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ŠPÝCHAR - NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Z ROKU 1694 PATŘÍ MĚSTU
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Před loňskými Vánocemi dostalo město Řeka Metuje
a její města
dárek. Vlastně dar. Danajský?

ŠPÝCHAR
1694

Budova bývalého špýcharu je součástí objektu
bývalého JZD. Má svoji
dlouholetou historii, kterou (do roku 1866) připravil pan Miroslav Pichl

Byl postaven špýchar (sýpka) v ledhujském
dvoře.

1761
Protože se válečná střetnutí odehrávala nedaleko zdejších hranic, byla Police zvolena za
shromaždiště raněných a nemocných. Ti byli
nejprve umísťováni po domech ve městě, ale
protože hrozilo nebezpečí nákazy, byla zřízena polní nemocnice. K tomu účelu posloužil
panský špýchar v Ledhuji, který byl rozdělen
na světnice, do kterých bylo postaveno 24 kamen. V klášteře byla umístěna polní lékárna
a byt pro štábního lékaře. Mimo to byl v Malé
Ledhuji zřízen tzv. „charvátský špitál“ (z této
budovy se pak během času stala pazderna,
pak obydlí pro dělníky klášterního dvora a
nakonec chudobinec – dnešní čp. 509). Za
panskými stodolami byl zřízen vojenský hřbitov.
„Ani to však návalu nestačilo, a proto byli
nemocní rozdělováni i na vesnice, v Bělým,
podle dochované pověsti byla »nemocnice«
v čp. 34 a vyprávělo se, že 13 vojáků bylo pohřbeno u »Obce«. Sám jsem to slyšel od pamětníka, který byl narozen roku 1951 (Krunka). Před 50 lety bylo ještě u »Obce« vidět tři
pahrbky v podobě hrobů. Byly-li to ony, nelze
to říci přesně.“(Pavel Weissar, kronika obce
Bělý, kniha 1)
Na zimu bylo do vsí znovu vloženo mnoho vojska, které vyžadovalo mnoho povozů,
takže byla nouze o koně. Na otop, který vyžadovaly hlavně vojenské špitály, padl skoro
celý městský „Malý les“ u Radešova. Počet raněných neustále stoupal (až na počet 3.000
mužů!) takže lazarety nepostačovaly a nemocní byli opět umísťováni do domů ve městě a ve vsích. Lidé jim často museli přenechat
své obytné světnice a sami bydleli ve stodolách a chlévech. Nákazám, jež se rozmáhaly
mezi raněnými (včetně kurdějí), podléhalo i
civilní obyvatelstvo, oslabené hladem a celkovou nouzí.

1788

byla patentem císaře Josefa II. zavedena povinná instituce tzv. KONTRIBUČENSKÝCH
SÝPEK.
Již před rokem 1748 nutily některé vrchnosti v Čechách a na Moravě své poddané,
aby za příznivějších let zakládali obilní zásoby, ze kterých by se jim v nouzi dostalo
podpory.

Článek 4 patentu nařizuje, aby každý
poddaný, který má ornou půdu, odvedl ze
čtyř druhů obilí (pšenice, žita, ječmene a
ovsa) třetí díl toho, čeho jinak potřebuje na
svou zimní a letní setbu do obecní sýpky a činil tak po 3 léta po sobě jdoucí. Za ten čas se
měla na každém panství, na každém statku a
v každém městě nashromáždit taková zásoba obilí, aby stačila k zimní a letní jednoroční setbě. Tyto zásoby se každoročně rozpůjčovaly spolehlivým sedlákům, přičemž se po
žních odevzdávaly s naturálním úrokem 1/8,
později 1/16 množství.
Postupně se tak nashromáždily zásoby
obilí, z nichž se část odprodávala a stržené
peníze se ukládaly jako společné vlastnictví.
Vznikly tak peněžní kontribučenské obilní
fondy, z nichž se poskytovaly na mírný úrok
půjčky.
V Polici vrchnost zapůjčila pro zřízení
kontribučenské sýpky prostory ve špýcharu
ve svém dvoře ve Velké Ledhuji, postaveného
zde roku 1694.

je nový DVD
dokument, který vznikl díky
podpoře Branky
o.p.s., městu Police nad Metují a Vaku Náchod. Byl pokřtěn
na pravidelném setkání Senior klubu Ostaš
v Polici nad Metují jeho předsedkyní paní
Helenou Pivoňkovou. V přítomnosti autorů – Jitky Štěpánkové a Petra Rouska – z TV
Metuje. Ti po symbolickém křtu promítli
několik reportáží z Policka, které natočili
pro oblíbenou nedělní Toulavou kameru.
Příjemná byla následná beseda. Zájem seniorů o současné dění. Radost z patriotismu a
hrdost na Policko. Dobrovolný svazek obcí
Policko je součástí turisticky významného
území Kladské pomezí. Oblasti bývalého
okresu Náchod. Území obdařeného mimo-

27. července 1886

- řádila velká vichřice s průtrží mračen. Střecha domu čp. 32 v Polici, zvaného
„Prádlo“ byla vichřicí odnesena, rovněž střecha ze špýcharu ve Velké Ledhuji byla odnesena i s krovy. Ve městě byly rozbity stovky
oken; celkové škody činily úhrnem několik
tisíc zlatých. Značné škody byly i v okolních
lesích.
Mnozí z Vás by mohli pomoci s pokračováním historie. Budeme vděčni za
fotky, písemnosti, vzpomínky. Leta je objekt využíván jako skladový prostor. Neměl
majitele. Byl spravován ……….

Jaký bude další osud této národní kulturní památky? O tom můžete rozhodnout
i Vy. Svými náměty, nápady, doporučeními…
Dveře špýcharu budou všem otevřeny v pátek 18. 4. od 13 do 16 hodin u příležitosti Mezinárodního dne památek a
sídel.
Můžete si na vlastní nebezpečí prohlédnout historický objekt, který čeká
na své další využití.
Ida Jenková

Učíme se celý život…

20. březen je Den vzdělanosti, 28. březen je Mezinárodním dnem učitelů. Kdy
jindy vzpomenout těch, kteří byli a jsou
přítomni „hlavnímu“ vzdělávání. U nás ve
městě učitelů, vychovatelů mateřského a
základního školství, středního učiliště zemědělského, základní umělecké školy. Ve
čtvrtek 20. 3. se ve 13 hodin na sále Pellyho
domů uskuteční setkání pedagogických seniorů se současným vedením našich škol.
Chtěli bychom zavzpomínat, poděkovat a
informovat o současném dění. Náš dík pa-

řádnými přírodními úkazy, historickými
obdivuhodnými památkami,
stavbami,
současnými atraktivními turistickými cíli.
Kladské pomezí je turistická značka,
která má za úkol pomáhat rozvoji rozumného turismu.
Dokument má za cíl prezentovat města
na řece Metuji na veletrzích, propagačních
akcích, v informačních centrech, jako dárek při poznávacích cestách republikou i za
hranicemi. Vidět ho budete moci v městské
knihovně, v IC v Polici nad Metují, v Muzeu
papírových modelů. Samozřejmě budou i na
úřadech obcí DSO Policko.
Ida Jenková
tří všem současným pedagogům, vychovatelům, ale i nepostradatelnému personálu,
bez kterých by školy nefungovaly. Jarní
prázdniny letos proběhnou od 10. do 14.
března. V tomto čísle PM je bohatá nabídka
k jejich aktivnímu využití a dalšímu obohacení. Připravili ji skauti, Muzeum papírových modelů, Mateřské centrum MaMiNa,
CKV Pellyho domy, PUVČ. Zdarma nebo za
symbolické ceny. I jim velký dík! Věřím, že
J.A.Komenský by měl radost.
Ida Jenková
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Rekonstrukce komunikace č. II/303 v obci Bukovice
- uzavírka a objízdné trasy

