, Milada. Český rok od jara do zimy.
Fortuna Libri, 2010

František Janeček

Z historie peněz

Co jsou to vlastně peníze? S penězi
se přec denně setkáváme. Platíme s nimi
nákupy v obchodech, pořizujeme si za ně
různé zbytečnosti, ale i věci praktické a
užitečné. Všichni tedy známe peníze. Bez
peněz se žít nedá, tedy alespoň ne v naší
době a v naší zemi.
Byly ale vždy takové, s jakými dnes
přicházíme denně do styku? Není to zase
tak dlouho, kdy mince a bankovky vůbec
neexistovaly. Platidla samozřejmě zaznamenala jako všechno kolem nás, určitý
vývoj. Kam až ale zasahuje jejich historie?
Původně nebyly peníze vůbec potřeba. Co si kdo našel, sebral, ulovil nebo vypěstoval, to bylo zkrátka jeho. Jenže ouha,
jakmile se začalo dařit, chovaná zvířata
se zdárně množila a pole rodila víc a víc,
přišel problém. Někteří totiž trpěli nadbytkem, zatímco ostatním se nedostávalo. Tuhle nerovnováhu vyvážil směnný
obchod.
Jak ale dohodnout optimální cenu,
když měníte obilí za dobytek? Jak najít
vhodný ekvivalent při směně kožešin
za ovoce? Kupodivu se rychle uchytilo
oceňování zboží v počtu kusů dobytka.
Tohle měřítko mělo řadu nevýhod. S objevem kovů ale přichází úplně nová doba.
Kov měl proti ostatním ekvivalentům
nesporné výhody. Snadno se dělil, vážil
a přepravoval, drahé kovy, kterým dal
obchod záhy přednost, navíc nepodléha-

ly atmosferickým vlivům (korozi), byly
stálé a přitom i dostatečně vzácné proto,
aby nebylo pro vyjádření určité hodnoty
třeba velkého jejich množství.
Víte, že? Výrazný vliv na aktuální
cenu toho kterého kovu měla současná
míra jeho dostupnosti. Tak Egypťané si
zpočátku daleko více cenili stříbra než
zlata, protože právě stříbra byl v Egyptě nedostatek. Obchodníci začali kovové
slitky značit podle jejich hmotnosti. Teprve mnohem později přidávali i nejrůznější obrazce a symboly. V okamžiku, kdy
kovový slitek označil svým výsostným
znakem stát, respektive panovník a zaručil se tak nejen za správnou váhu, ale i za
ryzost kovu, můžeme již mluvit o prvních
mincích.
Víte že? V Čechách se platilo na počátku 10. století jakýmisi plátěnými šátečky.
Deset takových šátečků vyrovnalo se cenou denáru, které již byly nějaké to desetiletí v oběhu v sousedním Bavorsku a
které znala západní Evropa od dob Karla
Velikého (768 - 814). Od slova plátno se
také zřejmě odvozuje výraz „platit“. První
české stříbrné mince – denáry – nechal
razit podle bavorského vzoru Boleslav I
(935 - 972) někdy kolem roku 970. České
peněžnictví ale téměř k dobové dokonalosti dovedl Václav II. koncem 13. století.
Pražské groše nám tehdy záviděla celá
Evropa.
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zachránilo před smykem, nikdo nezabránil nebezpečí, jehož obětí se stal
elektrikář z Hlavňova Václav ŠRŮTEK.
Smykem na potřísněné vozovce upadl
s motocyklem Pionýrem, přičemž od
vzniklé jiskry se zapálil benzin, který si
vezl sebou v příruční nádržce. Takřka
v poslední vteřině se mu podařilo strhat z těla hořící oděv a
ve spodním prádle doběhnout
na stanici první pomoci, odkud jej s 25 % spáleninami II.
a III. stupně odvezli do broumovské nemocnice.“ (Arnošt
Kubeček)
Venouši,
vzpomínáme na tebe. Ať
se ti tam nahoře pěkně spinká. Děkujeme za zapůjčení
pěkných fotokronik Hlavňova i za další materiály do připravované publikace o minulosti i současnosti naší obce.
Z materiálů M. Pichla
vybral F. Janeček

Václav Šrůtek
*18.12.1934,
† 10.9.2006

Víte, že? Z počátku byla hodnota drahého kovu obsaženého v mincích rovna
jejich nominální hodnotě.
V Itálii v15. století vyrazili první liru a
ražení mincí se rychle rozšířilo i do okolních zemí, včetně českého státu. Tolar byl
vůdčím platidlem na většině evropského
území. Dokonce i název amerického dolaru je odvozen od původního – tolar.
A historie papírových bankovek? Zase
tak dlouhá není. Objevily se až v polovině 18. století. Tenkrát se jejich účel více
podobal smyslu dnešních směnek než
papírových peněz, jak je dnes známe my.
Rychle se ale uchytily jako uznávané platidlo a postupně se rozšířily do celého
světa.
Víte, že?  V Číně se prvními papírovými bankovkami platilo už v 9. století. Čínské mince byly tenkrát totiž hodně těžké,
a tak si je lidé ukládali v obchodech. Na
oplátku jim prodejci vydávali potvrzení
o převzetí hotovosti. Těmi se pak platilo.
Peníze v budoucnu? Možná neuplyne
ani pár desítek let a bez peněz se zase
obejdeme. Již dnes jsou běžné tzv. bezhotovostní platby, platby kreditní kartou
a nově se zavádí možnosti nákupu prostřednictvím počítače - nákup přes Internet... Díky bezhotovostním platbám se
peníze mohou brzy stát minulostí.
Vybral František Janeček

O historii prvních cyklistů v Polici a o „Polickém trojúhelníku“

Kdy se v Polici objevilo první jízdní
kolo, můžeme dnes již jen spekulovat.
Roku 1885 se objevil první předchůdce
dnešního nízkého kola, byl to „Rover Safety“, vytvořený Williamem Suttonem a
Johnem Starleyem, předtím to byla převážně kola vysoká. (Je zajímavé, že Poláci mají pro jízdní kolo oficiální název
„Rower“.) Ale Police pozadu dlouho nezůstala. Dokládá to fakt, že již roku 1891 se
usnesl obecní výbor na dopravních předpisech pro cyklisty: „V příčině jízdy na
velocipédech v obvodu zdejší obce naříditi
jak následuje: v ulicích a na náměstí, od
školní budovy až k měšťanskému pivovaru, pokud se týče od měšťanského pivovaru
až ke školní budově nebudiž vůbec ježděno
na velocipédech. Velocipedistovi, kterýž na
své cestě béře se městem dále, náleží, aby
když vjíždí do města na tom kterém z obou
jmenovaných míst seskočil a po vozní dráze městem až k druhému z těchto míst při
svém stroji pěšky prošel. Na nešetření tohoto nařízení se ukládá pokuta až do 10
zlatých pro místní ústav chudých, aneb,
kdyby pokuty dobýti se nedalo, trest vězení
do 2 dnů.“
Představení města asi cyklisty moc
rádi neměli. Roku 1892 bylo podáno
udání na Jindřicha Goldmanna a Bohumila Richtra, „že na odpor zákazu jezdí
na velocipédu městem. Obviněným budiž
dána důtka a výstraha trestem, pakli že by
ještě kdy jednali na odpor úřednímu zákazu.“ Roku 1895 se „zastupitelstvo obecní
usneslo se na tom, změniti usnešení své ze
dne 2. 3. 1891 ve příčině zákazu ježdění na
velocipédech městem potud, že zákazem
ztíženo býti má toliko libovolné ježdění na
velocipédech městem bez cíle a podstatného účele. Projíždění městem na velocipédu
však, pokud jezdec béře se přímým směrem za cílem své cesty, že se povoluje.“
Už roku 1894 přišla na pořad jednání i žádost za zrušení zákazu jízdy velocipédů přes město. „Zastupitelstvo obce,
přihlížejíc k místním poměrům, nedalo žádosti místa.“ A městská rada byla opravdu přísná, protože za nedlouho (r. 1895)
projednávala žádost obvodního lékaře
MUDra Rudolfa Fabiána (notabene radního města), „aby mu výminečně povoleno
bylo projížděti městem na velocipédu za
příčinou návštěv nemocných“. Rozhodnuto: „Žádosti nedáno místa, protože z opatření, kteráž mají v obci vůbec moci závazné, nelze propouštěti výjimkou jednotlivé
osoby.“
Ale ať to bylo jak bylo, pokrok se zastavit nedá, a tak již roku 1897 se nám
připomíná první spolek velocipedistů
ve městě, ovšem v delikátní záležitosti:
požádal „aby mu darovány byly tabulky,
kterýmiž svého času byl prohlášen zákaz
jezdit městem na velocipédu. Usnešeno,
nechť by tabulky plechové, kterýchž se
žádost týče, klubu propůjčeny k užití jich

ku vlastní potřebě.“ Předsedou klubu byl
tehdy Max Gottlieb, syn továrníka, spolek
sám byl vybaven honosnými emailovými
odznaky, zavěšenými na prsou.
Soutěživost sportuchtivých mladíků
dala vzniknout zřejmě vůbec prvnímu
cyklistickému závodu v Polici. Dne 3. srpna roku 1898 městská rada projednávala
žádost „místního klubu velocipedistů, aby
městská rada se propůjčila za protektora
slavnosti silničních závodů, pořádaných ke
dni 21. t. m. a aby mu zapůjčila hmoždíř
ku střelbě a vlajky červenobílé. Žádosti
dáno místa s připomenutím, že městská
rada nevyžaduje sobě toho, aby jí při závodech chystáno bylo zvlášť snad význačného místa.“
Z dobových zpráv víme,
že roku 1900 měl polický
cyklistický spolek 10 členů.
Až roku 1903 se objevuje
další zpráva o pořádání závodů na jízdních kolech. Uspořádal je tentokrát Ferdinand
Šafránek, populární polická
osobnost, jeden ze zakladatelů spolku cyklistů, ochotník,
organizátor zábav a plesů.
Původně byl vyučen zlatníkem, později se živil kolportérstvím novin a časopisů,
vylepoval plakáty, učil tanci
a ke stáru dělal i ponocného.
Ovšem to nejdůležitější, kudy
se závodilo, kolik bylo závodníků a kdo tenkrát vyhrál, to
nám soudobé zprávy nezanechaly.
Nevíme, zda se v závodění na kolech dále pokračovalo, zanedlouho přišla 1. světová válka, která přinesla jiné
starosti a nejinak tomu bylo
za nové republiky. Zkrátka,
žádných zpráv není.
Další zpráva o cyklistických závodech v Polici nad
Metují přichází až 4. července
1954. tehdy byl v 9.30 hod. odstartován
1. ročník cyklistického závodu, nazvaný „Polický trojúhelník“. Okruh vedl od
startu na náměstí ulicí Tomkovou, dále
po Babí a Kostelní ulicí k cíli. Trať měřila 800 metrů, muži jeli 20 kol, starší dorostenci 12 kol, mladší dorostenci 5 kol
a žáci 2 kola. Vlastní závod se uspořádal
iniciativou obětavého Josefa Kohma.
Alespoň víme dva výsledky: Z dorostenců byl nejlepší Jan Galina a mezi muži
se umístil na prvním místě Řeřicha“ – zapsal kronikář.
Příští závod „Polického trojúhelníku“
byl uspořádán dne 21. května 1955. Bylo
to v rámci okresní Spartakiády, pořádané
v Polici n. M. jako jedno z předkol 1. celostátní Spartakiády. Ovšem zpráva kronikáře je velmi kusá: „V sobotu 21. května

se ve školách vůbec neučilo, ráno měly děti
na hřišti zkoušky a po nich volno. Odpoledne byl odstartovaný další ročník cyklistického závodu »Polický trojúhelník«, jehož
se zúčastnilo 11 mužů a 6 dorostenců, navečer pak následovala v divadle akademie,
v níž vystoupili muži a ženy Rudé hvězdy,
žáci z národní školy, dorostenci Jiskry Adršpach, ženy Jiskry Police, dorostenky jedenáctiletky v Broumově, polický Komorní
kvartet, Petrův dívčí soubor, harmonikář
Jarda Řehák a orchestr ZK Kovopol.“
Ze vzpomínek přímého účastníka
Jana Kulhavého víme, že se další závody
ještě konaly v letech 1959 až 1961, na
kterých vždy zvítězil Vladimír Moravec
z Dobrušky, pozdější vítěz závodu Míru

v roce 1971, účastník olympijských her
v Mnichově (1972) a v Montrealu (1976).
Z polických závodníků, účastnících
se „Polického trojúhelníku“ musíme kromě Jana Galiny a dalších borců rovněž
vzpomenout Jana Kulhavého mladšího,
reprezentujícího opravárenský podnik
jízdních kol svého otce. Zesnulý přítel
Pepa Středa vždy zdárně imitoval hlášení městského rozhlasu o průběhu závodu
na kolech: „Poslední zpráva z trati. Právě
se dovídáme, že již potřetí havaruje Honza
Kulhavý…
Cyklistické závody se po letech odmlčení opět v Polici nad Metují pořádají. Je
to zásluhou nadšenců, kteří opět navazují
na dávnou historii prvních průkopníků
na prvních kostitřasech…

Miroslav Pichl
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Z polické mateřinky…

…se dnes chceme společně s Vámi zastavit nad tématem o tom, jak děti prožívají velké životní změny v životě svých rodičů. Rodiče se totiž většinou domnívají,
že když si vyřeší své problémy tak, aby jejich dítě nic netušilo, že je vše v pořádku.
Bohužel, není. Některé děti na novou situaci reagují hned, jiné s odstupem času. A
mateřská škola – konkrétně paní učitelky
a pan učitel – bývají mnohdy první, kdo
zachytí signály od dětí, že se „doma něco
děje“. Smutné je, že v takových případech
rodiče mají pocit, že do jejich problémů
nikomu nic není, a personál mateřské
školy je podle nich poslední, na koho by
se měli s důvěrou obrátit. Podívejte se
s námi, o jaké situace se jedná a jak by
se daly řešit:

Rozchod nebo rozvod rodičů

Podle statistik se rozvádí každé druhé manželství a nejrizikovější období  je
mezi třetím a devátým rokem manželství.
Ve většině rodin, kde se schyluje k rozchodu nebo k rozvodu rodičů, neschází
hádky, rodinné dusno, afektivní odchody
s patřičným prásknutím dveřmi – to vše
působí nejen na psychiku obou partnerů,
ale i na jejich děti a to i v případě, že děti
nejsou u těchto konfliktů přítomny. Děti
svým šestým smyslem vycítí, že maminka s tatínkem se už nemají rádi. Ve svých
malých hlavičkách mají velký zmatek a
snaží se úměrně ke svému věku zjistit, jak
to vlastně je a hlavně, co bude s nimi. Některé děti začnou být úzkostnější, plačtivější, jiné naopak agresivnější, své vnitřní
napětí odreagovávají rozbíjením hraček,
napadáním kamarádů ve třídě a celkovým negativním přístupem ke všemu, co
se ve školce děje. Kdyby v takové situaci
rodiče informovali paní učitelky nebo

pana učitele, že rodina řeší momentálně
nějaké problémy, pedagogové by mohli
dítě ve složitých situacích podpořit, vysvětlit mu, jak má s ostatními dětmi komunikovat, apod. Pokud se po rozchodu
nebo rozvodu jeden z rodičů odstěhuje,
situace bývá složitější, ale i v tomto případě může dítě najít ve školce oporu, pokud paní učitelky a pan učitel vědí, jaká je
doma situace. Střídavá výchova je kapitola sama pro sebe, protože dítěti přehází
život vzhůru nohama, ale správní pedagogové  si vědí rady s přístupem i k takovéto skutečnosti.