Jak jsme Vás již informovali v minulém
čísle, bude v průběhu jara a léta realizována kompletní rekonstrukce komunikace č.
II/303 z Police do Broumova v úseku přes
Bukovici (od křižovatky ulic Ostašská a Na
Sibiři až po motorest Lucky Luke). Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky,
neboť součástí stavby jsou kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace, a dále
přeložky sítí elektronických komunikací či
vedení plynovodu. Rekonstrukce tak musí
probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy
povedou dvěma směry, přičemž nákladní a
dálková autobusová doprava bude v rámci
objížďky jezdit z Police na Žďár nad Metují
a dále na Českou Metuji, Teplice nad Metují; osobní automobily a linková doprava na
trase Broumov – Náchod budou jezdit přes
Suchý Důl a Hlavňov. Jelikož je na objízd-

ných trasách řada úseků, kde nejsou chodníky, bude v rámci objížďky i na chodcích,
aby dbali zvýšené opatrnosti, chodili na té
správné straně vozovky a volili oblečení
vybavené reflexními prvky. Za město jsme
ve spolupráci s hlavňovským osadním výborem a městkou policií připravili vyjádření jak pro investora, tak pro dodavatele
stavby, ve kterých jsme jasně specifikovali
naše požadavky na zajištění bezpečnosti
všech účastníků provozu na objízdné trase. Námi vznesené požadavky směřovali
na umístění dopravního značení upozorňujícího na pohyb chodců na vozovce, dále
značení zajišťující snížení rychlosti v uzavřené obci na 30 km/h, mimo obec pak na
50 km/h, značení upozorňující na zúžená či
jinak nebezpečná místa, značení „POZOR,
DĚTI!“ v kombinaci se snížením rychlosti

V tuto chvíli je k dispozici k nahlédnutí
návrh nového územního plánu města Police nad Metují. Nahlédnout do grafických
či textových částí je možné na webových
stránkách města Police nad Metují (http://
www.meu-police.cz/mesto/uzemni-plan/)
nebo na webových stránkách pořizovatele,
kterým je Městský úřad Náchod (http://
mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/
projednavane-uzemni-plany/). Připomínky
ke zveřejněnému návrhu může vznést každý,
přičemž tak může učinit do 10. 3. 2014, přičemž připomínky je třeba adresovat Městskému úřadu Náchod, odboru výstavby a
územního plánování, Masarykovo nám. 40,
PSČ 547 01. V textu připomínky pak nezapomeňte uvádět údaje, které by mělo obsahovat každé podání učiněné vůči správnímu
orgánu (podle § 37 odst. 2 správního řádu
musí být z podání patrno, kdo je činí, které
věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba
uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou
adresu pro doručování. V podání souvisejícím
s její podnikatelskou činností uvede fyzická

osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek
odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační
číslo osob a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou
adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu,
identifikační číslo osob nebo obdobný údaj
a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis
osoby, která je činí. Současně je třeba řádně
specifikovat, které nemovitosti nebo jakého
záměru se připomínka týká, aby mohlo být
řádně a objektivně posouzeno, zda může být
do návrhu územního plánu zapracována či
nikoliv. V případě pochybností o správnosti
či věcnosti Vaší připomínky se obraťte na
mne, a vše můžeme před uplatněním připomínky prodiskutovat (skop/at/meu-police.
cz; 606719554).
Jiří Škop, místostarosta

Návrh nového územního plánu města

Den s IZS se vydařil

Sál Pellyho domů a část náměstí před ním ve čtvrtek 20. února
od rána do odpoledne patřil uniformovaným i neuniformovaným
složkám integrovaného záchranného systému, Policii ČR, městské
policii, skalní záchranné službě a BESIPu. Děti ze školek, školy,
družiny, ale i senioři, maminky a tatínkové s dětmi, náhodní ko-

Foto: Štěpán Horák
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na 30 km/h v úsecích u škol, dětských hřiště, sportovišť či tělocvičen, značení „Slepá
ulice“ v ulici Na Sibiři v kombinaci se značením „Zákaz vjezdu“ (B01 s dodatkovou
tabulkou umožňující vjezd zemědělské a
lesní techniky, potažmo vlastníků pozemků) v ulici Na Sibiři v Polici nad Metují na
křižovatce místní komunikace ulice Na Sibiři a účelové zemědělské komunikace u
rozestavěné stavby rodinného domu. Zbývající značení, které v rámci objízdných tras
bude použito, vychází z projednání návrhu
značení s okolními obcemi a s dopravní policií. Současně jsme doporučili, aby na hlavních křižovatkách v Polici nad Metují byly
na směrovém dopravním značení objízdné
trasy doplněny vedle označení směru na
BROUMOV i směry na významné cíle (PL,
či WALBRZYCH), či turisticky významné
oblasti (ADRŠPACH), neboť objízdná trasa
bude zasahovat i do hlavní turistické sezóny, kdy bude regionem projíždět řada řidičů
mířících do sousedního Polska, či do velký
pískovcových skalních měst v Teplicích nad
Metují a v Adršpachu, přičemž toto detailnější směrové navedení dopravy by zajistilo
řidičům větší komfort, více klidu, a zamezilo by bloudění těchto řidičů naším městem
a přilehlými obcemi.
Uzavírka komunikace bude zahájena
dne 31. 3. 2014, přičemž její ukončení se
předpokládá v prvé polovině srpna. Dodavatel stavby přislíbil maximální možnou
rychlost s ohledem na povětrnostní podmínky a technologické postupy na stavbě,
nicméně z loňské výstavby stoupacích pruhů víme, že zejména počasí umí stavařům
hodně zatopit.
Situace nebude jednoduchá, proto bych
si na závěr rád apeloval na všechny, aby
byli obezřetní, a věnovali ochraně svojí, či
ochraně svých blízkých dostatečnou pozornost, zejména v dostatečném vybavení reflexními proužky či vestami (v tomto ohledu se pokoušíme jednat s BESIPEM, zda by
mohl část těchto prvků občanům věnovat).
Jiří Škop, místostarosta

lemjdoucí, se mohli seznámit se současným systémem zabezpečujícím ochranu a bezpečnost občanů. Za vedení města Police děkuji
všem aktérům za smysluplnou akci. Věřím, že to pro nikoho nebyl
ztracený čas.
Ida Jenková

Foto: Jiří Mach

Vláda připravuje centralizaci veřejné správy, která sníží
dostupnost veřejných služeb

Nová vláda ČR se ještě ani neuchopila
vedení státu, a již k nám prosakují první
informace o tom, že i tato vláda v čele s Ministerstvem vnitra hodlá pokračovat v centralizaci veřejné moci ve státě. Podle zpráv
z Ministerstva vnitra je v rámci takzvané III.
fáze reformy veřejné správy, jejíž přípravu
Nečasova vláda po projednání se zástupci obecní samosprávy zastavila, opět ve
hře idea, podle níž by měl být výkon státní
správy z úřadů, jakým je např. náš městský
úřad, převeden na obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti, což jsou v tuto chvíli
úřady v Náchodě a v Broumově. Pro řadu
občanů by tato změna v praxi znamenala, že
by kvůli vyřízení, i jednoduchých úředních
záležitostí, museli jezdit desítky kilometrů
daleko.
Na jednání zástupců obecních samospráv se senátory (napříč politickým spektrem), které se uskutečnilo v roce 2012 na

půdě Senátu, bylo jednoznačně domluveno,
že ministerstvo před pokračováním přípravy další fáze reformy veřejné správy připraví analýzu všech správních činností, které
vykonávají úřady města a obcí 2. a 1. stupně
(to jsou města a obce v regionu Policka),
včetně zpřesnění nákladové analýzy. Předseda Svazu měst a obcí České republiky Dan
Jiránek k tomu na jednání uvedl: „Pokud
by předlohu kabinet v navrhované podobě
schválil, významně by tak zhoršil životní podmínky občanů z obcí do 10 tisíc obyvatel, což
by zákonitě vedlo k jejich nespokojenosti.“
Z materiálů, které má nová vláda k dispozici, vyplývá, že by přenesení výkonu
státní správy (tedy zejména agendy stavebních úřadů, matrik, životního prostředí)
měl stát uspořit prostředky ve výši jednotek miliard korun, přičemž v materiálech
nejsou vůbec zmíněny náklady, které si
přenos agendy vyžádá. Stát naprosto mylně

Společný program Státního fondu životního prostředí a krajských samospráv na
podporu výměny starých neekologických
kotlů, tzv. kotlíková dotace, se z Moravskoslezského kraje rozšiřuje do dalších krajů
ČR. V tuto chvíli již je možné o dotace žádat krom Moravskoslezského kraje též ve
Středočeském a Ústeckém kraji, přičemž o
připojení se k tomuto dotačnímu programu
uvažuje též Královéhradecký kraj. Nicméně
v našem kraji zatím není žádná dotační výzva vyhlášena, a tak musíme zatím počkat.
Jelikož je dobré být případně připraven, až
náš Kraj tuto dotační možnost otevře, přinášíme k těmto kotlíkovým dotacím několik
základních informací.
Cílem těchto kotlíkových dotací je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích
zdrojů na tuhá paliva. Tento národní dotační program se týká tzv. lokálních topenišť
do tepelného výkonu 50 kW. Dotace je poskytována na různé typy kotlů a platí pouze pro výměnu stávajících ručně plněných
kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje.
Administraci dotací zajišťuje centrálně Státní fond životního prostředí (SFŽP)
a konkrétní přihlášený kraj, kde kotlíková
dotace ve vyhlášené výzvě probíhá. SFŽP
stanovuje pro všechny Kraje jednotné podmínky, za jakých se může dotace čerpat a
také výše dotačních příspěvků, které se liší
dle typů a parametrů podporovaných kotlů.
Pro každou výzvu a kraj se alokují dotační prostředky, na kterých se podílí stejnou měrou SFŽP a příslušný kraj, tzn. oba
se podílejí na poskytovaných dotacích v
poměru 50/50. Krajské prostředky plynou
z krajských rozpočtů, druhá polovina od
SFŽP se vyplácí na základě Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování
finančních prostředků ze SFŽP. Obecně je
ze strany SFŽP nastaveno fungování tak, že

SFŽP je připraven dorovnat prostředky pro
kotlíkové dotace pro jakýkoliv kraj v ČR, .
První krok je však vždy na samotném Kraji,
který musí mít sám zájem kotlíkovou dotaci
a vyčlenit na něj peníze ze svého rozpočtu,
přičemž SFŽP pak tyto peníze zdvojnásobí.
O kotlíkovou dotaci si může zažádat
pouze fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem, resp. spoluvlastníkem nemovitosti,
která je určena k bydlení. Pro podnikatele a
firmy není kotlíková dotace určena. Dotace
je poskytována formou jednorázové investiční účelové podpory a příjemce dotace
musí projekt realizovat na území příslušného kraje.
Do uznatelných nákladů patří nákup
a instalace nového kotle, případně akumulační nádoby. Kotel pak musí splňovat
předepsané maximální hodnoty emisí a
minimální účinnost. Tyto parametry udává Metodický pokyn MŽP k definici nízkoemisního spalovacího zdroje a dále musí
kotel na tuhá paliva splňovat minimálně 3.
emisní třídu (nebo vyšší) dle ČSN EN 303-5.
Poslední podmínkou je výběr pouze takového kotle, který je v době pořízení zapsán v
Seznamu výrobků a technologií (SVT).
Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou do čtyř měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé
pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a
předložili požadované doklady ke kontrole.
Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace.
Oslovili jsme hejtmana Královéhradeckého kraje s dotazem, zda se hodlá Kraj
k této dotační akci připojit, a případně kdy
hodlá dotační výzvu vyhlásit. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.
Jiří Škop, místostarosta

Dotace na výměny kotlů i v našem kraji?

předpokládá, že přenos této agendy zajistí
snížení výdajů státního rozpočtu, a nevyvolá žádné další náklady, přičemž opomíjí, že
pro zvládnutí přenášené agendy bude třeba
„převést“ i úřední aparát (konstrukce, že
agendu zvládnou vykonávat stávající úředníci obcí s rozšířenou působností, pro který bude třeba zřídit kanceláře a vybavit je
nezbytným softwarem a hardwarem. Tedy
tato změna vyvolá celkem vysoké náklady u
obcí s úřadem s rozšířenou působností.
Další výdaje budou ze státu přeneseny
na občany, neboť cca 3,5 milionů lidí v rámci našeho státu, kteří si budou potřebovat
vyřídit své zákonné povinnosti, které nyní
vyřizovali na městských či obecních úřadech, budou nuceni cestovat do okresních
měst. V praxi tedy tento záměr vlády znamená přenesení nákladů státu na občany
a oddálení výkonu státní správy od občanů. Záměr vlády pak porušuje nejen jeden
ze základních principů fungování veřejné
správy v prostoru Evropské unie (rozhodovací procesy by měly probíhat v návaznosti
na složitost rozhodování, co nejblíže lidem),
ale i proklamace vlády o zlepšení fungování veřejné správy, které se linou koaliční
smlouvou a vládním prohlášením.
Podle našeho názoru by úvahy státu
měly jít zcela jiným směrem, a to směrem,
který byl nastolen minulými vládami, které
se pokoušely v řadě úseků vypustit zásahy
státu do běžného života lidí. Společně se
Svazem měst a obcí budeme tedy nadále
usilovat o to, aby menší města a obce mohly znovu vydávat občanské průkazy a pasy,
jakož i stavební povolení pro rekonstrukce
místních komunikací, případně pak opětovně povolovat odběry vody, vydávat stavební povolení na budování studní pro fyzické
osoby, a konečně, aby na těchto úřadech
byla zachována agenda matrik, stavebních
úřadů a agenda ochrany životního prostředí.
Jiří Škop, místostarosta

Rozpis lékařů
stomatologické služby
březen 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
08. – 09.03. MUDr Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
15. – 16. 03. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
22. – 23. 03. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
29. – 30. 03. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují

491 541 654
602 333 427
603 479 084
491 543 844
491 581 394
602 333 460
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Velké setkání obyvatel,
rodáků a milovníků Hlavňova

V turistické chatě na Hvězdě se v sobotu 15. února 2014 sešli ve velkém počtu
občané, příznivci i milovníci obce Hlavňov a
jeho okolí. Autorský kolektiv připravované
publikace o minulosti a současnosti obce
pod vedením Mgr. Michala Bureše připravil
bohatý program. Na začátku účastníky oslovila prezentace krajinářských kompozic na
snímcích hlavňovského chalupáře Jana Moravce, dále pak sestřih z dobových filmů
hlavňovského rodáka pana Václava Šrůtka
(natočeny v letech 1958 až 1970) i jeho fotografie z poloviny 80. let, kdy dokumento-

val všechna hlavňovská stavení s jejich obyvateli. Autoři některých kapitol vznikající
knihy krátce představili zajímavosti z jejich
práce. Po roce jsme tak mohli slyšet a vidět,
kolik práce se na knize již udělalo a těšíme
se na její křest v říjnu letošního roku opět
na Hvězdě.
Osadní výbor Hlavňov děkuje
občanům za velký zájem o setkání, autorskému kolektivu za odvedenou práci a starostce města za všestrannou organizační i
finanční podporu.
Osadní výbor Hlavňov