Tatínek nebo maminka  jen na víkend aneb Když tatínek nebo maminka dostane dobře placenou
práci na druhém konci republiky…

Děti rodičů , kteří kvůli práci bydlí
přes týden na ubytovně a domů se vrací
pouze na víkend, tuto změnu také pocítí, i
když není tak bolestná, jako rozvod nebo
rozchod. Děti „víkendových“ rodičů  brzy
pochopí režim – přes týden mají s jedním
z rodičů  svůj režim, své tempo, své rituály, své povinnosti, ale přijde pátek a děti
propadnou zvláštnímu neklidu. Ve školce jsou lítostivé, nervózní, pláčou nebo
jsou naopak najednou hrubé, agresivní,
nesoustředěné. Navíc pokud dojíždějící
rodič  měl dříve doma své povinnosti ve
vztahu k dětem (koupání, ukládání do postýlky apod.) a teď si je plní jen o víkendech, děti se už nemohou tohoto rodiče
dočkat a z přetlaku těšení se chovají jako
neřízená střela. Také v tomto případě
by měli rodiče mateřskou školu informovat, citlivý přístup pedagogů by určitě
takový výbuch těšení vhodně usměrnil.

Maminka nebo tatínek  nepracuje

Také změny, týkající se odchodu ze za-

městnání, na dítě velmi působí. Dítě brzy
zjistí, že jeden z rodičů už nechodí do
práce a je doma, a začne ve své hlavince
spekulovat, jak to navléknout, aby nemuselo do školky a mohlo být doma . Pro začátek to spraví pár plačtivých a ukňouraných scén ráno před odchodem do školky,
údajně bolavé bříško nebo hlavička. Když
je tento repertoár ohraný a nefunguje,
začnou následovat scény při jídle, cílené
tak, aby paní učitelky nebo pan učitel zavolal telefonem mamince, aby si hned pro
své dítko přijela, protože dostalo u jídla
amok. Mimochodem, problémy s jídlem
jsou také jedním ze signálů, že „se doma
něco děje“ a to i v případech výše uvedených. A když se paní učitelky ani pan
učitel nad chudáčkem děťátkem nesmilují a domů  hned nevolají, přijde plán 3.
– scény ráno v šatně, kdy si dítě vynucuje na tatínkovi nebo mamince odchod ze
školky po obědě. V těchto případech by
měla být školka také informována, aby
mohla společně s rodiči  prokázat velkou statečnost a odolnost – a taky , aby
si rodič  mohl v klidu najít novou práci.
Pro někoho je velmi těžké mluvit o
svých problémech s „cizími lidmi“, ale
vzhledem k tomu, že se staráme o Vaše
děti, nepovažujeme se tak úplně za „cizí“
a chtěli bychom i v takových složitých
situacích být pro Vaše děti oporou a jistotou. Nevyřešíme Vaše majetkové problémy, nesmíříme Vás s naštvanou tchyní,
ale Vašim dětem můžeme pomoci srovnat
zmatek v jejich hlavičkách. Proto bychom
byli rádi, kdybyste k nám měli důvěru a o
složité životní situaci nám řekli. Přejeme
Vám, aby Vás žádná složitá situace nepotkala, aby Vaše děti měly v hlavičkách jen
pořádek a dětské radosti!
Vaše paní učitelky
a pan učitel MŠ na sídlišti

Základní umělecká škola informuje…
Úspěch žesťových komořin
v celostátní soutěži !

Ve dnech 19. – 21. dubna se konalo v Liberci ústřední kolo celostátní soutěže
komorní hry dechových nástrojů. Naši
školu reprezentovaly čtyři soubory, které
se se svými výkony uprostřed obrovské
konkurence zařadily mezi republikovou
špičku.
Přestože naši žáci patřili ve svých kategoriích k těm nejmladším, obstáli mezi
svými staršími soupeři naprosto skvěle!

1. kategorie:
MiniBrass

Josef Hlaváček: trubka                1. cena
Eliška Jirmannová: lesní roh

Baby Brass

Štěpán Kollert: trubka                2. cena
Doubravka Čápová: lesní roh

2. kategorie:
Junior Brass:

Tomáš Kubeček: trubka              2. cena
Markéta Jirmannová: lesní roh
Daniel Kubeček: baryton                         

4. kategorie:

Chananel Sichrovský: trubka    2. cena
Tomáš Pavel: trubka
Josef Sichrovský: baryton
Jan Pavel: tenor
Lukáš Kubeček: tuba   
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Dále odborná porota udělila tato zvláštní ocenění:

Doubravka Čápová - Zvláštní ocenění za nejmladšího účastníka soutěže
Mini Brass - Zvláštní ocenění za nejmladší soubor
Eliška Jirmannová - Zvláštní ocenění za vynikající výkon
p. uč. Lenka Němcová - Zvláštní ocenění za pedagogické vedení

Úspěch smyčcových komořin
v celostátní soutěži!

O měsíc později se konalo v jihočeském městě Jindřichův
Hradec ústřední kolo celostátní soutěže komorní hry, tentokrát
však smyčcových nástrojů. I tam nás reprezentovaly čtyři soubory a také na této soutěži jsme dosáhli stejného úspěchu: jedno první místo v republice a tři druhá místa. Zde je konkrétní
přehled:

I. kategorie (věkový průměr do 10 let)

Klavírní trio - 2. místo
Pospíšilová Anna Klára (housle)
Pospíšilová Františka (violoncello)
Cvrkalová Amelie (klavír)

Soustředění Studánky v Neratově
Do Orlických hor se vracíme pravidelně a rádi. Čeká nás tam
vždy skvělý servis a klid na práci. Je to zcela jiné prostředí pro
nácvik, pro podíl na společném úsilí, pro vzájemné seznamování či vznik nových kamarádství než při běžné výuce v ZUŠ.
Taky se zde ukáže, co je na nás možné naložit. Zpívá se ráno,
zpívá se dopoledne, zpívá se odpoledne i večer. Není úniku. Je
to taková zvláštní forma nácviku vytrvalosti. Třeba se jednou
bude hodit!
Celý tenhle kladný nápor jsme letos opět dobře zvládli a budeme mít na co vzpomínat!

II. kategorie (věkový průměr do 12 let)

Klavírní kvarteto - 2. místo
Lichá Anna (housle)
Karpfová Kateřina (viola)
Lichý Petr (violoncello)
Suchánková Sára (klavír)

III. kategorie (věkový průměr do 15 let)

Klavírní kvarteto - 2. místo
Soukupová Petra  (housle)
Karpfová Karolína (viola)
Soukupová Karolína (violoncello)
Johnová Lucie (klavír)

IV. kategorie (věkový průměr nad 15 let)
Klavírní kvinteto - 1. místo
Novotná Anna   (housle)
Vik Maxim (viola)
Kašpar Adam (violoncello)
Blažková Anna (kontrabas)
Troutnarová Magdaléna (klavír)

Navíc odborná porota udělila našim žákům
tato mimořádná ocenění:

Magdaléna Troutnarová - za vynikající výkon ve hře na klavír
Anna Blažková - za vynikající výkon ve hře na kontrabas
Anna Novotná - za vynikající výkon ve hře na housle
Františka Pospíšilová - za vynikající výkon ve hře na violoncello
Sára Suchánková - za mimořádný - stylový výkon na klavír
Klavírní trio ZUŠ Police nad Metují - ocenění za hru zpaměti
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Na horu odzpívaných hodin, na spoustu textů, které už nejsou jen na papíře, ale v paměti, na zabydlení se v potřebných tóninách, na krásné vícehlasé souznění, na vylepšenou orientaci
ve společném zpěvu. I letos se nám soustředění vyplatilo a jsme
za něj vděčni.
Ale, nebojte se, nebyla to jen „nelidská“ dřina. Měli jsme i
kratochvíle!
Budeme vzpomínat na poučnou přednášku bývalé žákyně
polické ZUŠ paní Petry, budeme velmi rádi vzpomínat na asistentku Janu (taky bývalou sboristku Studánky) s jejím čtyřnohým zvířetem, na výpravu do neznáma řízenou vysílačkami, na
lanové dobrodružství (pod odborným dohledem profesionála),
kterého se k velkému nadšení zpěváků zúčastnili i dospělí, na
stezku odvahy…..

ARCHI PICCOLI V BELGII STŘÍBRNÉ

Celé soustředění jsme uspořádali hlavně na podporu co nejsvědomitějších příprav pěveckého sboru Studánka na naše soutěžní vystoupení na blížící se Mezinárodní soutěži pěveckých
sborů Festa Musicale Olomouc 2013, kam se taky vracíme pravidelně a rádi. V závěru soustředění jsme v neopakovatelném
chrámovém prostoru ještě dali koncert našeho soutěžního repertoáru – pro naše rodiče, pro místní i pro ostatní příznivce.
Výtěžek z koncertu děti předaly do rukou představitelů místní
charity.

Ve dnech 3. - 6. května 2013 se v belgickém Neerpeltu konal již 61. ročník „ European Music Festival for Young People“,
hudební festival pro dětské a mládežnické soubory s obrovskou
tradicí a prestižním postavením mezi podobnými festivaly v celém světě.  Archi Piccoli pod uměleckým vedením Michaely a Ladislava Michalových reprezentovaly Českou republiku za účasti 108
souborů a 3 160 účastníků z Číny, Hong Kongu, Ruska, Německa,
Rakouska, Dánska, Finska, Francie, Švýcarska, Holandska, Belgie,
Irska, Španělska, Itálie, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, Maďarska, Polska, Estonska a Slovenska. Orchestr byl na tuto prestižní soutěž mládežnických orchestrů vybrán na základě nahrávky
společného projektu Archi Piccoli a flétnového souboru Sarabanda
ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Prvním dobrou zprávou bylo doporučení poroty přeřadit nás do nejvyšší kategorie „G - superieur“.
Byla to výzva, kterou jsme přijali i s rizikem, že můžeme z Belgie
odjet bez jakékoli ceny. Soubory jsou v této kategorii hodnoceny
jako soubory profesionální, tedy bez přihlédnutí k věku. Druhé
místo je pro nás naprosto nečekaným výsledkem a jsme nadšeni. Navíc první místo v této kategorii nebylo uděleno. Díky
skvělé nahrávce dostal orchestr též příležitost vystoupit na prestižním VIP koncertě v místním divadle pro vybrané publikum a sklidil
zasloužené ovace.
Děkujeme za sponzorství firmě Wikov MGI a.s. Hronov!

Celé soustředění jsme zorganizovali za významné podpory
našich sponzorů. DĚKUJEME!!!
Uvidíme, s jakou se z Olomouce vrátíme letos…?
Snad Vás všechny opět potěšíme!!!
(Na tuto soutěž odjíždíme v sobotu 8. června obhajovat loňské prvenství a absolutní vítězství ve dvou kategoriích)
Studánka
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Jak titulek napovídá, půjde zde o zájem čistě veřejný.
Tedy, posaďte se a čtěte:

Č

Uvedená lavička je k dispozici ihned.
V případě zájmu o sponzorství jiné, například
zdobnější lavičky, je na radnici k dispozici
katalog k nahlédnutí. Se všemi zájemci bude
o jejich požadavcích jednáno individuálně.
Štítek si dodá sponzor sám, nebo po dohodě
bude možné výrobu štítku zajistit. Velikost
štítku by neměla přesáhnout cca 5x10 cm.
Materiál co nejodolnější, doporučujeme kov.
Štítek bude připevněn na opěradle lavičky.

Myšlenka je jednoduchá, jasná
a krásná a kdo ji chce podpořit,
má jedinečnou příležitost!
Další informace a odpovědi na vaše dotazy
obdržíte u starostky Idy Jenkové. Kontakt:
E-mail: idajenkova@meu-police.cz
Telefon: 491 541 114, 607 673 617
Na projektu se aktivně podílejí
o.s. JULINKA a o.s. MaMiNa.

lověk by si řekl, že v Polici máme laviček tolik, že ani nevíme, kde se dřív
usadit. Ale při podrobnějším prověření situace dojdeme k závěru, že jsou
i místa, kde by se nejeden rád posadil, ale není kam. Stačí se jen rozhlédnout
v ulici Na Babí a hned si povšimneme, jak před základní školou na zastávce
postávají unavení žáci a paní učitelky po vyčerpávajícím dni, nebo jak se před
hřbitovem potkají dvě babičky, které se chtějí podělit o novinky, a marně hledají,
kde by si mohly popovídat. A takových míst a situací je mnohem více. Například
maminka, tlačící kočárek s dítětem a nákupem od Penny Marketu ulicí K Sídlišti
do Wihanovy nebo Slunečné ulice, určitě uvítá po cestě alespoň jednu pomocnou
lavičku. Turista nebo návštěvník polické pouti bude také jistě příjemně překvapen,
kolik odpočinkových míst v hezkých zákoutích našeho města může najít. Již jen
z krátkého pozorování cvrkotu Kvíčerova zjistíme, že ne všechna důležitá místa
jsou lavičkami vybavena.
Nechali jsme se inspirovat tuzemskými i zahraničními městy a našli řešení:
Minimální částka, kterou
je možné přispět.
Číslo symbolizuje rok vzniku
města Police nad Metují.
Částku je samozřejmě
možné libovolně navýšit.