Hlavňov se letos
dočká…

Již víc než rok přípravný tým pod
taktovkou Mgr. Michala Bureše chystá
knihu o Hlavňově. Pro místní, rodáky,
turisty, zájemce. Je víc než příjemné,
že do realizace knihy je díky dvěma
setkáním na Hvězdě vtažena i veřejnost. Objevují se dokumenty, nad
kterými jásají i pracovníky Státního
okresního archivu v Náchodě. Nosí
se rodinné poklady. Je velmi příjemné vidět zažloutlé snímky, staré filmy,
rodinné záznamy připomínající ty,
jejichž stopy zůstaly, ale oni jsou již
pouze ve vzpomínkách. Ty se oživují,
skládají do souvislostí, těší následovníky. Publikace by měla spatřit světlo
světa do konce října letošního roku.
Již nyní bereme objednávky na její
prodej. Cena nepřesáhne 500 Kč. Dovolujeme si Vás požádat o její závazné objednání. Buď u členů Osadního
výboru Hlavňov nebo na Informačním centru v Pellyho domech- ckv@
policko.cz, infocentrum@policko.cz,
491 421 501, 491 421 346. K objednání potřebujeme Vaše jméno, příjmení,
doručovací adresu a kontakt mbt nebo
e-mail, počet. Vaše včasná objednávka
– určitá forma subskripčního prodeje
– nám pomůže při stanovení nákladu a
v nutných kalkulacích s realizací knihy
spojených. Děkujeme.
Ida Jenková

Foto: Jan Moravec
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Poplatek za odpady a ze psů
... blíží se datum splatnosti !!!
Připomínáme všem občanům města, kteří mají trvalý pobyt nebo rekreační objekt na území Police nad Metují a jejich částí nebo jsou držiteli psa,
že 31. březen 2014 je posledním dnem k zaplacení poplatku za odpady a poplatku ze psů. Případným nedodržením této lhůty se vystavujete možnosti
postihnout Vaši platební povinnost sankcí.

Poplatek lze zvýšit až na trojnásobek.
yy poplatek za odpady 600,-Kč na osobu a rok (při úhradě do 31. 3. 2014
sleva 100,-Kč)
yy poplatek ze psů 300,-Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
yy 500,-Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
yy 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
yy 200,-Kč důchodci

Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně MěÚ nebo bezhotovostně převodem na účet č. 9005-4629551/0100. Při bezhotovostní platbě
uveďte prosím do textu pro příjemce jména všech poplatníků, na které se
platba vztahuje a při placení obou poplatků naráz rozdělte úhradu za odpady a za psy do dvou jednotlivých plateb. U platby za psy uveďte do VS - 1341,
SS – rodné číslo poplatníka, u platby za odpady do VS – 1340, SS – rodné
číslo jednoho z poplatníků. To vše z důvodu správného zaúčtování plateb ke
konkrétním poplatníkům.
Pokladna úřadu se nachází v přízemí městského úřadu, hned za
vchodem do budovy vpravo, č. dveří 11, můžete nás navštívit každý pracovní den (PO, ST – od 8,00 do 17,00 hod.; ÚT, ČT, PÁ – od 7,00 do 14,30 hod.
s výjimkou polední přestávky každý den od 11,30 do 12,30 hod)
Dále připomínáme těm, kteří dosud neuhradili výše uvedené poplatky
za rok 2013, že mají poslední možnost poplatky zaplatit v původní výši.
V současné době se připravují vyměřovací řízení na neuhrazené poplatky
za rok 2013, ve kterých budou nezaplacené částky v souladu se zákonem
navýšeny na trojnásobek a dále vymáhány exekučně.
Povinnost úhrady těchto poplatků se vztahuje i na občany nahlášené k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (městského úřadu).
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková
FSO - poplatky

Práce na nových
publikacích nejen pro turisty
je v plném proudu

Destinační společnost pro Kladské pomezí BRANKA,
o.p.s. se připravuje na hlavní turistickou sezonu v roce
2014. Právě vznikají tři nové propagační materiály.
Jedním z nich jsou již tradiční letní noviny KLADSKÉ
POMEZÍ, které se za více jak čtyři roky své existence, těší
velkému zájmu. O tom svědčí i každoročně se navyšující náklad, který bude v letošním roce už úctyhodných
25 000 ks. Redakční rada už pracuje na náplni novin a na
informačních centrech budou podle prvních předpokladů
k dostání opět na počátku května.
Další dvě publikace budou zbrusu nové a vzniknou
díky projektu v rámci přeshraniční spolupráce s polským
partnerem. Jedná se o ilustrovanou mapu, která bude zároveň i prostřednictvím sbírání samolepek s motivy vztahujícími se ke Kladskému pomezí motivovat děti k navštívení dalších míst v našem území.
V neposlední řadě je to propagační materiál, který je
zacílen také pro děti a to pracovní sešit, který, jak pevně
doufáme, bude hravou formou seznamovat nejen s Kladským pomezím, ale i s jeho zajímavostmi, atraktivitami a
možnostmi vyžití pro rodiny s dětmi. Oba tyto materiály
budou opět k dostání na informačních centrech v průběhu měsíce května.
Lenka Lembejová
BRANKA, o.p.s.

Nakládání s odpadními vodami

problematika aktuální, týkající se každého vlastníka nemovitosti. Níže otiskujeme značně rozsáhlý materiál, který vypracoval Ing.
Ondřej Poul, vedoucí odboru Životního prostředí MěÚ Náchod. Je v něm srozumitelně popsáno vše podstatné, abychom splnili zákonem
stanovené podmínky. V žádném případě nechceme strašit. Jen informovat, zamyslet se a začít konat.
Ida Jenková

Vypouštění odpadních vod z nemovitostí pro bydlení nebo
občanskou vybavenost (velikost zdroje odpadních vod do 50 EO)
Úvod

Odpadními vodami jsou vody, které
jsou po použití v nemovitosti nějakým
způsobem znečištěny. V případě rodinných
domů, bytových domů a staveb občanské
vybavenosti se jedná o vody znečištěné
např. po mytí nádobí, praní, splachování
toalet, mytí a sprchování se, tj. vody neznečištěné průmyslovými škodlivinami z
výrobních procesů.
Povinnosti při zacházení s odpadními
vodami jsou upraveny zejména zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), a v jejich prováděcích předpisech (nařízení vlády a vyhlášky).
Vznikající odpadní vody lze v zásadě
likvidovat několika způsoby:

1) Vypouštěním do veřejné kanalizace,
která je zakončena čistírnou odpadních
vod (ČOV). V tomto případě není třeba
odpadní vody vypouštěné z nemovitosti nijak předčišťovat, není třeba žádné
povolení vodoprávního úřadu, stačí
uzavřít smlouvu s provozovatelem kanalizace.
2) Vypouštěním do veřejné kanalizace,
která není zakončena ČOV. V tomto případě je nutno odpadní vody vypouštěné
z nemovitosti předčišťovat pomocí domovní ČOV, rovněž musí být uzavřena
smlouva s provozovatelem kanalizace.
3) Vypouštěním odpadních vod do vod povrchových (vodní tok). V tomto případě
je nutno odpadní vody vypouštěné z nemovitosti předčišťovat pomocí domovní ČOV a je třeba povolení vodoprávního úřadu k vypouštění předčištěných
odpadních vod do vod povrchových.
4) Vypouštěním odpadních vod do vod

podzemních (výjimečně a pouze v místech, kde nelze odpadní vody vypouštět výše uvedenými třemi způsoby). V
tomto případě je nutno odpadní vody
vypouštěné z nemovitosti předčišťovat
pomocí domovní ČOV, je třeba povolení
vodoprávního úřadu k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních a kladné posouzení hydrogeologa. Použití předčištěných odpadních
vod k zalévání a rozstřiku je považováno za vypouštění do vod podzemních.
5) Tam kde nelze odpadní vody vypouštět
žádným z výše uvedených způsobů, musejí být odpadní vody shromažďovány
v nepropustné jímce (žumpě) a pravidelně odváženy k likvidaci na některou
komunální ČOV, která je k tomuto účelu
vybavena (stáčecí místo).
Výše uvedené způsoby vypouštění odpadních vod jsou seřazeny podle současných priorit ochrany vod, tzn. nejvyšší pri-
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oritu má způsob vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace
ukončené centrální ČOV. V lokalitách, kde je možnost napojení na
tuto kanalizaci, nebude vodoprávní úřad povolovat jiné způsoby
vypouštění odpadních vod.
V současné době nesmějí být vypouštěny odpadní vody do vod
povrchových a podzemních a do veřejné kanalizace nezakončené ČOV bez náležitého předčištění a bez povolení vodoprávního
úřadu (od 1. 1. 2014 není povolení třeba k vypouštění do veřejné kanalizace). Domovní ČOV, kterou jsou odpadní vody před vypouštěním předčištěny, pak musí být řádně stavebně povolena a
zkolaudována.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
podzemních jsou vodoprávním úřadem v současné době vydávána na dobu max. 10 let, je tedy nutno před uplynutím platnosti
povolení požádat vodoprávní úřad o jeho prodloužení.

Zánik povolení v roce 2008

K 1. 1. 2008 zanikla podle článku II bodu 2 zákona č. 20/2004
Sb. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, tzn. povolení
vydaná podle dříve platných právních předpisů – vodního zákona
č. 138/1973 Sb. či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství
(„stará povolení“). Povolení vydaná, respektive pravomocná od 1.
ledna 2002, platila i nadále.
Povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních povolení není nově zavedeným požadavkem, ale
tuto povinnost ukládal už zákon č. 138/1973 Sb. i zákon č. 11/1955
Sb. V našem právním řádu je tedy tato povinnost zakotvena od
roku 1955. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních bez povolení vodoprávního úřadu (podle dřívější terminologie „vodohospodářského orgánu“) je tedy již od roku 1955
nelegální – a to bez ohledu na datum 1. 1. 2008.
Pokud tedy provozovatel domovní ČOV (septiku) nepožádal k
1. 1. 2008 o prodloužení starého povolení nebo o vydání nového
povolení, vypouští v současné době odpadní vody bez povolení a
vystavuje se riziku sankčního postihu.

Povolení pro staré zdroje odpadních vod

Vlastník nemovitosti, z níž jsou odpadní vody vypouštěny do
vod povrchových nebo podzemních a nejsou čištěny nebo jsou
čištěny nedostatečně, může nyní dostat povolení vodoprávního
úřadu k vypouštění odpadních vod pouze za předpokladu, že provede technické opatření vedoucí ke zlepšení kvality vypouštěných
odpadních vod, tj. vybuduje novou domovní ČOV nebo provede rekonstrukci stávající, nevyhovující domovní ČOV (septiku). Povolení
k vypouštění odpadních vod pak vodoprávní úřad vydá spolu se
stavebním povolením.

Povolení pro nové zdroje odpadních vod

U nově budovaných nemovitostí se již ve stadiu územního řízení posuzuje, zda navržený způsob likvidace odpadních vod odpovídá současným zákonným požadavkům. Nejvyšší prioritu má
odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací, pokud se tato v lokalitě nenachází, lze povolit vypouštění vyčištěných odpadních vod
do vod povrchových. Pokud se v lokalitě nenachází ani vhodná vodoteč, lze výjimečně povolit vypouštění vyčištěných odpadních vod
do vod podzemních za předpokladu kladného hydrogeologického
posouzení, jinak musejí být odpadní vody shromažďovány v bezodtokové jímce (žumpě) a pravidelně vyváženy. Stavební úřad nepovolí užívání domu, dokud není funkční zařízení k odvádění, popř. k
čištění (vodoprávním úřadem zkolaudovaná domovní ČOV) nebo k
akumulaci odpadních vod.

Připojení na veřejnou kanalizaci

Pokud byla v lokalitě vybudována veřejná kanalizace, je nezbytné, aby na ni byly připojeny i nemovitosti, z nichž byly původně odpadní vody vypouštěny např. do vod povrchových. Povinnost připojení na veřejnou kanalizaci může být vlastníku nemovitosti uložena
příslušným obecním (městským) úřadem, současně vodoprávní
úřad nebude prodlužovat povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních nebo vydávat nová povolení
tam, kde je možnost napojení na veřejnou kanalizaci.
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Povolování nových domovních ČOV vodoprávním úřadem

Domovní ČOV je stavba (vodní dílo), k jejímuž povolení je
příslušný vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad. Stavební
povolení se vydává na základě žádosti stavebníka a příslušných
dokladů stanovených prováděcími předpisy ke stavebnímu a vodnímu zákonu. V případě, že odpadní vody budou vypouštěny do
vod povrchových nebo podzemních, podává stavebník současně
i žádost o povolení k vypouštění odpadních vod spolu s příslušnými doklady. Na základě žádosti je vedeno stavební řízení, jehož
výsledkem je v kladném případě stavební povolení, popř. spolu s
povolením k vypouštění odpadních vod.
Od r. 2010 je možno provádět stavbu certifikovaných domovních ČOV (certifikace CE) na základě ohlášení vodoprávnímu
úřadu. Rozsah ohlášení je prakticky shodný s rozsahem žádosti
o stavební povolení, avšak vodoprávní úřad nevede stavební řízení, nevydává stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních
vod, pouze sdělí stavebníkovi zda souhlasí s provedením ohlášené
stavby, tato procedura je tudíž kratší.
Záměr užívat dostavěnou domovní ČOV oznámí stavebník
vodoprávnímu úřadu a ten na základě závěrečné kontrolní prohlídky s jejím užíváním souhlasí nebo užívání zakáže (v případě,
že ČOV není schopna trvalého užívání, nejsou splněny podmínky
stavebního povolení či povolení k vypouštění nebo z jiných vážných důvodů).
Rozdíly mezi oběma úředními postupy (výhody a nevýhody),
rozdíly v následném užívání domovní ČOV (např. kontrola vypouštěných odpadních vod), popř. další nejasnosti vysvětlí zájemcům
pracovníci příslušného vodoprávního úřadu.

Žádosti o povolení

Povolení k vypouštění odpadních vod a stavební povolení jsou
vydávána na základě žádostí, jejichž rozsah je upraven vyhláškou
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které lze stáhnout z webových stránek vodoprávního úřadu http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/
formulare/#zp - 5. Vodoprávní úsek nebo jsou k dispozici přímo
na vodoprávním úřadu - Městský úřad Náchod, odbor životního
prostředí, vodoprávní oddělení - odloučené pracoviště Palachova
1303 (budova Okresního soudu, 1. patro, kancelář č. 157).
V případě nejasností pomohou žadatelům s vyplněním formulářů pracovníci příslušného vodoprávního úřadu. Je třeba si
uvědomit, že vypouštění odpadních vod je individuální záležitost,
přičemž podmínky pro vypouštění jsou většinou pro různé nemovitosti a lokality odlišné, nelze tedy srovnávat povolení, podmínky
v nich stanovené, doby platnosti apod.
Nelze povolit vypouštění nečištěných odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních!