Každý jednotlivec, rodina, skupinka, firma, sdružení, spolek, prostě ten,
koho myšlenka osloví, může formou „SPONZOROVÁNÍ LAVIČKY“ umožnit,
aby lavičky byly na těch správných místech.
Sponzor má možnost si na „SVOU“ lavičku umístit vlastní štítek s libovolným
textem, například se jménem, s věnováním (lavičku lze „darovat“ k různým
příležitostem jako je svatba, životní jubileum, nebo jen tak z lásky, přátelství)
s citátem, s vtipným heslem či vzkazem.
Na následující mapce najdete tipy na místa, z kterých lze vybrat právě to
„vaše“. Přijímáme další návrhy na umístění laviček dle vašich požadavků
a potřeb. Všechny návrhy budou zhodnoceny podle několika kritérií. Lavičku
lze umístit pouze na veřejné plochy s dostatečnou přístupností pro údržbu,
kterou budou provádět technické služby.
Do budoucna je v plánu osadit
lavičkami i místa dále od centra,
která usnadní výletování na
krásná vyhlídková místa v okolí.
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Co nás ještě čeká…
• Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2013

Ve dnech 1. – 2. června, se uskuteční mezinárodní soutěž
žesťů v Brně. Toto soutěžní setkání mladých muzikantů / do 16
let /  vzniklo teprve před několika lety. Je velmi náročnou soutěží s mezinárodní porotou skládající se z profesorů středních a
vysokých uměleckých škol.
Naši žáci se již v minulosti tohoto soutěžního klání účastnili
a obstáli ve velké mezinárodní konkurenci velmi dobře.
Letošní rok bude naši školu reprezentovat 8 žáků. Doufáme,
že budou následovat příkladu svých starších spolužáků a podají
výkony, které obstojí i před tak náročnou a přísnou porotou.
Přejeme všem, aby se dařilo!

• Závěrečné vystoupení tanečního oboru

Srdečně vás zveme do Kolárova divadla ve středu 12. června, kde se od 18 hodin uskuteční Závěrečné vystoupení žáků
tanečního oboru. Buderme moci shlédnout taneční umění a výsledky celoroční práce všech žáků našeho tanečního oboru pod
vedením paní učitelky Alžběty Černé.
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Pellyho domech.

• Slavnostní večer s absolventy

V úterý 18. června od 18 hodin proběhne v Kolárově divadle
velká událost za přítomnosti starostky města: Slavnostní rozloučení se všemi letošními absolventy I. i II. stupně základního
studia na naší škole. Kromě Pamětních listů Města a drobných
dárků jim třídní učitelé předají závěrečná vysvědčení a List absolventa.
Absolventi se také představí v krátkých uměleckých programech.
Srdečně zveme nejen rodiče, ale i širokou veřejnost na tyto
akce, které slibují nevšední zážitek!

• Zájezd Bigbandu do Travniku

20. června odjede také Velký dechový orchestr (Bigband)
na zahraniční zájezd. Tentokrát to bude do partnerského města
Travnik v Republice Bosna a Hercegovina, kde vystoupíme na
hudebním festivalu.
Půjde tak o první velký výměnný kontakt v rámci nově navázaných partnerských vztahů mezi Policí nad Metují a městem
Travnik v zemi, která byla ještě nedávno tak těžce zkoušena válečnými útrapami.

• Baskytarový worshop

Firma YAMAHA pořádá sérii baskytarových workshopů
s Markem „Bero“ Haruštiakem – vynikajícím baskytaristou a
autorem baskytarových škol.
V úterý 25. června zavítá Marek Haruštiak také do Police,
aby zde předvedl umění hry na baskytaru.
Workshop proběhne od 17 hodin v polickém klášteře ve
zkušebně dechového orchestru ZUŠ v prvním patře (bývalá
knihovna).
Přijďte na další ze série workshopů Marka Bero Haruštiaka
(ex-Krucipüsk, Derek Trotson, Zodiac N Black - London, UK).
Téma tohoto workshopu je moderní rock. Na příkladu tří skvělých baskytaristů - John Myung (Dream Theater), Geddy Lee
(Rush) a Tony Levin (King Crimson, Peter Gabriel) vám Marek
ukáže techniky, styl a mnoho dalších užitečných a neocenitelných tipů a příkladů, jak se stát lepším baskytaristou. Dojde
také na hraní skladeb z nové desky jeho progresívní kapely Derek Trotson, se kterou působí na londýnské hudební scéně.
Každý účastník workshopu se také může těšit na malé překvapení, které si odnese domů.
Marek b.H. hraje na baskytary Yamaha, aparát Mesa/Boogie,
kabely Planet Waves a struny D’Addario.
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Marek „Bero“ Haruštiak (Obr. Bero)

Přijímací řízení do ZUŠ

Upozorňujeme rodiče, že během měsíce června mají možnost přihlásit své děti ke studiu na naší základní umělecké
škole. Jsme připraveni vám poskytnout potřebné informace a
pomoci s vyplněním elektronické přihlášky. Tuto přihlášku můžete vyplnit sami a naleznete ji na této webové adrese:

http://www.zuspolice.cz/pro-rodice/prihlaska

Těšíme se na vás!

Nastal čas maturit …
Jako každý rok i letos s jarem přichází
také doba maturit a závěrečných zkoušek,
kdy žáci středních škol prokazují kvalitu
svých znalostí a dovedností. Nejinak tomu
bylo letos ve Střední škole propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Nejdříve
je však třeba vesele se rozloučit se školou
a pořádně si užít Poslední zvonění. Potom
už ovšem nastávají vážnější okamžiky studentského života. A jak konkrétně probíhaly maturitní zkoušky?
Jako první přišly ve druhé polovině
dubna na řadu v profilové části maturitní
zkoušky u oborů Propagační design, Reprodukční grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích praktické zkoušky,
která se skládaly vždy z praktické práce a
její obhajoby a z prezentace portfolia.
U oboru Reprodukční grafik probíhaly
praktické maturity po tři dny v grafickém
studiu. Praktická práce je zkouškou znalostí v programech Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a Adobe InDesign. První den
si budoucí maturanti připravili v Adobe
Photoshopu a Adobe Illustratoru podklady pro práci. Další den v programu Adobe
InDesign zhotovili leták podle makety. Poslední den v patnáctiminutových blocích
před odbornou komisí prezentovali a obhajovali svá portfolia - v barevné podobě
vytištěný a knihařsky zpracovaný průřez
prací z celého čtyřletého studijního období,
zhotovený v rámci praktické výuky a doplněný vlastní tvorbou. Nejdůležitější je to, že
všichni zdárně splnili zadané úkoly a tuto
náročnou část zkoušky dospělosti absolvovali úspěšně.
Žáci oboru Tiskař na polygrafických
strojích zpracovali žákovský projekt, který
je zaměřen na firmu, ve které vykonávali
praktickou výuku, a na tiskoviny, na nichž
se při tisku podíleli, nebo je sami vytisk-

li. Toto své portfolio odevzdali knihařsky
zpracované. Následovala zkouška praktických dovedností při obsluze tiskových strojů podle konkrétního zadání, kdy budoucí
absolventi sami zhotovovali tiskoviny. Nakonec před odbornou komisí obhajovali
svůj žákovský projekt a způsob zpracování
tiskoviny na tiskařském stroji. Všichni budoucí maturanti tuto část maturitní zkoušky úspěšně zvládli.
Absolventi oboru Grafický design
skládali praktickou maturitní zkoušku z
odborných předmětů Navrhování, Prostorový design a Písmo. Zpracovávali zajímavé
téma – tvorbu propagačních poutačů (bannerů) na budovy Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí a tvorbu
makety výtvarného prostorového poutače
před areálem školy. Žáci pracovali v počítačové učebně vybavené grafickými programy firmy Adobe a ve výtvarných ateliérech.
Poslední den praktické maturitní zkoušky
obhajovali výsledky své patnáctidenní práce a představili odborné maturitní komisi
své portfolio – průřez pracemi vytvořenými
v době studia. Úroveň ústního projevu žáků
byla na vysoké úrovni a jejich výkony byly
velice přesvědčivé, což jistě využijí i v blízké budoucnosti při pohovorech do zaměstnání.
Maturitní maraton pokračoval společnou částí
maturitní zkoušky, a to
didaktickými testy a písemnými pracemi z mateřského
jazyka. První část této obávané povinné písemné zkoušky
hodnotili jako poměrně náročnou v oblasti dějepisných
znalostí, někteří zápasili
s cizojazyčnými termíny.
V písemné práci si nejčastěji

vybírali z celkových 10 témat úvahové texty věnované vlivu bulvárního tisku na veřejné mínění, vypravování příběhu a líčení
krajiny v bouři. Volitelnou zkoušku z matematiky hodnotili z hlediska obtížnosti jako
přiměřenou. I z druhé volitelné zkoušky z
anglického jazyka měli podle svého mínění
„dobrý pocit», lze tedy předpokládat, že byli
dobře připraveni a obsah ani náročnost je
nezaskočila. Jeden žák se dokonce rozhodl
pro dobrovolnou zkoušku a maturoval z anglického jazyka i z matematiky.
Závěrečnou etapou maturitního období
jsou na konci května ústní zkoušky z českého a anglického jazyka (společná část) a
z odborných předmětů (profilová část školní). Tato část prověří především teoretické
znalosti budoucích maturantů. Je tedy zcela
jasné, že zkouška dospělosti opravdu není
jednoduchá záležitost. Po jejím zvládnutí
nadejde rozhodující období v životě všech
mladých lidí – vstup do zaměstnání. Tak
tedy přejeme ze srdce, milí maturanti, vykročte správnou nohou!
Za kolektiv pedagogů Mgr. R. Lelková
Stř. škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Polická univerzita volného času
- aneb z lavic polické Alma Mater
Je čtvrtek 25. dubna a posluchači
PUVČ za krásného počasí nasedají před
radnicí do velkého autobusu, aby se zase
vydali po delší době za poznáváním krás
našeho kraje. Autorem výletu je paní
Vlasta Klapalová a cíl cesty – Braunův
betlém v Kuksu. A tak vyrážíme po trase
Bezděkov, Žabokrky, Hronov, kde všude
přibíráme další cestovatele, dále přes Náchod a Českou Skalici, kde se k výpravě
přidává kolegyně paní Klapalové, rovněž
učitelka, paní Běla Hejzlarová, aby spolu
vytvořily průvodcovský tandem. Po chvil-

ce zastavujeme na parkovišti   u Nového
lesa v Žirči, na startu naší příští procházky Braunovým betlémem, což je vlastně
lesní galerie biblických soch a reliéfů, vytesaných autorem přímo do skály. Zde nás
čeká jako průvodce pan Leoš Pryšinger,
řezbář ze Dvora Králové, kterého jsme již
přivítali na půdě Polické univerzity minulý měsíc, kde nám přednášel m.j. právě o
Braunově betlému. Míjíme jednotlivá sochařská díla – Poustevník Garin, Jan Křtitel, Poustevník Onufrius, Máří Magdaléna, Narození Páně s příjezdem Tří králů,
Vidění sv. Huberta, Studna Jákobova - a
každé zastavení doprovází pan Pryšinger
velice zajímavým průvodním slovem. Tak
se dovídáme nejen, jak toto dílo, zapsané
od roku 2001 v seznamu nejohroženějších památek světa vzniklo, ale také jak
vlivem různých okolností také chátralo. K devastaci došlo hlavně za válek o
rakouské dědictví (1740 – 48) a poté v
souvislosti s výstavbou pevnosti Josefov
v letech 1781 – 87, kdy se zde pro tuto
stavbu těžil kámen. Tím došlo k narušení
vodního režimu a následkem toho ke vzlínání vody do soch, což způsobilo postupné narůstání mechů a lišejníků. Své stopy
zanechaly i některé neodborné pokusy
o restaurování a samozřejmě se zde podepsali i různí vandalové. A vyhlídky na

zlepšení stavu? Zatím velmi vzdálené. Po
prohlídce Braunova betléma jsme přešli
o kousek dál, pod Nový les k železniční
trati, kde byla v roce 2008 otevřena z iniciativy akademického sochaře Vladimíra
Preclíka Křížová cesta 21. století, tvořená
patnácti pískovcovými skulpturami různých autorů. Hezká přehlídka moderního
umění, ale podle slov našeho průvodce,
pro toto nákladné dílo asi ne příliš vhodné místo. Areál je však dobře udržovaný
a jak říká pan Pryšinger, také draze. Jen
stříhání trávníku na rozlehlé louce přijde prý ročně na
200 tisíc Kč. A
tak, po předchozí
návštěvě Braunova betléma, se
vtírá neodbytná
otázka: Je opravdu nutné, aby se
doslova
vedle
této udržované
ukázky moderního umění nechalo
chátrat dědictví
minulosti, světový unikát Braunova betléma?
A není to jediná ukázka přístupu k dílu našich
předků. Při cestách po republice se setkáváme velmi často s opuštěnými, zchátralými, často polorozpadlými objekty bývalých průmyslových, řemeslných a jiných
podniků. A nemusíme jezdit daleko. Zatímco naši předkové nám předali výstavné zámky, chrámy a malebná městská sídliště, jako na příklad Český Krumlov, Telč
aj., kterými se nyní chlubíme ve světě, my
našim potomkům předáme pohled na
betonové krabice v panelákových sídlištích a ruiny kdysi kvetoucích lázeňských
objektů, jakými byly např. lázně Běloves
či na druhé straně Čech lázně Kyselka,
a možná budou následovat v budoucnu
další, např. Janské Lázně. A krajina sama?  
Básník J. V. Sládek by asi marně hledal ty
své „velké, širé, rodné lány“. Namísto nich
se budou moci naši následovníci kochat
pohledem na pole osetá v lepším případě
řepkou olejnou, v tom horším fotovoltaickými články, zespoda řádně prohnojená
chemickými pozůstatky z dřívější těžby uranu či břidlicových plynů. A místo
vzácných historických památek vytvořených našimi předky, zůstane jen pohled
na jejich trosky. A k tomu jim budou za
svištění větrných elektráren možná zdáli
znít slova naší hymny – „…a to je ta krásná země, země česká, domov můj…“.
Leč obraťme list. Po návratu na par-
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koviště nasedáme do autobusu a vydáváme se do nedalekých Hořiček, nevelké
obce v sousedství Babiččina údolí. První
historická zmínka o Hořičkách pochází z
roku 1357, tedy asi o 100 let později než
tomu je v případě Police nad Metují. Naše
kroky zde zamířily k baroknímu kostelu
sv. Ducha, postavenému v letech 1714 –
15 na místě původního kostela gotického.
Cestou od autobusu ke kostelu získáváme
od našich průvodkyň základní informace
o obci. Nedaleko od kostela se na chvíli zastavujeme u hostince, který nese pamětní
desku na Julia Zeyera, který zde v letech
1869 – 71 často pobýval. Zastavujeme se
i u pomníku Antonína Picha, který obec
proslavil v 19. století jako proslulý léčitel
zlomenin. Na jeho působení navázali později MUDr. Kutík a MUDr. Rosa, kteří zde,
hlavně v období 1. republiky provozovali
sanatoria na léčbu chorob kostí a kloubů.
Následuje prohlídka kostela sv. Ducha,
kde se průvodcovské role ujala paní Tylšová, místní občanka, t.č. učitelka v důchodu. Ta nám kromě informací o historii
kostela, ve svém hudebním vystoupení v
několika skladbách předvedla, jak znějí
zdejší varhany.
Po prohlídce kostela následoval oběd
v restauraci Vila Barbora s překrásnou
vyhlídkou po okolní krajině a zpáteční
cesta s krátkou zastávkou u poutního
kostela Boušín. S ním je spojena podobná
legenda o ztraceném děvčátku, zjevení P.
Marie a zázračné vodě ve studánce, jako
v případě Suchodolské kapličky. Poté již
autobus zamířil k Polici, kam jsme k ve-

čeru šťastně dorazili. Co dodat na závěr?  
Výlet se vydařil, počasí přálo, účastníci
jistě spokojení a naplněni novými dojmy,
co si více přát. Nezbývá než poděkovat
těm, kteří se o tento krásný den zasloužili, oběma průvodkyním, i té třetí, v Hořičkách a samozřejmě i řidiči autobusu,
panu Jaroslavovi Hanušovi, který si s bravurou poradil i s těmi úzkými, klikatými
silničkami v okolí Hořiček.
Již následujícího dne zasedli poslu-

chači opět do lavic PUVČ, aby vyslechli
přednášku Ing. Ivy Pichové s názvem Odkaz prof. Dr. Antonína Holého. Přednáška
se konala v Pellyho domech, ale tentokrát
posluchači našli útočiště namísto v hlavním sále v podstatně skromnějším sále
č. 306 ve 2. poschodí. A to bylo také příčinou menších komplikací v úvodu, kdy
přišli, jako obvykle, se svým hudebním
pozdravem žáci ZUŠ. Pod vedením pana
učitele Čapka se nám představily zpěvačky Petra Mašatová a Bára Meierová.
A vzhledem k tomu, že v tomto sále není
klavír, na kterém je pan učitel obvykle
doprovází, měly poněkud ztíženou pozici.
Ale nutno říci, že se s tímto handicapem
velmi dobře vyrovnaly, což posluchači
ocenili velkým potleskem.

Co jsme zažili:
MINIZOO
Jedno z jarních dopolední jsme zorganizovali výlet do polské minizoo ve
vesničce Laczna. Auta jsme nechali na
parkovišti ve Zdoňově u hranic a vydali se s kočárky, někteří i bez nich, pěšky
za zvířátky. Počasí přesně k výletování,
proto doma nezůstalo sedět 25 maminek
+ 1 tatínek a 36 dětí. Účast nás překvapila, ale dokázala nám, že má smysl takové
akce pořádat, a že je určitě pro koho. Proto se těšíme na příště!

Pak již slovo patřilo paní Ing. Pichové, která nás ve svém vystoupení zavedla
do laboratoří Ústavu organické chemie a
biochemie v Praze, kde prof. Holý dlouhá
léta pracoval a v letech 1994 – 2002 tento
ústav vedl. Ing. Pichová popsala činnost
ústavu a zaměřila se hlavně na ochranu
a boj s infekčními chorobami, především
těmi novými. Jak uvedla, od roku 1970
bylo zaregistrováno 40 takových nemocí,
se kterými se musí lidstvo vypořádávat
(např. AIDS, SARS, nemoc šílených krav
– BSE a mnoho dalších). Prof. Holý se zaměřil právě na výzkum látek využívaných
při léčbě těchto chorob. Ve světě je jeho
jméno citováno především v souvislosti s
léky proti AIDS a proti hepatitidě typu B.
Za svou práci byl odměněn několika čest-

nými doktoráty a dalšími oceněními. Bohužel, v loňském roce ve věku 75 let zemřel. Přednáška to byla velmi zajímavá,
i když náročná. Nicméně, díky paní Ing.
Pichové, která již na počátku slíbila, že se
bude snažit vyhnout složitým odborným
formulacím a neméně složitým chemickým vzorcům, byla podána srozumitelně.
P.S. Na závěr svého článku bych chtěl
přidat omluvu. V minulém, květnovém
čísle Polického měsíčníku jsem ve svém
příspěvku o Divadle DRAK chybně uvedl
jméno ředitelky divadla. Správné jméno
paní ředitelky je Ing. Eliška Finková. Tímto se paní ředitelce a čtenářům za svou
nepozornost omlouvám.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Co plánujeme:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

LETNÍ PROVOZ MC

MC pořádá příměstský tábor, který
probíhá od 8 do 15 hodin v termínech
22.7. - 26.7 (vedoucí Martina Macounová) a 29.7. - 2.8. (vedoucí Martina Junková). Pro děti budou zajištěny svačiny
i teplé obědy z jídelny. Cena 900,-. Oba
turnusy jsou téměř zaplněny, v případě
zájmu zkuste kontaktovat Elišku Žákovou
(773 903 029).

Během letních prázdnin nebudou
probíhat pravidelné dopolední programy
v prostorách centra, aktualizace občasných výletů do okolí, společných dopolední nebo tematických odpolední najdete na www.mcmamina.cz nebo ještě lépe
v infomailech, které rozesíláme. Pokud se
chcete přidat do našeho adresáře, neváhejte nám napsat! Těšíme se na viděnou,
pěkné léto!

M. Hornychová

ODPOLEDNE S PEJSKY

Děkujeme Dagmar Hambálkové a
Dorotce za pěkné odpoledne s ukázkami
canisterapie. Děti si fenku měly možnost
pěkně osahat, povodit, nakrmit a něco se
o psech dovědět.
umístit foto

Den nezávislosti – 29. 6. 2013

Lotři Hronov a Občanské
sdružení CESTA Náchod Vás
srdečně zvou na odpoledne
plné her, soutěží a atrakcí, které se bude konat 29. 6. 2013 v
parku A. Jiráska v Hronově od
14:00 do 18:00 hodin. Můžete
si vyzkoušet jízdu na koni, na
handbiku, raftování na řece,
střelbu z luku, hru na africké
bubny. Uvidíte šermířské vystoupení, hasiče a policejní psy

v akci. Vstupné dobrovolné. Tato akce se
koná v rámci projektu Lotři na dobré Cestě. Více informací na  www.spolecnysvet.
com.
Zdeňka Císařová
Telefon: 733 117 576
e-mail: soc.pracovnice@stacionarcesta.cz
Tomáš Buriánek
Telefon: 775 951 461
e-mail: info@lo3.cz
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Seniorské aktuality aneb senioři se scházejí
Dne 15.5. se odehrálo v Pelláku   jubilejní setkání nás seniorů. Snad se nás
sešlo kolem sedmdesáti, a protože celý
národ v květnových dnech  něco oslavuje, zmíníme se o jubilejích celospolečenských. Tak v květnu 1923 oslavil rozhlas
devadesátiny prvním vysíláním do éteru,
šedesátiny   televize vysíláním i obrazovým od roku 1953 a v roce 1963, tedy
před padesáti lety, byl vyhlášen KRNAP
neboli Krkonošský národní park. A teď
posuďte, do jaké podoby se ta média do
dnešních dob rozvinula a KRNAP od všeho nemožného nás resp. přírodu uchránil.

Nás ale zajímají   naši jubilanti. Srdečně jsme byli přivítáni   naším „vejborem“ - Helou , Ivanou, Hankou   a Janou- ta zaujímá pro nás zvláštní pozici,
neb se stará o finance a ty jsou vždy „až
na prvním místě!“ Také mezi nás přišla
paní starostka Ida, aby nás pozdravila a
poblahopřála těm, kteří se dožili úctyhodných let v letošním roce – oslavujeme
od sedmdesátin výš. Tak před nás předstoupili sedmdesátiletí, pětasedmdesátiletí a osmdesátiletí. Zvolila jsem pořadí
vzestupné. František je vyfotil a to byste
koukali, v jaké jsou  tito senioři  kondici.
Prožili částečně první republiku, druhou
světovou válku , poválečnou, ne příliš
šťastnou dobu , invazi sovětských vojsk a
jejich pobyt v naší zemi až do roku 1990,
a přesto jim zůstala chuť do života.
Oslavence jsme oslavili přípitkem a
živijo jsme vyzpívali tak, že to muselo být
slyšet na polickém rynku.  A  rozezpívali
jsme se až s hudebním kontrabasovým  
a klavírním doprovodem   pana ředitele

JIž rok si můžete naladit jedinečný
televizní program regionalnitelevize.cz,
který se specializuje na regionální zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů.
1. Na satelitu Astra 23,5°východně, na
frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální, Symbol rate 27 500, FEC 3/4. Program není kódován a je možné jej sledovat i bez karty Skylink či Cs link.

Bořka a pana učitele Čapka. ZUŠka nás nikdy nezklamala a máme ji rádi! Sálem se
rozezněly lidové písně moravské, české  a
písně Ježkovy i Uhlířovy. Páni muzikanti
zpívali a my jsme se k nim nesměle přidali , ale pak nám dodali krapet sebevědomí  
a tak jsme se přidali hlasitě. Ano, tak to
má „bejt“ , vždyť život bez muziky by byl
smutný a v každém z nás je krapet muzikanta a nostalgie po tom nenávratném
mládí, které nám připomínají písně o lásce a kamarádství.
Pohoštění bylo milé – výborný dortík
a obligátní chlebíček, bez něhož se oslavy
nemohou obejít. A abych trochu rozveselila naše čtenáře (ono je
to spíše k breku)  uvedu,
co naši páni poslanci
spořádají v parlamentu.
Slovy devadesát lahví
vína a sedm lahví whisky ročně připadá na
jednoho poslance a to
za dotované ceny. Jeden
panák whisky přijde
na 30,- Kč, tak co by si
nedali. Tyto údaje jsem
získala z týdeníku Respekt a vřele doporučuji
jeho čtení. No, nedivme
se, že ty naše zákony „trochu“ škobrtají  a
pomalu a nejistě se dostávají na „světlo
boží“.
Oslavy se přiblížily k závěru, očekávaní mužští mažoreti nepřijeli , neb se někdo z nich zranil, a tak si na tento „zlatý
hřeb“ setkání počkáme a těšíme se.
Příště se sejdeme na ukončení semestru   na Ostaši   dne 19.6 .2013 a tam to
taky roztočíme. Doufám, že naši mladší
spoluobčané nám ani ve skrytu nezávidí !
V září se rozjedeme do Harrachova na prohlídku sklárny, projdeme se
k Mumlavským vodopádům a ke skokanskému můstku, dle libosti. Přihlášky už
také přijímala Hanka a bude pokračovat
v zápisu zájemců i na Ostaši.
Na   shledanou   ve středu 19.6. na
Ostaši. Přineseme si slunce v duši .
J@rca Seidelová, jedna z vás
P.S. Naše webová adresa je na www.meu-police.cz, kliknout na město, dále sport a volný
čas a Senior klub Ostaš
Fotky: http://s-k-ostas.rajce.idnes.cz

2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích
IPTV (tam, kde nemají náš program zařazen, jej rádi na základě podnětů zákazníků zařadí, neboť je zdarma)
3. Ve vybraných regionech vysíláme v
rámci digitálního pozemního vysílání
(České Budějovice, Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec n.Nisou, Praha a střední
Čechy)
4. Jako jedinou českou televizi nás můžete sledovat i na platformě YouTube live
Ing. Eva Stejskalová, v.r.
ředitelka Regionální televize CZ s.r.
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Astronomický klub

Police nad Metují

V polovině června

Připojený obrázek ukazuje
přibližnou situaci na obloze
dne 16. června mezi 22. až 23. hodinou
SELČ, pohled jižním až jihozápadním
směrem. Jsou zde zakreslena výrazná
souhvězdí Lev, Panna, Pastýř, Severní
koruna a méně nápadná Hydra. Orientačním „bodem“ je Měsíc, který je v první
čtvrti.
Čára, která vede napříč souhvězdími,
představuje dráhu mezinárodní orbitální
stanice ISS tak jak ji 16. června uvidíme z
našeho města a nejbližšího okolí. Šipkami
je označen směr pohybu ISS (od západu
na východ).
Ve 22 hodin 51 minut se ISS přiblíží
k souhvězdí Lva a ve 22 h 52 min bude
prolétat severně nad jasnou hvězdou Regulus v souhvězdí Lva.
Ve 22h 53min ji zahlédneme severně
nad Měsícem a ve 23h 54min prolétne
jižně pod jasnou hvězdou Arcturus v souhvězdí Pastýře.
Mapka je platná pro celý měsíc červen. Měnit se bude pouze poloha Měsíce.
Zakreslená dráha přeletu ISS platí jen
16. června!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE - 21. června v 7 hod. 4 min.
SELČ vstupuje do znamení Raka , začíná
astronomické léto a nastává letní slunvrat. Den se prodlouží o 15 min, ale do
konce měsíce se již o 4 minuty zkrátí, začíná období, kdy na noční obloze můžeme
uvidět tzv. noční svítící oblaka NLC,
MĚSÍC - 8. v novu, 16. v první čtvrti, 23.
v úplňku, 30. v poslední čtvrti,
MERKUR - na začátku měsíce večer 	
nízko nad severozápadním obzorem,
VENUŠE - večer nízko nad  severozápadním obzorem,
MARS - není pozorovatelný,
JUPITER - není pozorovatelný,
SATURN - pozorovatelný téměř po celou
noc na hranici souhvězdí Panny a Vah,
URAN - ráno nízko nad východním obzorem v souhvězdí Ryb,
NEPTUN - na ranní obloze na jihovýchodním obzorem v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