Základní pojmy
A) Žumpa

Žumpa je bezodtoková jímka, ve které se shromažďují splaškové vody z objektu. Obsah žumpy je nutné vyvážet ke zneškodnění
na čistírnu odpadních vod. Žumpa je nejčastěji provedena jako betonová jímka, existují však i továrně vyráběné nádrže z polypropylenu. Podle § 55 odst. 2 vodního zákona se žumpy nepovažují za
vodní díla a vodoprávní úřad k nim nevydává povolení k vypouštění
odpadních vod. K většině typů žump postačí ohlášení stavebnímu
úřadu (podle § 104 odst. 2 písm. b) stavebního zákona č. 183/2003
Sb. ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují podzemní stavby do 300
m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem).

B) Septik

Septik funguje jako usazovací nádrž, navíc v něm dochází k
částečnému odstraňování organických látek bez přístupu vzduchu
a na dně pak dochází k postupné anaerobní stabilizaci kalu. Běžné
jsou septiky se dvěma nebo více komorami, oddělenými příčkami. Prostupy a odtoky jsou chráněny nornými stěnami. Optimální

čistící účinky bývají při době zdržení 3 dny
a specifický účinný prostor septiku pro 1
připojeného obyvatele je orientačně 0,6
m3, avšak celkový účinný prostor nesmí být
menší než 3 m3. Dostatečný objem septiku
je jednou z důležitých podmínek k zajištění požadované účinnosti čištění. Ze septiku
je nutné alespoň jednou za rok vyvézt kal.
Samostatný septik je s ohledem na jeho
čistící účinek přijatelný jen jako mechanický stupeň, za nímž by měl následovat
další – biologický - stupeň čištění, např.
zemní filtr. U stávajících septiků vodoprávní úřad posoudí nutnost a rozsah jejich
rekonstrukce (např. doplnění o další stupeň čištění) na základě znalosti místních
podmínek, zejména s ohledem na možnost
ohrožení jakosti podzemních, případně
povrchových vod.

C) Zemní filtr

Zemní filtr je zařízení nejčastěji založené v izolované jámě, ve které je vedle přívodního a sběrného drenážního systému
uložena filtrační náplň, na jejímž povrchu
mohou existovat čistící organizmy. Povaha
náplně určuje hlavní procesy, které se podílejí na čištění – náplň se používá v roz-

mezí písek až štěrk, vybrané druhy elektrárenských popelů apod.
Na 1 připojeného obyvatele se uvažuje specifická plocha zemního filtru 0,75 až
1,0 m2. Zemní filtry dosahují vysokou účinnost v odstranění znečištění v ukazatelích
BSK5, nerozpuštěné látky (NL) a hlavně
z hlediska odstranění choroboplodných
zárodků. Při spojení septiku se zemním
filtrem je dosaženo uspokojujícího čištění
splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění - toto zařízení je pak rovněž
považováno za domovní čistírnu odpadních vod.

D) Domovní čistírna odpadních
vod (DČOV)

DČOV je zařízení určené k čištění
splaškových vod z objektů do 50 EO (viz
ČSN EN 12566 díl. 1-x., např. ČSN EN
12566-3 –„Malé čistírny odpadních vod do
50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní
čistírny odpadních vod“). Vhodná DČOV
(a tedy požadované emisní limity) se volí
s ohledem na lokalitu, ve které bude DČOV
umístěna, a způsob vypouštění odpadních vod. Při volbě vhodné třídy je třeba

si uvědomit, že se stoupajícími požadavky
na kvalitu vyčištěné vody rostou i náklady
spojené s instalací zařízení. Obvykle se za
DČOV v obecné terminologii považují ČOV
s provzdušňováním, tzv. aktivační čistírny.

Kontaktní údaje:

Vodoprávní úřad Náchod
www.mestonachod.cz
Tel. 491 405 458
Pracovníci:
Ing. Hana Divoká, h.divoka@mestonachod.cz
Ing. Jana Hurtová, j.hurtova@mestonachod.cz

Zpracoval Vodoprávní úřad Náchod za
použití Metodického návodu Ministerstva
životního prostředí, odboru ochrany vod, k
postupu vodoprávních úřadů v souvislosti
se zánikem povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Usnesení rady města ze zasedání č. 03 - 04 / 2014 ze dne 27. 1, a 10. 2. 2014

RM schvaluje prodloužit nájemcům městských bytů nájemní smlouvy na dobu určitou - dle přílohy. Nájemní smlouvy mohou
být dále prodlouženy, budou-li nájemci
řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu
bytu.

RM schvaluje organizační směrnici RM č.
03/2014 Operační plán zimní údržby místních komunikací.

RM souhlasí s vyvěšením "Vlajky pro Tibet"
na budově radnice (čp. 98) dne 10. března
2014 na podporu mezinárodní kampaně na
ochranu lidských práv a nezávislosti Tibetu.
Rada města souhlasí s bezplatným zveřejněním reklamy v Polickém měsíčníku přispěvatelům do tomboly na městský ples
konaný dne 14. 2. 2014.

RM souhlasí, aby starostka paní Ida Jenková zastupovala město ve výběrové komisi
na obsazení místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Police nad Metují, dne 12.
2. 2014 v sídle Krajského úřadu KHK.

RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: Server pro MěÚ Police nad
Metují“.
1. Kritéria: - nabídková cena váha - 100%

2. Obeslané firmy: ARION spol. s.r.o. - Praha, AG COM a.s. – Smiřice, DLNK s.r.o. - Česká Skalice, AUTOCONT CZ a.s.
3. Výběrová komise: Ing. Pavel Pohner – tajemník města, Rudolf Vaníček - správce IS,
Michal Nosek.
náhradník: Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP MěÚ

RM souhlasí s podáním grantové žádosti
do FMP Euroregionu Glacensis v termínu
do 14. 2. 2014
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků
města Police nad Metují p.č. 752 a 755 v
k.ú. Police nad Metují

RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č.
966/10 o výměře 11495 m2 v k. ú. Velká
Ledhuje TJ Spartak Police nad Metují, o. s.,
ke sportovní činnosti na fotbalovém hřišti
a za účelem provozování kiosku občerstvení umístěného na předmětném pozemku.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu
určitou 30 let s výpovědní lhůtou 2 roky.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
731/43 a p.č. 731/44 v k.ú. Velká Ledhuje.

RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku st.č. 544/10 o výměře 23 m2 v k.ú.
Velká Ledhuje paní Z. U. Kupní cena je stanovena 70,- Kč/m2 a celkovou kupní cenu
ve výši 1610,- Kč uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
domu č.p. 209 s pozemkem v Nádražní ulici
v Polici nad Metují a souhlasí se zahájením
úkonů nutných k realizaci prodeje nemovitosti (vymezení bytových jednotek v domě
a zadání znaleckých posudků na reálnou
hodnotu domu a jednotlivých bytů).
RM souhlasí s tím, aby došlo při uzavírce
komunikace č. II/303 v úseku Bukovice z
důvodu provádění generální rekonstrukce
této komunikace k dočasnému převedení
dopravy (osobní automobily, autobusy)
na komunikaci procházející místní části
Hlavňov za podmínek zajištění bezpečnosti
chodců, průběžného udržování pořádku a

čistoty komunikace ze strany SÚS, umístění
dopravního značení zajišťujícího přehlednost dopravy, bezpečnost účastníků silničního provozu a bezpečnost nemovitostí v
okolí komunikace a zajištění náhrady škod
způsobených na komunikaci v důsledku převedení dopravy, případně zajištění
opravy poškozených částí komunikace.
Rada města:

1) schvaluje výsledek hospodaření Knihovny města Police nad Metují za rok 2013.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
2) schvaluje návrh Knihovny města Police
nad Metují na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku (příděl částky 25
092,54 Kč do rezervního fondu)

RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a
MŠ Police nad Metují za rok 2013. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž nedostatky
nebyly zjištěny.
RM upozorňuje na to, že výsledek hospodaření školy v její hlavní činnosti by měl být
minimálně vyrovnaný a kladný výsledek
VHČ by měl být používán pro rozvoj školy a
nikoliv ke krytí vytvořené ztráty.