OSMÉ KOLO SOUTĚŽE
„ŠIKOVNÉ RUCE PRO
HOSPIC 2013 ANEB
LIDÉ LIDEM“

NOVINKY FILATELIE
EUROPA - Poštovní dopravní
prostředky

Technické památky:
Vodní dílo Fláje

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve šikovné děti a dospělé k účasti do

soutěže, jejíž výtěžek podpoří péči v Hospici Anežky České. Soutěžíme opět o nejnápaditější vlastnoruční výrobek ať uměleckého nebo praktického charakteru a to ve
dvou kategoriích: děti do 15 let a dospělí.  
Odborná komise vybere z každé kategorie
dva výherce a miláčka poroty, kteří obdrží
hodnotnou cenu. V říjnu, ke Světovému dni
hospicové a paliativní péče, bude z doručených výrobků uspořádána prodejní výstava
ve výstavní síni v Červeném Kostelci. Děkujeme také za podporu soutěže Královéhradeckým krajem v rámci programu podpory
profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit a také za podporu Nadace Umění pro zdraví.
Výrobek do soutěže, prosím, pošlete
opatřen štítkem se jménem, kategorií a
kontaktem (adresou, nejlépe e-mailem a
telefonem), abychom vás mohli včas pozvat
na vernisáž a oznámit vám výsledky komise.  Balíček s označením názvu soutěže můžete předávat  do  pondělí  23.  září  2012
osobně   nebo prostřednictvím   pošty   na
adresu: Oblastní charita Červený Kostelec,
ulice Manželů Burdychových 245, PSČ  549
41 Červený Kostelec.
V loňském roce obdržel hospic přes
1580 rozličných výrobků, zapojilo se více
než 80 jednotlivců a skupin. Za prodej výrobků 45 tis. Kč a s podporou firem 66.500
Kč, které použil kromě jiného na opravu
atriového světlíku v budově hospice.
Již nyní se těšíme na vernisáž výstavy
a slavnostní koncert v Divadle J. Čížka (v
Beránku) v Náchodě, kde budou výherci
oceněni. Všechny soutěžící uveřejníme na
adrese ww.hospic.cz, kde můžete sledovat
průběh celé akce.  Bude
i letos výstava pestrá?  
Věříme, že ano a děkujeme za ochotu podpořit
naše nemocné.
Eva Wagenknechtová, tel.: 491 610 330, e-

-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Námět známky: Každoroční emise stejná pro všechny státy sdružené v organizaci PostEurope letos dostala jednotný
námět – poštovní dopravní prostředek.
Jeden ze symbolů historie československé pošty představuje koňmi tažený
poštovní balíkový vůz. Jeho model značky IV typově vycházel z jednospřežního
nákladního vozu rakouské poštovní správy. Ačkoli nepatřil mezi největší, působí
robustním dojmem umocněným navíc
oplechováním dřevěné korby. Zamykatelný nákladní prostor skříně činil 3 metry
krychlové, pro přepravu balíků se však
dala využít i střecha opatřená zábradlím.
Nosnost vozu byla stanovena na celou 1
tunu. Po setmění byla bezpečnost jízdy
zajištěna jednou, později dvěma svítilnami umístěnými na bocích v horní části
skříně za postiliónovým (vozkovým) sedadlem.
V expozici Poštovního muzea ve Vyšším Brodě se nalézá nejen původní prvorepublikový balíkový vůz značky IV, ale i
několik modelů balíkových vozů z téhož
období, které svým precizním zpracováním věrně znázorňují podobu dalších
typů využívaných pro přepravu balíků v
československém státě.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Námět známky: Vodní nádrž Fláje je
údolní přehrada pilířového typu a je jediná svého druhu v ČR, druhá taková je ve
Švýcarsku. Nachází se v Krušných horách
v příhraničním pásu s Německem v katastru obcí Český Jiřetín a bývalých Flájí.
Její vody opouští zemi v Českém Jiřetíně,
a pokračují v nedaleké hraniční přehradě
Rauschenbach, v Sasku. Díky své unikátní
konstrukci se řadí mezi kulturní dědictví
České republiky.
Vodní dílo Fláje sehrálo významnou
úlohu při povodních v roce 2002, kdy
během jednoho dne napršelo tolik vody,
která představuje půlroční průměr. Obyvatelé přilehlých oblastí tak dostali čas
na přípravu a z tisícileté vody se stala
voda padesátiletá. VD Fláje sníží svým
retenčním účinkem při plném zásobním
prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 51,2 m3/s na
hodnotu 27,4 m3/s.
Na místě přehrady stála obec Fláje,
která musela být zbořena. Zachráněn byl
pouze malý dřevěný kostelík, který byl
rozebrán, přemístěn a je využíván v nedalekém Českém Jiřetíně.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v
barvě tmavě zelené
Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta

CDS rozšiřuje vozový park

Společnost CDS Náchod nasadila do provozu 3 nové nízkopodlažní autobusy SOR. Tyto autobusy budou nasazovány
na linky Broumov-Police n. M. -Hronov-Náchod, Náchod-Nové Město n. M.-Hradec Králové a Náchod-Kudowa Zdroj.
Autobusy jsou v provedení Low Entry (nízký nástup) a jsou
vybaveny čelním, bočním a vnitřním informačním panelem.
Zadní dveře jsou opatřeny rampou pro lepší nájezd kočárků
nebo invalidních vozíků. Komfort jízdy doplňuje u všech autobusů klimatizace.
Autobusy jsou vybaveny ekologickým motorem EEV. Věříme, že nové autobusy zajistí obyvatelům v regionu lepší
komfort cestování.
Ing.Robert Patzelt
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I Pražané si rádi hrají s Merkurem! Šroubovali ostošest!

Stavebnice Merkur v předešlých dnech proslavovala naše
městečko ve stověžaté matičce Praze. Konkrétně v moderním
rodinném nákupním centru Galerie Butovice.
6. května 2013 začala v tomto známém obchodním centru
velká interaktivní výstava s názvem „Merkur není jen planeta!“ Trvala až do 26. května 2013.
Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen zajímavé modely,
ale i novou řadu robotů, postavenou z Merkuru, nejznámější
české stavebnice z dírkovaného plechu.

O nevšední výstavu byl mezi pražskou i mimopražskou veřejností velký zájem, jen za první týden ji shlédlo více než 3000
lidí. Téměř polovinu z nich tvořili dospělí návštěvníci s dětmi
do 6 let. Jak dále ze statistiky vyplívá, největší návštěvnost byla
v podvečerních hodinách. Zřejmě se lidé unaveni pracovními
povinnostmi všedních dní nechali při svých nákupech rádi zlákat příjemným odreagováním v podobě prohlídky naší výstavy.
Hned u hlavního vstupu vítala návštěvníky dvoumetrová
Eiffelova věž na půlmetrovém podstavci s rozcestníkem. I brána
do prodejny hraček byla bedlivě střežena dvěma hlídači – velkými, rovněž dva metry vysokými, roboty z Merkuru. Nechyběly
ani oblíbené pohyblivé modely, například velké rypadlo, kolem
kterého se proháněl modelový vláček z produkce Merkur.

Součástí výstavy „Merkur není jen planeta!“ byla i dílna, podobné té, kterou všichni znáte z Muzea Merkur Police nad Metují. I v této pražské dílničce, jež byla přímo v přízemí obchodního
centra, si mohli dospělí i děti vyzkoušet svou zručnost a nechat
zapracovat fantazii na plné obrátky. Stavělo se a šroubovalo doslova ostošest!
Nejeden návštěvník odcházel domů s báječným pocitem
poté, co se mu podařilo  sestrojit  si  vlastního (mnohdy i vůbec
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„svého prvního“) robota. Kromě robotů se stavěla spousta modelů, třeba silniční i kolejová vozidla, jeřáby, traktory, tanky a
jiné konstrukce. Největší zájem o dílnu projevovaly děti ve věku
6 – 14 let. Těm většinou pomáhali při stavbě modelů jejich rodiče. Za ty úplně nejmenší děti v předškolním věku pak stavěli
rodiče či prarodiče celé konstrukce sami.
O tom, že stavebnice Merkur není jen klukovskou záležitostí svědčí skutečnost, že dílnu navštěvovaly i malé holčičky
a větší slečny - zhruba od 3 do 10 let. „S nimi přišly samozřejmě i maminky, které ale většinou říkaly dětem, že zítra mohou
jít znovu - s tatínkem nebo dědečkem. Byly však i výjimky a
některé maminky stavěly. Dokonce jsem viděl jednu babičku, která stavěla z Merkuru snad více než hodinu,“ uvedl Petr
Thomson, zástupce zprostředkovatelské firmy Ideapark, s.r.o.
O co se návštěvníci výstavy nejvíc zajímali? Podle organizátorů se lidé nejčastěji ptali na soutěž. Soutěžilo se o robota či
stavebnici Merkur. Stačilo jen správně vyplnit kupon a mít štěstí při následném losování. „Dále se návštěvníci dotazovali, zda
jsou vystavované stavebnice i k prodeji. Speciální otázky byly
většinou od dospělých a týkaly se programování robotů. Děti si
v prvé řadě prohlédly roboty a vláčky, a potom se vrhly na stavbu,“ shrnul Thomson.

Co konkrétně lákalo veřejnost na výstavě nejvíce?
„Největší zájem byl o roboty, děti si chtěly stavět. Všichni
pak obdivovali mechanické modely, které si mohli osahat a
vyzkoušet. Roboti zajímají děti všeho věku, ale je třeba začít od
začátku - u jednoduchých modelů,“ vysvětlil Petr Thomson.
Stavebnice Merkur je především pro starší generace – pro
dnešní babičky a dědečky - ztělesněním nostalgie. Vzpomínky,
vzpomínky a vzpomínky… na mladá léta. To ke všem výstavám
Merkuru neodmyslitelně patří a nebylo tomu jinak ani tentokrát.
A to i přesto, že celá prezentace byla zaměřena právě opačným směrem – se snahou budovat novou generaci, která
bude Merkur znát a hrát si s ním. Ne jen s legem. A jak se zdá,
výstava byla trefou do černého. „Prodejnost stavebnice jen za
první týden konání výstavy zde byla vyšší než za celý předešlý
rok,“ prozradil Petr Thomson.
Nechyběly ani výukové sady pro školy, které přibližují základní mechanické prvky školákům základních škol a studentům škol středních. Merkur tak podporuje zájem větších i
menších dětí o technickou vědu a přispívá v širším měřítku
k technické vzdělanosti dnešní mládeže.
Výstava v pražském obchodním centru Galerie Butovice
není rozhodně poslední, obdobné prezentace se nyní uskuteční
i v dalších velkých městech České republiky.
Věra Sýkorová, ředitelka Muzea Merkur

S KA U T S K É O K ÉN K O
Než se rozepíši, alespoň o některých
akcích, které jsme stihli během minulého
měsíce, chtěla bych poděkovat hasičům
a všem co se podíleli na hlídání májky.
Neboť díky vám nepřišlo snažení hlavně skautů (příprava májky) a světlušek
(věnce a had) nazmar. Ještě jednou za
celé skautské středisko děkuji!

Základní kolo Svojsíkova
závodu 3.-5. 5.

První květnový víkend proběhlo základní kolo Svojsíkova závodu, ve kterém
soutěžilo celkem devatenáct skautských
hlídek (družin). V pátek vše začalo v podzemních chodbách v Josefově, kde měly
družiny za úkol poskládat tajný kód, aby
se dostaly ven z podzemí. Naštěstí se to
všem podařilo a tak mohli pokračovat sobotním závodem. Ve kterém byly nachys-

tané klasické úkoly jako například první
pomoc, stavba stanu tak i úkoly nečekané, se kterými si družiny musely na místě
poradit a prokázat tak svoji sehranost a

Žijí mezi námi ...
Martina
Gottwaldová
S paní Martinou Gottwaldovou jsme se
sešli nad povídáním o přípravách Dnu
řemesel, Memoriálu Josefa Hejnyše
v Muzeu papírových modelů…
Připomeň nám prosím vznik o. s. Julinka.
Julinka se zrodila v hlavě Josefa Hejnyše v roce 2008. Během poměrně krátké
chvíle se připojila několik dalších nadšenců – třeba Matěj Brát, Josef Havlíček
nebo Dušan Šedek. Rozhodli se založit
občanské sdružení, které bude získávat
finance na činnosti podporující rozvoj tu-

připravenost na řešení nečekaných událostí.   Mezi tato speciální stanoviště lze
určitě zařadit rozdělávání ohně magnesiovým křesadlem,
nebo
stanoviště
s názvem ztracený
kamarád, kde si
měly hlídky poradit s tím, co by udělaly, pokud by se
jeden z nich ztratil v podzemních
chodbách. Sobotní
odpoledne
bylo
věnované tzv. branám, kde jednotlivci prokazovali
nejen svoje znalosti, ale i obratnost a
šikovnost. Nejžádanější branou bylo slaňování, ale na každou bránu mohli
jít pouze dva z celé
družiny. Jak se rozdělí, to záleželo jen
na domluvě členů
družiny. Bylo zapotřebí
obsadit
i ostatní brány –
vaření, šifrování,
spravování
kola,
běh, sebeobrana,
přírodniny a odhad
vzdálenosti. V sobotu večer proběhlo u ohně vyhlášení výsledku a naše dvě hlídky se mezi
ostatními rozhodně neztratily. Družina
skautek obsadila první místo a družina
skautů byla na pěkném třetím místě. Obě
hlídky postupují do krajského kola, které
ristiky, ochranu přírody a zachování kulturního dědictví. Tedy všechno věci, které
mají přímou souvislost s Polickem. A kromě toho Julinka podporuje i vzdělávací a
osvětové akce v regionu.
A samotný název „Julinka“?
Samozřejmě za jménem občanského
sdružení stojí pojmenování artézského
pramene na náměstí v Polici. Kdysi tam
stávala plastika ženy zvané Julinka. Dnes
už tam není a tak jsme ji chtěli aspoň
takhle připomenout. Navíc volně přístupný pramen pro všechny v sobě nese
ohromnou symboliku.
Asi nejznámější akcí pořádanou Julinkou je Den řemesel. Dá se už mluvit o
tradiční akci. Jaký bude Den řemesel
letos?
Hlavně jeho organizování bylo letos
velice složité, protože v loňském roce Jo-

proběhne druhý červnový víkend v Jinolicích. Jestli se nám podaří uspět v krajském kole to ještě nikdo neví, ale víme,

že se budeme snažit si ho užít a načerpat
tam nové zkušenosti.

Plavba po Metuji

Druhý květnový svátek jsme se rozhodli zpestřit výpravou na vodu. Plavili
jsme se po řece Metuji od Nového Města do Slavětína. Většině z nás se podařilo zdárně překonat nástrahy v podobě
spadlých kmenů ve starém korytě Metuje
nebo nízkých lávek. Komu se to nepodařilo tak okusil jarní vodu v Metuji, ale
vzhledem k tomu, že nám počasí přálo
tak studená koupel nikomu moc nevadila.
Po obtížnějším úseku od Krčína do Dolska, přišel na závěr odpočinkový úsek do
Slavětína, při kterém jsme si mohli užívat
pohodu „vodní“ výpravy.
Fotky z obou akcí lze nalézt na: www.
skautky.skautipolice.cz
Za polické středisko Haňďa Mazancová
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sef Hejnyš zemřel a na jeho místo nastoupil Matěj Brát. A protože většinu agendy
obstarával  Pepa sám, tak pro nás nebylo
vůbec snadné ho zastoupit. Jenom dohledávání kontaktů trvalo poměrně dlouho.
Ale všechno nakonec dopadlo dobře a
Den řemesel proběhl v tradičním čase na
tradičním místě.
Souvisí Den řemesel v Klášteře s opravou klášterních zahrad?
V podstatě ano. Když jsme viděli stav
zahrad při přípravě prvního ročníku Dne
řemesel, napadlo nás, že by se s tím mělo
něco udělat. Takže jsme v roce 2011 začali dělat první přípravné práce na projektu
a k samotné realizaci došlo v dalším roce.
Přípravná práce byla krásná, protože
jsme oslovili nejen širokou veřejnost, aby
nám řekla svoje názory, ale také žáky ZŠ
v Polici. Vždycky když procházím kolem
a kouknu se, jak to vypadá, mám z toho
dobrý pocit.
Ještě další aktivity: opravy turistických
stezek v Broumovských stěnách.
Opravy byly náročné hlavně organizačně. Místa jsou velice těžko přístupná a
kolikrát museli lidi nosit kmeny na ramenou i několik stovek metrů. Hodně práce

– kromě skautů – odvedl Klub českých
turistů z Police a místní hasiči. Bez jejich
svalů by všechno bylo daleko složitější.
Jsi členkou Rady\ Muzea papírových
modelů v Polici nad Metují. Letos bude
probíhat první ročník Memoriálu Josefa Hejnyše. Jak se Ti líbí tahle akce?
Hlavně chci říct, že Josef Hejnyš měl
velice rád děti. Byl dlouholetým vedoucím polických skautů a ještě před tím,
než se mohli vrátit ke jménu skauti, vedl
turistický oddíl. Takže každá akce, která
osloví děti a skauty zvlášť a je spojená
s jeho jménem, je skvělá.
Memoriál probíhá tak, že přihlášené
skautské oddíly dostaly vystřihovánku-dioráma Svojsíkova prvního skautského
tábora, kterou slepí a nakonec v Polici
odborná porota vybere vítěze. Přihlásilo
se 14 skautských družin. Nejdál to mají
skauti z Liberce, ale samozřejmě se zúčastní i místní skauti a z nejbližšího okolí
třeba družiny z Broumova nebo Nového
Města nad Metují. Dioráma, které speciálně pro Memoriál vytvořil pan Ladislav
Badalec, přesně svým duchem odpovídá
myšlence Josefa Hejnyše, nejen svým námětem, ale hlavně tím, že rozvíjí dětskou

zručnost a týmovou spolupráci.
Josef Hejnyš byl prvním ředitelem Muzea papírových modelů…
On si vzal myšlenku Muzea za svou, ač
nebyl jeho zakladatelem. Díky svojí práci
se skauty a projektům, které dělal společně se školou, si uvědomil, jak je dnes
pro děli problematická zručnost. A spojit
tenhle nedostatek s vyráběním papírových modelů, bylo už jenom logické.
Ptali se Martina Váňová a Pavel Frydrych

Je 21.

Je 21. května, sluníčko svítí, teplota příjemná, ptačí zpěv dokresluje
jarní pohodičku.   Stojím u Kuklíka
frontu, když se otevřou dveře, vstoupí hezká, mladá slečna. V ruce drží
krabici, kterou si tady asi koupila a
aniž by si dovolila, všechny nás předběhla a tak dost nenápadně oslovuje
pana magistra: „ Vy jste se předal,
dal jste mi o deset korun víc.“  A na
stůl cvakla mince.
Je to fakt....PRIMA DEN !
Karel Pfeiffer

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí

Krásný májový čas i letošní krátké
jaro jsou za námi a máme tu opět červen,
a s ním i nástup léta. Kéž by se vydařilo.
Z liturgického pohledu byl letošní květen
opět poměrně bohatý a náročný -  putování do Vambeřic; Svátek Nanebevstoupení Páně; Slavnost Seslání Ducha svatého (kterou jme zakončili velikonoční
období); Slavnost Panny Marie, Pomocnice křesťanů; Noc kostelů a muzejní noc;
Slavnost Nejsvětější Trojice (Boha Otce,
Syna a Ducha svatého) a májové pobožnosti ke cti a chvále P. Marie. Tradiční
putování do Vambeřic se opět vydařilo i
díky   příjemnému počasí. Letos jsme po
vambeřické cestě z Police n. M. do Vambeřic putovali již po desáté. Sešlo se nás cca
90, od batolat až po důchodce, ponejvíce
přespolních, a to z různých koutů Čech.
Opět s námi putoval také kněz z Hronova.
Kromě osobních intencí byla letošní pouť
věnována za našeho nového papeže Františka, za rodiny, za nová duchovní povolání a za úrodu a zachování přírody. Pouť
jsme tradičně zahájili v našem kostele,
kde shromáždění poutníci dostali poutní
křížek a pamětní obrázek s jedním s křížů,
lemujících historickou cestu Naše putování vedlo tradiční trasou se zastávkami na
krátké promluvy a modlitby.U Machovského kříže a v Božanově na návsi se k nám

připojilo několik poutníků a společně jsme
pak doputovali do Vambeřic. Tam na nás
už čekal pan farář Marián s našim otcem
biskupem Janem Vokálem. Po krátkém
odpočinku, jsme společně s těmi, kteří připutovali do Vambeřic autem nebo na kole,
zcela zaplnili baziliku P. Marie a naše putování zakončili bohoslužbou. Zpáteční
cesta do Police byla pro pěší poutníky již
tradičně zajištěna autobusem. Tak Bohu
díky. Tolik ohlédnutí za uplynulými májovými dny. Červen bude z liturgického pohledu už méně košatější.   Na jeho
počátku, oslavíme Slavnost Těla a Krve
Páně (lidově Boží Tělo) s průvodem a
v závěru Slavnost Narození Sv. Jana Křtitele a Slavnost Sv. Petra a Pavla.  V tomto
měsíci také ukončíme výuku náboženství
ve školním roce 2012/2013 a budeme se
těšit na prázdniny.  

Liturgický kalendář:
2. června - 	

Slavnost  TĚLA A KRVE 	
PÁNĚ (přeložena ze čtvrtka
30. května),  
9. června - 	 10. neděle v mezidobí (C)
16. června - 	 11. neděle v mezidobí
23. června - 	 12. neděle v mezidobí
24. června - 	 Slavnost NAROZENÍ SV.
JANA KŘTITELE
29. června - 	 Slavnost SV. PETRA
A PAVLA, apoštolů,     
30.  června - 	 13. neděle v mezidobí  
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3. července - 	 Svátek sv. Tomáše, apoštola
4. července - 	 Památka sv. Prokopa, opata
5. července - Slavnost
SV.
CYRILA,
MNICHA A METODĚJE,
BISKUPA, patronů Evropy
a hlavních patronů Moravy,
státní svátek, 14. neděle
v mezidobí
6. července - 	 Jan Hus, státní svátek
7. července - 	 14. neděle v mezidobí

V měsíci červnu budou bohoslužby podle obvyklého pořadu:





úterý, pátek mše svatá od 17.00 hod,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.00 hod. a v neděli
od 8.00 hod. mše svatá s nedělní
platností

Úřední hodiny děkanské
kanceláře: 	 Út - Pá 15.30 - 16.30,
		

St 9.15 - 10.00 hod

Dne 7. července
2013 se na Bezděkově koná pouť.
Poutní mše svatá
začíná v 9.30 hod.
v kostele sv. Prokopa.
Ing. Jan Troutnar

POZVÁNKA na 1. VÝROČÍ VYSVĚCENÍ
SUCHODOLSKÉ KAPLE
8. července loňského roku se konalo slavnostní vysvěcení
obnovené suchodolské „zelené“ kaple P. Marie v Ticháčkově
lese, a to za účasti primase českého kardinála Dominika Duky,
královéhradeckého biskupa Jana Vokála a dalších hostů, poutníků a příznivců.   

U příležitosti 1. výročí
vysvěcení kaple, by chtěla
obec Suchý Důl a Římskokatolická farnost Police n.
M. vzpomenout na tuto mimořádnou událost slavením
mše svaté za obec, všechny
dobrodince a poutníky k tomuto místu, a to  dne 7. července 2013 od 14.00 hod.
u kaple.
Za římskokatolickou církev
Ing. Jan Troutnar
(foto Josef Tér)

V měsíci květnu městská policie :
• městská policie se zúčastnila v roli rozhodčích, okresního a
krajského kola žáků základních škol jízd zručnosti a dopravní znalosti na dětském hřišti v Bělovsi.
• provedla přednášku pro děti v mateřské škole na téma dopravní výchova a bezpečnost.
• uložila pokuty zlodějíčků v Penny… neukázněným řidičům,
majitelům psů.. a několika pachatelům, kteří porušili veřejný
pořádek.
• kontrolovala sportoviště a parky.
• koordinovala veřejně prospěšné práce, stavbu dětského
hřiště u Opatrovny..odvoz kontejnerů a další..
• v útulku v současné době není žádný pejsek..několik jich
bylo v uplynulém měsíci odchyceno, ti se však velmi zakrátko ocitli zpět ve svých domovech.¨
• provádělo kontrolu spádových obcí, veřejný pořádek, dodržování městských vyhlášek a třeba i zákaz vjezdu umístěný
v této době přes Pasa.
• spolupracovala se ZŠ v otázkách chování některých žáků v době polední přestávky a při odjezdu domů, zvláště pak na autobusovém nádraží.
v neděli 9. června bude MP, členové automotoklubu a oddíl
turistů tradičně zajišťovat cyklistický závod „Sudety Tour „.
• ten bude naše město křižovat hned třikrát..zrána peloton
přijede ve směru od Žďáru nad Metují  přes kruhový objezd
u Penny, bude pokračovat přes po Ostašské ulici  k Bukovici,
aby se hned po chvíli znovu objevil od Suchého Dolu u Adlera a po Bělské ulici pokračoval směrem k Machovu. Kolem
poledního pak závodníci přijedou od Bezděkova po ulici 17.
listopadu do Nádražní a odtud přes dolní kruhový objezd
směrem na Petrovice.
Hezký červen
Petr Zima

Mladší fotbalová přípravka, jarní mistrovské turnaje začaly

Ani 2 vlastní góly Zábrodí nám vítězství nepřinesly. Jiřina Maryšková
ušetřila čtyři stovky. Zuzana Valchařová o titul „Miss trenér“. Náš tým jako
reprezentace Anglie. Přepište dějiny
polického fotbalu – Kuba Maryška se
konečně trefil!!! Vychází nová hvězda
na brankářském nebi. Trenér Muríňo
k našemu mužstvu. Věhlas týmu překročil hranice ČR.
Úvodem bychom chtěli poděkovat za
pomoc při tréninku Zuzaně Valchařové.
Její přítomnost a okouzlující postava způsobila, že náš brankář Marek Ištok odmítal opustit trénink, z kterého jej mamka
potřebovala předčasně uvolnit. Marek se
bránil slovy: „Přece dnes nepůjdu domů
dřív, když  máme hezčího trenéra“. Nezávisle na něm tatík Pivnička oznámil, že
se jde dívat do vedlejší tělocvičny, neboť
tam je hezčí trenér. Tréninkové úsilí jeho
synka jej vůbec nezajímalo! Takže kromě
trenéra staršího a mladšího máme ještě
trenéra hezčího. Určitě jej přihlásíme do
soutěže o „Miss trenér“. Až  nějaká bude
vyhlášena.

Pokračujme ale ještě vážněji, než v
úvodu. Jarní mistrovská utkání začala.
První turnaj byl uspořádán v Hronově
20.dubna, kam jsme odjeli se 12 hráči.
Našimi soupeři byla velmi silná družstva
Červeného Kostelce, Zábrodí a Hronova. O tom, že nejen hráči, ale i rodiče se
nemohou dočkat začátku sezóny, svědčí
příběh rodiny Klímovy, která do Hronova
odjela s hodinovým předstihem. Ostatní
rodinné klany na turnaj vyrazily rovněž
kompletní, rodina Vítova a Maryškova i
s babičkou. Děda Krmaš zájezd jistil z domova, kdyby bylo třeba něco dodatečně
dovézt.
První utkání proti Červenému Kostelci začalo docela slibně, dlouho jsme
drželi nerozhodný stav, poločas prohráli
pouze 0:2 a zkolabovali až v závěru utkání. Ke konečnému výsledku 0:8 přispěl i
hezkým vlastním gólem Standa Rubáček
(jeho mamka sice slíbila štamprle za nezveřejnění této informace, ale my trenéři jsme neúplatní). Je to historicky první
vlastní gól této fotbalové party,        i když
několik nadějných pokusů zde již v minu-

losti bylo. V průběhu utkání se zaskvěl i
Vojta Riedl, který mezi dvěma střídáními
pořídil spořádat čtyři koláče.
Proti Zábrodí jsme zahájili velmi
dobře, v zápase jsme měli alespoň 10 výborných šancí. Soupeře jsme dostali pod
takový tlak, že si vstřelil 2 vlastní góly, což
však bylo, jak se později ukázalo, málo.
My jsme žádný gól vlastním přičiněním
nepřidali. Například Kuba Maryška 3x
minul prázdnou branku. Pozadu nechtěl
zůstat ani jeho bratránek Matěj Vít, který nedokázal, nikým neobtěžován, trefit
branku ani z 30 centimetrů. K tomu několik šancí Standy Rubáčka a Jirky Klímy.
Být přitomni reportéři TV NOVA, měli by
nejméně na týden zajištěny příspěvky
do seriálu „Borec na konec“. Žádný však
s palcem nahoru. A podle tradice, když
2:0 vedeme, nemůžeme zápas vyhrát,
jsme jej také nakonec prohráli. Během
2.poločasu soupeř vyrovnal a v poslední vteřině zápasu, když slečna rozhodčí nastavila čas přesně o 1 minutu a 37
sekund, soupeř vstřelil vítězný gól. Nic
nebyly platné předchozí prosby   trené-
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rů, ať zápas ukončí za nerozhodného
stavu, aby se kopaly penalty. Kdoví, jestli
se sympatická slečna rozhodčí vůbec do
dnešního českého fotbalu hodí, když není
ochotna vyhovět požadavkům jednoho ze
zúčastněných družstev.
V průběhu zápasu jsme zjistili, že
máme zajištěného následovníka na post
trenéra. Je jím Matěj Švorčík (3,5 roku),
který pomáhal   „koučovat“ mužstvo pokyny: „Vojto, měl jsi raději nahrát Matyášovi“ nebo „zase jsi ten aut hodil blbě“.
A odborně zhodnotil i našeho posledního
soupeře: „Hronov, to je tedy pořádně těžkej soupeř“. A tak si Matěj vysloužil přezdívku „malej Muríňo“.