RM schvaluje organizační směrnici RM č.
02/2014 o poskytování odměn ředitelům
PO.
Ing. Pavel Pohner
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ZE PSÍHO ÚTULKU
SDH Pěkov měl svůj tradiční hasičský bál opět v Pellyho domech
v Polici n. M., a to 1. února 2014, hrála skupina BTK. Tombola ani

letos nezklamala – hlavní cenou byly dva zájezdy do Chorvatska za
poloviční úhradu. V průběhu večera vystoupil i taneční pár z Dobrušky s předtančením.
7.2.2014 – veřejné jednání osadního výboru.

V sobotu 15.2.2014 sehráli pěkovští loutkáři pohádku „Čaroděj Černobýl“.
Šárka Pokorná

Výsledky únorové fotosoutěže
Na obrázku v únorovém
čísle Polického měsíčníku
byl detail stožáru televizního
převaděče na Havlatce. Ze 3

správných odpovědí jsme
vylosovali jednoho účastníka L. H..
Dovolujeme si požádat
úspěšného řešitele, aby se
po 6. březnu dostavil do našeho IC v Pellyho domech,
kde obdrží malou pozornost
společně s aktuálním číslem
PM.
Děkujeme všem, kteří se
soutěže účastní.
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Útulek a pejsci v únoru

Stále jsou zde dvě fenky
a jeden pes.
První fenka se jmenuje Čita. Někdo ji nechal uvázanou u útulku.
Nejspíše je to kříženka
čivavy a může jí být
okolo jednoho roku.
Čita je veselá a mazlivá
fenka, která je nerada v
kotci a má ráda společnost. Pomalu se učí přivolání a běhání na volno. Je hravá a má ráda
piškotky. S ostatními
psy se snese dobře a
chce se s nimi spíše kamarádit. Snesla by se i s
kočkami. Je vhodná spíše do bytu.
Druhá fenka se jmenuje Lexi. Je to kříženka
a je středního vzrůstu.
Někdo ji nechal toulat
po Polici nad Metují.
Je jí asi okolo dvou let.
Je hravá, veselá a mazlivá. Má ráda pohyb a
dlouhé procházky, kde
může běhat na volno.
Lexi je velmi učenlivá
takže cvičit ji není problém. S ostatními psy
vychází dobře, možná by
vyšla i s kočkou. Hodila
by se k domku se zahradou ale i do bytu.
Německý ovčák Arnold se našel v okolí Machova. Mysleli jsme, že
se jenom zatoulal, ale nikdo se na něj už dva měsíce neozval.
Je mu asi jeden rok. Má rád procházky a pohyb. Umí základní
povely, ale na volno ho radši nepouštíme. Arnold je mazlivý a
má rád společnost. V kotci se mu nelíbí. K ostatním psům je
ostražitější. Po bližším seznámení se však ke psům chová mile.
Pavlína Hilscherová

Co je to? Kde je to?
Soutěžní fotografie na březen

Své odpovědi můžete zasílat prostřednictvím e-mailu
na adresu infocentrum@policko.cz nebo napsat na lísteček
s Vaší adresou a přinést do Informačního centra Pellyho domů
vždy do 15. dne příslušného měsíce. Ze správných odpovědí
budou vylosovaní tři výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková

Vandalismus v bývalé cihelně

Dne 6. února 2014, ve večerních hodinách, došlo na několika místech území města Police nad Metují k trestnému činu, kterým byla způsobena značná škoda. Jednalo
se o nepovolené kácení stromů, odřezávání
částí stromů a řezání do jejich kmenů, a to
nikoliv z důvodu krádeže dřeva, ale z důvodů vandalství. Největší škodu způsobili
vandalové městu a jeho občanům, protože
jedním z míst, kde řádili, byl prostor bývalé cihelny. Zde, podél cesty kolem cihelenských jezírek, pokáceli v různých výškách
nad zemí celkem 29 stromů. 28 z nich byly
mladé vysazené stromy druhů olše, javor,

jilm, dub, lípa, habr,
jírovec, slíva a třešeň,
průměrů 3 - 15 cm
ve výšce 1,3 m nad
zemí; zbývajícím pokáceným byl 1 z 5-ti
kmenů letité vrby
bílé, průměru bezmála 40 cm ve výšce 1,3 m nad zemí.
Hodnota pokácených
stromů,
stanovená podle metodiky
Agentury
ochrany
přírody a krajiny České republiky, která je
oficiálně používána
pro výpočet kompenzace ekologické újmy
při poškození a kácení dřevin, činí více jak
45.000,- Kč. Dalšími místy, kde bezdůvodně
klesly k zemi, nebo byly poškozeny stromy,
byla skupina zeleně naproti Vinárně V a
stromořadí podél Bělské ulice.
Město podalo trestní oznámení na neznámého pachatele Policii ČR, která tento
trestní čin vyšetřuje. Byly bychom velmi
rádi, kdyby se podařilo celou záležitost řádně vyšetřit a pachatelé byli spravedlivě potrestáni. Ovšem život pokáceným stromů to
již nevrátí a péče, která jim byla věnovaná a
osobní vztah, který k těmto stromům měli
někteří občané, se nahradit nedá. Je smutné, že jsou mezi námi lidé, kteří se nerozpakují k takovémuto jednání. Výchova k úctě

k přírodě, k práci druhých a respektu k cizímu majetku, pro předcházení takovýchto
zbytečných činů, je stále potřebná, aby nás
kultura ničení nepřeválcovala.

Ing. Jan Troutnar, Měú Police n.M.

Na otázku Co s vysloužilým elektrozařízením?
vám dnes odpoví:
kolektivní systém ELEKTROWIN
Staré elektro odevzdejte k recyklaci,
je to zadarmo!

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už
nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak
na skládce nebo ve spalovně. Stále větší
důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít.
Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem
„nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“. Proto doma odpad třídíme, i když to je
o něco pracnější, než všechno smetí vysypat
na jednu hromadu. Nevytváříme tak nepotřebný odpad, ale surovinovou základnu
pro nové využití. A platí to i o vyřazených
elektrozařízench. Pokud je na konci jejich
životního cyklu vytřídíme a odložíme na
stanovená místa, nestanou se odpadem, nic
nás to nestojí a jejich výrobci se postarají o
jejich recyklaci. Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti tvoří celosvětově asi 5 %
hmotnosti domácího odpadu, tedy zhruba
tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste

Všichni Evropané vyřadí ročně na 8 milionů tun elektrozařízení a jejich množství
rok od roku roste. Proto vznikl celý systém

sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací
a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby. Výrobci a dovozci se v České
republice přiklonili k osvědčenému modelu
vytvořenému a prověřenému nejprve ve
skandinávských zemích. Založili takzvané
kolektivní systémy, tedy neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných
povinností.