Takže jsme nastoupili proti Hronovu.
Náš vedoucí gól vstřelil po pěkné akci
Standa Rubáček. Jen abychom nedali
2.gól, strachovali se trenéři, to bychom
opět nevyhráli. Bohužel Jirka Klíma po
dokonalém napadání soupeře náš 2.gól
vstřelil. Samozřejmě soupeř opět vyrovnal. Naštěstí rozhodčí ukončil utkání včas
a po remíze 2:2 jsme se konečně dočkali
penaltového rozstřelu. Za nás byl úspěšný pouze Standa Rubáček. Vojta Švorčík
trefil tyč, Jirkovi Klímovi brankář penaltu
chytil a tak jsme rozstřel prohráli 1:2.  
Za týden jsme odjeli na další turnaj do
Zábrodí v pozměněné sestavě, opět s 12
hráči. Konečně i za nás nastoupilo děvče,
Hanka Slezáková. Před turnajem došlo
k částečné profesionalizaci týmu, mamka Maryšková slíbila synkovi Kubovi za
každý vstřelený gól padesátikorunu. Našimi soupeři byly týmy z Nového Města,
Zábrodí a Teplic/Meziměstí. Prvním soupeřem bylo Nové Město. Do utkání jsme
nastoupili s odhodláním a první čtyřkou
sestavenou z našich nejlepších hráčů. Věřili jsme, že se výrazněji prosadí, vstřelí
několik gólů a   náskok potom uhájíme.
Povedlo se jim však dát gól jen jeden, a to
Jirkou Klímou. Zlá pro nás byla poslední
vteřina 1.poločasu. Všichni naši hráči se
nechali zmást zvukem píšťalky rozhodčího. Přestali hrát, včetně brankáře. Ta píšťalka však oznamovala konec poločasu na
vedlejším hřišti. Takže soupeř lehce kopl

do míče, ležícího bez povšimnutí před
naším brankářem a vyrovnal. V průběhu
2.poločasu jsme dostali 2.gól a řadu našich šancí opět neproměnili, tu poslední
Standa Rubáček v posledních vteřinách
celého zápasu. Těžce nesl neúspěchy
v proměňování šancí svého synka tatík
Maryška. Chodil v hledišti jak tygr v kleci
a s nikým z rodiny nemluvil. Na druhou
stranu trochu spokojená mohla být mamka, která podle vyložených šancí synka
ušetřila na slíbených odměnách nejméně
400 Kč.
Mladší trenér měl ve svého svěřence
důvěru i pro další zápas se Zábrodím a
vsadil pivo, že teď se již Kuba trefí. Bohužel
prohrál.
Dlouho se nikdo
z našich střelců
nemohl prosadit,
až jsme prohrávali 0:1. Kupodivu
opět v poslední
vteřině poločasu.
Ještě, že Standa v
2.poločase aspoň
vyrovnal. A kopali se penalty.
Tentokrát každé
mužstvo 5x. Z našich se trefil pouze Kuba Maryška
a Standa Rubáček
a prohráli jsme 2:3. I při penaltách byla
píšťalka rozhodčího v náš neprospěch.
Osvědčený střelec Míra Macek kopnul
penaltu ze všech nejlépe, bohužel před
hvizdem rozhodčího a musel ji opakovat.
To už ale na něho bylo moc, netrefil bránu a tak jsme opět na penalty prohráli, i
když je poctivě trénujeme. V tomto směru
jsme jako reprezentační mužstvo Anglie,
které v historii Mistrovství světa a Evropy všechny penaltové rozstřely doposud
prohrálo.
Třetí utkání, nejsilnější soupeř, prohráváme 0:1, podaří se nám Standou
Rubáčkem vyrovnat. Pak však konec
všem nadějím a stav se mění až na 1:13.
V závěru zápasu branku vstřelila Hanka
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Slezáková a můžeme se radovat alespoň
ze zmírnění porážky. V tomto zápase se
k výkonu svých spoluhráčů připojil kolegiálně i brankář Marek Ištok a své mužstvo výrazněji  nepodržel.
A máme před sebou 3.mistrovský
turnaj, tentokráte na domácí horké půdě
v Polici. Nominace bez hokejistů Rubáčka,
Klímy a Ištoka, křepčících v době konání
turnaje na „Posledním bully“ v Hronově. O to větší šance pro dalších 15 hráčů
předvést svoje fotbalové umění a zápal
pro hru před domácími diváky. Těšíme
se na soupeře z Machova, Velkého Poříčí
a do třetice Zábrodí. Ve skrytu duše doufáme v první jarní vítězství. Machov jsme
na podzim přece porazili…
Trenéři míní, hráči mění. Proti Machovu velice špatný, až ospalý začátek
zápasu a do poločasu prohráváme 0:3.
V poločase druhém mírné zlepšení, ale
výborné šance Vildy Gaveleka, Kuby Maryšky, Matěje Víta, Hanky Slezákové či
Jindry Pejskara změnu skóre nepřinesly
a na jednoznačné prohře nic nezměnily.
Utkání proti Velkému Poříčí, první
poločas jako přes kopírák z utkání s Machovem, opět 0:3. Potom konečně pomalé
probouzení ze spánku, zastřelování Kuby
Maryšky, jeho střely těsně nad bránu a do
břevna. Potom snížení Vildou Gavelekem
a konečně to přišlo. První gól v mistrovském utkání Kuby a dějiny polického fotbalu je možné od základu přepsat. Trvalo
to přesně 28 zápasů, než se Kuba trefil…
Více se však již nestihlo a konečný výsledek 2:3 trochu mrzí.
Poslední zápas proti Zábrodí. Dosavadní výsledky s tímto soupeřem na jaře
velmi těsné, ale po poločase opět prohráváme, tentokráte 0:2. Na začátku 2.půle
snižuje Hanka Slezáková na 1:2, vzápětí
má velmi dobrou šanci na vyrovnání. Leč
neuspěje a jak už to bývá, z protiútoku
soupeř zvyšuje na 3:1. Naši se však nevzdávají, brankář Vojta Riedl napálí ránu
z trestného kopu a je to 2:3. Potom další
slavná chvilka Kuby Maryšky a je vyrovnáno. Za chvíli se však soupeř opět ujímá
vedení, následuje chyba Vildy Gaveleka a

je to 3:5. Ještě snižujeme na 4:5 Vildou,
trocha nejistoty, zda slečna rozhodčí gól
uzná, neb jsme v té chvíli měli na hřišti místo 4 hráčů dokonce sedm, ale gól
nakonec platil. Více jsme však nestihli a
tak jsme při  prvním domácím vystoupení žádné vítězství ani remízu nezískali.
Utkání však byla velmi dramatická a napínavá do poslední vteřiny, takže diváci byli i přes porážky spokojeni a slíbili,
že žádnou petici na odvolání trenérů od
mužstva zatím nesepíší.
První hvězdou našeho týmu na tomto turnaji byl Vojta Riedl v brance, který
předváděl obdivuhodné zákroky, vyvolávající potlesk na otevřené scéně, výborné
výkopy a rozehrávky a zapojoval se i do
útočných akcí. Někdy se sice nestačil včas
vrátit, ale to už je riziko podnikání. Vstřelený gól oslavil po vzoru hráčů z afrického kontinentu povedeným přemetem
stranou.
A je tady další turnaj v Polici. Proti
soupeřům z Hronova, Nového Města a
Machova bojuje celkem 15 našich hráčů.
První zápas proti Hronovu, rohový kop
a už od začátku prohráváme 0:1. Vzápětí dostáváme gól druhý, Standa s Vildou
vyrovnají, ale konečný výsledek 3:5 nás
nemohl potěšit.
Druhý zápas proti Novému Městu. Do
poločasu 0:5 v náš neprospěch, hezký
vlastní gól vstřelil Vilda po rohovém kopu
soupeře. Probuzený střelec Kuba Maryška snižuje z trestňáku na 1:5 a Vilda po

nádherné přihrávce od Matyáše Johna na
2:5. Ovšem konečný výsledek 2:10 příliš
vrásek z vysokých čel trenérů nesmazal.
A je zde poslední zápas celého jara
na domácím hřišti. Soupeřem je celek
Machova. Před utkáním trenéři po vzoru
trenéra hokejové reprezentace výrazně
zamíchají sestavou a doufají v úspěšný
výsledek. Útoky soupeře jsou velmi nebezpečné, přesto se ujímáme vedení gólem Standy. Do poločasu přesto prohráváme 1:2 i přes řadu našich výborných
šancí. Ve druhé půli přišla chvíle slávy pro

MMČR v endurosprintu se blíží

Automotoklub Police nad Metují pořádá za
podpory města Police
nad Metují, obce Radvanice a  Chvaleč, hejtmana
Královéhradeckého kraje
a klubu Jestřábích jezdců ve dnech 6.-7.7.2013
v areálu bývalého dolu
Kateřina v Radvanicích v
Čechách, okr. Trutnov již
5. ročník mezinárodního
mistrovství České republiky v závodu terénních
motocyklů, tentokrát v
endurosprintu. Předešlé
ročníky jsme pořádali
cross country. Bohužel
nejsme v letošním roce
schopni uskutečnit společně s tímto závodem i závod čtyřkolek.
Starty po oba dny jsou naplánovány na 8 hod. Po celý víkend
je zajištěno občerstvení. V letošním roce se tak přiblížíme alespoň v menším měřítku k enduru, kterým byl v 80. a 90. letech
minulého století automotoklub v Polici nad Metují proslulý. V
letech 1978 – 1992 uspořádal Automotoklub Police nad Metují
celkem 15 ročníků endura. Enduro do Police přivedl Ing. Martin
Huml, který bohužel již není mezi námi. V roce 1992 se jel poslední ročník, neboť od roku 1991 bylo okolí Police vyhlášeno
chráněnou krajinnou oblastí a pořádání těchto závodů zde bylo
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Míru Hlaváčka, který vstřelil svůj první
gól v kariéře a vyrovnal. Šance se střídají na obou stranách, o diváky se pokouší
mdloby a infarkt, ale stále je nerozhodnuto. Na závěrečnou minutu trenéři posílají
nejsilnější možnou sestavu, vybojujeme
roh a Vilda necelých 10 vteřin před koncem překonává brankáře soupeře přímo
z rohového kopu. Nadšení hráči i diváci,
spokojení trenéři, výborná atmosféra, vítězství 3:2. To je závěr polického turnaje.     
Potěšil nás zvýšený zájem fanoušků,
nejen díky přítomnosti rozšířených rodinných klanů, ale i několika příznivců
mimo rodinné příslušníky. Marek Plný již
není jediný.
Dozvěděli jsme se též, že věhlas našeho týmu díky polickému měsíčníku již
překročil hranice republiky a jsme známi
až na Slovensku, v bývalé baště Československého fotbalu, Trnavě. A to ještě Karel
Pfeiffer nezačal s točením dokumentu.
Pokud někdo víte o dalších místech ve
světě, kde o našem týmu čtou, dejte nám
vědět na mailovou adresu kartarna@
email.cz., ať můžeme být pyšni ještě více,
než dosud.
Další čtyři turnaje jsou na jaře ještě
před námi, tak o nich zase něco příště.
Věříme, že budeme psát o našich dalších
slavných vítězstvích nebo alespoň dobrých výkonech.
Vojta Kvapil a Kamil Švorčík
trenéři mužstva

zakázáno. Po následujících 17 let automotoklub neuspořádal
žádné podobné závody. V roce 2009 se dva aktivní členové Martin Novotný a Jan Vajsar rozhodli navázat na tradici AMK Police
a v Radvanicích v Čechách (blíž to nešlo) zorganizovali společně
s dalšími členy Mistrovství České republiky v cross country motocyklů a čtyřkolek. Závody měly úspěch a tak pořádání dalších
ročníků byla jakási povinnost.
Co se týče současných aktivních jezdců AMK Police, tak Petr
Matěna se pravidelně zúčastňuje závodů seriálu Přeboru SMS
motokrosu Pardubice „Materia Cup 2013“ ve třídě Hobby Open. Doposud se odjely
dva závody v Třemošné dne
20.4.2013 a v Trutnově dne
27.4.2013. Petr Matěna s číslem 225 je na průběžném 6.
místě. Radovan Řezníček se
dne 11.5.2013 zúčastnil jednoho závodu ze seriálu Mezinárodního mistrovství České
republiky v endurosprintu
motocyklů ve Walbrzychu v
Polské republice v kategorii
hobby, kde ho bohužel po
prvním kole (celkem se jela
tři) zradila technika a musel
odstoupit (viz foto).

za AMK Police – Petr Dostál

Závody Světového poháru v Polici nad
Metují jsou již minulostí

Dle ohlasů návštěvníků i závodníků,
byly úspěšné. Každopádně při nás tentokrát stálo počasí, které v minulých týdnech předvádělo, co dokáže a my jsme
pouze doufali, že se alespoň na týden
umoudří. Malý déšť, v sobotu ráno, ovšem
chod maratonu nenarušil a po celý den již
bylo ideální počasí pro maraton a v neděli byl opravdu překrásný slunečný den.
Závodů se účastnili závodníci z České republiky, Polska, Rakouska, Finska a
Slovenska. Celková účast potom byla 35
soutěžících. Bohužel se v posledním týdnu ještě odhlásila celkem 4 spřežení, což
byla velká škoda. V soutěži jednospřeží
startovalo celkem 10 spřežení, ve dvojspřeží potom 22 spřežení a 3 čtyřspřeží
z Rakouska.
Celé závody proběhly bez zranění závodníků i koní. Bez problémů byly i přejezdy spřežení po silnici za plného provozu, čemuž v letošním roce významně
pomohla pomoc Policie ČR. Kompletní výsledky a fotografie si můžete prohlédnout
na našich webových stránkách www.skfagone.cz, zkrácený televizní záznam potom
můžete nalézt na webových stránkách ČT
h t t p : / / w w w. c e s ka te l ev i ze.cz/porady/10150302913-jezdectvi/213471292110003-mezinarodni-zavody-jezdeckych-sprezeni-police-nad-metuji/ .
Pokud někdo sledoval dění na našem
závodišti, tak si určitě všiml, že přípravy začínaly už začátkem května. Samozřejmě bez pomoci jednotlivců, či firem,
bychom tyto závody nemohli pořádat, a
proto nás velice těší, že se k nám přidávají další lidé, kteří nám pomohou s přípravami a organizací samotných závodů.
Přiznám se, že jsem byl občas dojatý, protože všichni, které jsem oslovil s prosbou
nebo žádostí o pomoc, nám vždy vyšli

vstříc a nikdo mně neodmítl. Jsem proto
rád, že takto skvělí lidé žijí mezi námi a
my s nimi můžeme spolupracovat. Stejně
tak děkuji své rodině, která to se mnou
rozhodně v době příprav a konání závodů
nemá lehké a pomáhá ze všech sil.
Dále bych rád poděkoval všem, kteří se po dobu několika týdnů podíleli
na přípravách závodů, ať to bylo sečení,
natírání, výroba drezurního obdélníku
apod. Velké poděkování patří Lucii, Jiřině
a Otovi Maryškovým, Pavle Pavlové, Aleně a Pavlovi Řezníčkovým, Martině Riegrové, Pavlu Daňkovi, Renatě Jehličkové,
Jitce Friedové, Karlovi Pišimu a Ladislavu
Scholzovi.
Během závodů nám pomáhal Spolek
holek, který zajišťoval stravování, Jiří
Krmaš, Jiřina Krmašová, Saša Jirásek,
Lenka Šumberová, Stanislava Gennertová, Jaromíra Matějíčková, Jiří Seidl, Jan
Nývlt, pan Skalský, Michal Baldrych, Ines
Šťovíčková, Petr Vít, Simona Vítová, Irena
Nádvorníková, Andrea Váňová s dcerou
Michaelou. Dále děkujeme všem děvčatům, která v sobotu pomáhala na trati a
v jednotlivých překážkách maratonu.
Organizace a zajištění takovýchto
závodů se neobejde bez partnerů, kteří
mohou pomoci nejen finančně, ale také
materiálně a svými službami. Družstvo
vlastníků Police nad Metují je právě tím
partnerem, bez kterého bychom nemohli
existovat. Ustájení je na jeho pozemcích,
pomáhají sekat a válcovat závodiště a
okolní plochy, jejich technika byla naprosto nezbytná při vyprošťování aut
závodníků, poskytují nám slámu, odklízejí hnůj …… Jejich pomoc a spolupráce
je úžasná. Velké díky. Nesmíme však zapomenout i na další naše významné partnery: Město Police nad Metují, Veba a.s.,
Pěnovaizolace.cz, WIMEX s.r.o., Farmet

Ve Starém Městě se
těžko vyhrává

Motosport Klub Uherské Hradiště
uspořádal 4. a 5. května na „Slováckém
okruhu“ ve Starém Městě, první závod
historických závodních motocyklů
v kategorii Klasik, který se pořádá na
památku závodníka Bohumila Kováře.
V pátek ráno v domnění, že vše je pořádku jsme vyrazili směr Staré Město.
Cestou mimo oběda, žádné zdržení.
Odpoledne na hřišti místní zemědělské školy. Formální a technická přejímka je pro nás jako vždy bez problémů.
Večer popovídání o tom, jak jsme zase
o rok starší a co nového na motorkách.
Ráno, první trénink. Bohužel Miloš
do druhého kola s „čízou“ 125 ccm už
neprojel. Diagnóza ukápnutá svíce.
Naštěstí válec přežil. Rychle do práce.
Nástup do druhého tréninku s obavou
co bude. Stroj vydržel a výsledek šestý čas. Do večera menší úpravy. Večer
posezení s Fanklubem z Hořic, který
zabezpečuje trať. Ráno počasí, déšť.
Naštěstí do startu trať trochu oschla.
Start třídy do 175 ccm. Miloš jde ze
startu druhý, ale ve čtvrtém kole už je
šestý. Bylo by třeba ještě 1000 otáček,
ale ty nejsou. Cíl – šesté místo, Miloš
Thér závodník našeho AMK, vrcholně
nespokojený, ale helfer je rád, že to dojelo.
Příští závod je 15. a 16. 6. V Hořicích. ČTT se jede v kategoriích „Klasik“.
Další víkend se jede ve Dvoře Králové,
jízda pravidelnosti.
Na setkání v depu nebo na trati
s Vámi fandy motorismu se těší Miloš
Thér a jeho pomocník.
Za AMK Lišáky Čvaňhák
a.s., Ferona a.s., Oceltech s.r.o., Stavebniny
JIPEG, Gastro Theo s.r.o., ManMat Police
nad Metují, Bezedos s.r.o. Velké Poříčí,
HAŠPL s.r.o., Cedima  a.s. Meziměstí, Zemní práce Václav Khol Suchý Důl, Rudolf
s.r.o. Bukovice, Elpol Police s.r.o., Grim
a synové, Sokol Bukovice, Hasiči Police
nad Metují, Drogerie Vávrovi, Glor – Jiří
Glozer, Zahradnictví Zobal, Truhlářství
Langhamer & Pohl, Miloslav Sádovský
Bukovice, Koloniál Purkert, Lékárna
Kuklík, Auto Ramax, Marian Rudolf, Kolba s.r.o., Zelenina Ivo Suchomel, Eurona
Černý, Krmiva Součková, Zelenina Dušan Schreiber, Tuan Tran – maloobchod.
Všem posíláme velké poděkování a věříme, že nám zachovají svoji přízeň i při
dalších závodech, které budeme v Polici
nad Metují pořádat. Nejbližšími závody
tak bude Mistrovství ČR v závodech spřežení, které se bude konat ve dnech 2. – 4.
8. 2013 a kam diváky srdečně zveme.
Karel Nývlt, hlavní organizátor
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Župní sraz sokolů na Hvězdě
8. 5. 2013 se sešli Sokolové z župy
Podkrkonošské-Jiráskovy na župním srazu v Polici nad M., který pořádala naše
jednota.
Pro účastníky srazu jsme připravili
návštěvu muzea Merkur, muzea papírových modelů a dále turistický výlet na
Hvězdu.
Exkurze v obou muzeích měla úspěch
nejen u starších, ale hlavně u dětí, které
si vyzkoušely svou manuální zručnost a
přiblížily si práci modelářů.   Plni dojmů
jsme opustili muzea a vydali jsme se na
turistickou túru směr Hvězda.
Rozdělili jsme se na 4 skupiny, motoristé, cyklisté, děti a dospěláci.   Radost
nám udělaly hlavně starší holky , které
si zvolily pěší túru alespoň do Hlavňova.
Šlo se  přes Ochoz ke kapličce, k Čertovce a do Hlavňova.  Cestou jsme se snažili našim hostům přiblížit Policko a jeho

okolí a doporučili jsme jim
další zajímavá místa, která
by mohli časem navštívit.  
Kaplička naše výletníky
okouzlila svou romantikou a u Čertovky jsme se
kochali nádherným výhledem do kraje.  V Hlavňově
na nás čekala motorizovaná jednotka, která nejstarší děvčata převezla na
Hvězdu, zbytek pokračoval
pěšky Kovářovou roklí.
Krůček po krůčku a vrchol Hvězdy jsme dobyli.
Odměnou nám byl výhled
na skalní scenérie, a protože nám přálo
počasí tak i jasný výhled na Broumovsko
a Polsko.
Po náročném výstupu nám pořádně
vyhládlo, tak došlo i na opékání buřtů
v udírně „ U zeleného párku“,
kterou nám s laskavým svolením propůjčil vedoucí restaurace   Hvězda   p. Novák. Aby
nám lépe chutnalo, o atmosféru se nám postarali hudebníci
Zita, Pepa, Petr a Kapr.

Plni dojmů jsme se rozešli a rozjeli do
svých domovů.
Župního srazu se zúčastnilo cca 70
sokolů z Náchoda, Nového Hrádku, Vlkova, Červeného Kostelce, Hronova a samozřejmě Police.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří
nám pomohli celou akci zorganizovat,
řidičům, kapele, p. Novákovi za udírnu a
firmě Pejskar a spol. za vynikající buřty.
TJ Sokol Police n.M .

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ

VYHODNOCENÍ 38. ROČNÍKU

Díky vandrovníci!

Tak 38. ročník Mezinárodního polického vandru
máme za sebou. Vše podstatné lze vyčíst v závěrečné
zprávě o Vandru. Ale přesto mi dovolte, abych jménem
našeho Klubu přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují poděkoval Vám všem 559 vandrovníkům, že jste se i
přes nepřízeň počasí Vandru zúčastnili. Asi jste věděli, že
během dopoledne se počasí umoudří. Ráno to byla opravdu sibérie. Ještě jednou díky. Vaše účast byla pro nás obrovskou odměnou. Stejně jako ohlasy na trasy a celou organizaci Vandru. Ty byly většinou kladné. Výhrady jsme
zaznamenali ohledně občerstvení. Ne, že by nebylo kvalitní, ale že jsem občerstvovací vozidlo „stáhnul z Bělýho
příliš brzo. Neuvědomil jsem si, že jsme na trasy pouštěli
lidi ještě v 10 hodin. Za to se omlouvám a příští ročník na
to budu určitě pamatovat. Touto cestou bych rád poděkoval městu Police nad Metují, všem sponzorům, partě Karla Šnábla, která měla na starost občerstvení a zapisovatelům na startu. A v neposlední řadě nesmím zapomenout
na Bedřicha Erbena a „traséra“ Vaška Krba a na všechny
členy našeho Klubu. Dík patří i CHKO Broumovsko za
vstřícný přístup k naší akci. Na příštím 39. ročníku se s
vámi těšíme opět na viděnou. A nezapomeňte, Vandr je
vždy třetí sobotu v květnu.
p. s. Vražedné pobřeží s Pepínem Martincem je pro
Vandr ráj.
Petr Scholz
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MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU
Vandr se konal 18. 5. 2013. I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo
559 vandrovníků. Kompletní oficiální zpráva byla zhotovena v 11:00 hod.
Vyhodnoceni byli tito účastníci 38. Mezinárodního polického vandru:
Nejmladší: Ema Šrytrová, rok narození 2013
Nejstarší: Zdeněk Švorčík, rok narození 1934
Nejpočetnější rodina: Fuchsovi a Filipiovi
Nejvzdálenější účastník z ČR: Vlastimila Hamáčková - Plzeň
Nejvzdálenější zahraniční účastník: Dušan Nemergut – Stropkov (Slovensko)
Nejpočetnější třída ZŠ Police nad Metují: 5. B – 9 žáků
Klub přátel turistiky TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. spolu s kolektivem
pořadatelů 38. Mezinárodního polického vandru vřele děkuje městu Police nad
Metují a všem sponzorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu této náročné akce.
Organizační výbor 38. Mezinárodního polického vandru
Ředitel: Petr Scholz
Pracovníci prezence, startu a cíle: Vilma Scholzová, Eva Šustková, Václav Jirásek,
Jaroslav Vtípil, Zdena Lacinová, Čestmír Končický, Kateřina Miková a Václav Krb.
Za výběr, úpravu a značení tras: Václav Krb, Jaromír Matějec.
Pracovníci kontrol na trasách: manželé Duchatschovi, Jan Kulhavý, Olda Holec, Marie
Matoušová, Jana Špačková, Luboš Andrýs a Rostislav Pavlík
Pracovníci dopravní služby: Autodoprava PROMA REHA, s.r.o. - Josef Rusín, Jiří Verner
Obsluha občerstvení: Kolektiv pracovníků Karla Šnábla
Zpracování dat: Milan Hejnyš ml., Bedřich Erben, Ota Scholz
Vypracoval: Bedřich Erben, Milan Hejnyš ml. a Ota Scholz
V Polici nad Metují 18. 5. 2013

POŘADATELÉ 38. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU DĚKUJÍ VŠEM

SPONZORŮM!!!
VANDROVNÍKŮM ZA JEJICH ÚČAST!!!
ROVNĚŽ DĚKUJÍ KOLEKTIVU RESTAURACE VRAŽEDNÉ POBŘEŽÍ
ZA PERFEKTNÍ SERVIS!!!
DĚKUJÍ I VŠEM

Drogerie Jaroslava Vávrová

na_zamku_2013_130x185_broumov.indd 1
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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
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! AKCE !
Kdo si počkal, ten se dočkal !

Zahradnictví Zobal od pondělí
4.června zahajuje výprodej
balkónových květin.
Prodáváme za velkoobchodní ceny a se
slevami až 50 % na vybraný sortiment.
Ve vybraných prodejnách
pokračujeme s prodejem
krmiv a chovatelských potřeb
za internetové ceny.

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

Police n. Metují

Datum:
Datum:
25. června 2013 27. června 2013
v 15.00 hod.
v 15.00 hod.

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

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

Autor obálky:  Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky:  
vždy 20. den v měsící do 15 hod.
• Distribuce:  první pracovní den v měsíci
• 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 	
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Konečný termín pro přijímání příspěvků do
jednotlivých čísel Polického měsíčníku bude
nadále vždy 20. den předcházejícího měsíce
do 15. hodin..
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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
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PETR ČECH
DUKELSKÁ 175
POLICE NAD METUJÍ
TEL: 602 492 956

• VÝŠKOVÉ PRÁCE HORO TECHNIKOU
• TESAŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
• NATÍRÁNÍ STŘECH, ŠTÍTŮ, OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ APOD.
Novinka
v Polici nad Metují!

SOUKROMÁ
HUDEBNÍ
ŠKOLA

LUCKY

• klávesové nástroje,
piano
• doprovodná, sólo
kytara
• baskytara,
• Hudení teorie
1x týdně *
• pro děti i dospěl
• individuální hodiny
dle dohody *
• v učebně
nebo u Vás doma
• kytary k zapůjčení
Netradiční způsob
vyučování, základy hry
v hudební kapele!!

Lukáš Dostál

Masarykovo náměstí 20
Police nad Metují,

tel: 608 036 826
www.hudebniskolalucky.webnode.cz
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REKONSTRUKCE TERASY "NA HRÁZI" UKONČENA
V průběhu května proběhla z iniciativy Místní organizace Českého rybářského svazu v Polici nad Metují generální oprava dosluhující terasy hospůdky
Na Hrázi v Hlavňově.
Město Police nad Metují se podílelo dodáním dřeva.

Děkujeme rybářům a všem, kteří se na této náročné akci podíleli.
Ida Jenková
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