Míst zpětného odběru stále přibývá

Díky tomu máme všichni možnost zcela
zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného
odběru. Jen největší z českých kolektivních
systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své
existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou
starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné
místo příliš daleko. Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně
jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné
důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpra-

cování, disponující vysoce specializovanou
technologií, dochází k úniku škodlivých
látek, které mohou velmi vážně poškodit
životní prostředí. Typickou ukázkou jsou
freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za
jeho zpracování bychom už museli platit.
Z informačního materiálu pro obce spol.
Elektrowin, a.s. připravil

Ing. Jan Troutnar, Měú Police n. M.
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PRAVIDELNÁ ZMĚNA
INTERVALU SVOZU
ZBYTKOVÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme občanům centrální části města, tedy v katastrálních územích Police nad Metují a Velká Ledhuje, že od 10.
kalendářního týdne (od 3. 3.)
nastane pravidelná změna intervalu svozu komunálního odpadu
z popelnic, a to ze 14-ti denního
na týdenní. Svozovými dny jsou
čtvrtek a pátek, podle rozdělení
ulic ve svozovém plánu. Změna
na 14-ti denní interval nastane
opět na konci října, a to po 42.
kalendářním týdnu (po 20. 10.).
Ing. Jan Troutnar, Měú Police n. M.

Statistika

K 31.1.2014 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4216 obyvatel.

Jubilea

V prosinci 2013 mi dvě oslavenkyně
omylem „skočily“ do jiné kolonky, a tím
jsem jim přidělila 5 roků navíc. Omlouvám se a napravuji: paní Marie Nemejtová a paní Marie Rösselová z Pěkova
oslavily 75. výročí. A ještě jedno jubileum
mi uniklo. Pan Rudolf Hruška oslavil dne
24.12.2013 své 80. narozeniny.

V lednu slavili:
70 let

75 let
80 let
85 let
90 let

paní Věra Nováková
paní Marta Pourová
pan Antonín Pohl
paní Věra Puschmannová
pan Josef Grätz
paní Anežka Schirlová
pan Adolf Grätz
paní Blanka Šťastná
pan Jan Zochr
paní Milada Jenková

Vš em j u b ila nt ů m pře jeme

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.
Tel. č. 491 509990
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Nové kontejnery na vyřazená elektrozařízení
V minulém týdnu byly na třech
místech ve městě umístěny nové
červené kontejnery na sběr vyřazených drobných elektrozařízení.
Jeden z nich má své místo na kontejnerovém stanovišti pod Havlatkou, druhý je umístěn v Hlavňově
u obecní klubovny, v místě kde
stávala telefonní budka a třetí stojí
v Pěkově na kontejnerovém stanovišti u trieru. Do těchto kontejnerů
mohou občané odkládat veškerá
drobná elektrozařízení, do velikosti vhozového otvoru a nemusí čekat
na mobilní svoz nebo je odvážet do
sběrného dvora či elektroprodejny.
Žádný z nich už nemusí končit v popelnici. Kontejnery dodal městu kolektivní systém Elektrowin, který
se také postará o jejich vyprazdňování.
Ing. Jan Troutnar, Měú Police n.M.

Sňatky

v tom

r,

kontejne
í červený
svém okol
žilé drobné
ou
Najděte ve
sl
vy
t
e odloži
tam můžet
třebiče!
elektrospo

ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

Zlatá svatba

Letošní rok jsme zahájili jednou svatbou, a to rovnou 4. ledna. Sňatek byl v obřadní síni a snoubenci si nepřejí zveřejnění.

Vítání občánků

První Vítání občánků se v roce 2014 konalo v sobotu 1. února a pozvání přijalo
15 rodičů se těmito dětmi:

Matěj Trojtl
Michal Černohorský
Jakub Kutík

TE
NEHžLáEdnDouEvJědu!

Jáchym Kocián
Alena Vacková
Milan Teimer

V sobotu 25. ledna 2014 oslavili 50 let
manželského života, tzv. Zlatou svatbu,
manželé František a Vlasta Schmidmayerovi. Slavnostní obřad se konal v obřadní
síni naší radnice. Gratulujeme a přejeme
spokojenost a zdraví do dalších let.

Nicol Šrámková
Tereza Kotrncová
Anežka Kozárová
Amálie Cejpová
Ema Freibergerová

Jan Jetmar
Hana Koutská
Elena Jandíková
Tadeáš Vojtěch

Dagmar Hambálková - matrikářka

Kdo byl Karel Petr
- významný rodák Policka

Karel Petr – učitel, houslista, propagátor hudby a organizátor hu-

debního života v Polici nad Metují. Narodil se před 100 léty dne
28. září 1914 v Suchém Dole v rodině místního kováře.
Po celá desítiletí stál na předním místě kulturně organizační
činnosti ve městě. Roku 1939 začal svou pedagogickou dráhu jako
učitelský praktikant Obecné a měšťanské školy chlapecké v Polici
nad Metují. Při této škole založil Dětský pěvecký sbor, byl jeho sbormistrem. S přestávkami sbor účinkoval po dlouhá léta. Vychoval dvě
generace sborových zpěváčků. Byl dirigentem zpěváckého sboru
„Hvězda“. V roce 1955 inicioval první oslavy 100. výročí narození H.
Wihana v Polici nad Metují a k této slavnostní události přizval prof.
B. Herana. Později se K. Petr a B. Heran stali velmi dobrými přáteli
a společně uskutečnili několik koncertů v Polici nad Metují a okolí.
Karel Petr zemřel 5. ledna 1981 ve věku 66 let.

Zleva Klos, Heran, Petr

Smyčcové kvarteto: zleva Petr, Pášma, Heran, Klos

Z činnosti Dětského pěveckého sboru Karla Petra v Polici nad Metují připomínám článek za časopisu
Broumovsko, ročník II.:

Uvedený dětský pěvecký sbor byl velmi důležitou složkou kulturního života broumovského okresu. Jeho působnost měla nesmírnou
důležitost nejen pro výchovu dospělých, kteří si přišli poslechnout
koncerty sborově nacvičených národních písní, ale působily především výchovně na děti ve sboru účinkující, kterým byly výbornou
hudební průpravou, kterým dávaly hudební vzdělání, lásku k písni,
k písni lidové – národní.
A co napsal v časopise o vztahu k dětem sám dirigent:
„Účast téměř stoprocentní při zkouškách, zvláště v sobotu dopoledne ve feriálním dnu, je důkazem, že se mi podařilo podchytit dět-

Vzpomínka

Dne 21.1. uplynul
1 rok od úmrtí našeho
tatínka Ladislava HÁJKA
a 22.2. si připomeneme
druhé smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše maminka paní Marie HÁJKOVÁ. Kdo jste je
znali a měli rádi, věnujte
jim tichou vzpomínku.
S úctou a láskou
vzpomínají
Eva Vacková a Hana Roubalová s rodinami
ská srdečka dokonale. Z toho mám ovšem největší radost, neboť práce
s takovým souborem je snadnější a dokonalejší. Kázeň je dobrovolná
a tím i poměr mezi sborem a sbormistrem srdečný a to bych zdůraznil, že toto vše je velmi důležité k dokonalému provedení a procítění
národních písní. Dirigent a sbor musí tvořit jedno veliké srdce, které
je prodchnuto láskou k národní písni, k naší drahé zemi a jejímu lidu.
A že se všichni při zkouškách nasmějeme – to nemusím ani psát, to
samozřejmě patří k věci a je též jedním z prostředků, který udržuje
děti vždy v dobré náladě a nadšení.“
Ve školním roce 1947/48 byly provedeny následující koncerty:
1. V září koncert ve škole v Polici před koncertním mistrem čs. rozhlasu p. J. Stupkou.
2. Akademie Sokola v Polici n. Met.. Polovina programu vyplněna sborem.
3. Akademie na oslavu 28. října v Kolárově divadle v Polici n. M.
4.Opakování akademie před polskou delegací v Polici.
5. Koncert u příležitosti oslavy 30 let založení SSSR 16. listopadu
v Kolárově divadle v Polici n. M.
6. Koncert v Broumově – Olivětíně dne 16. 12 1947 (vánoční koledy).
7. Vánoční koncert v Bukovici dne 19. 12. 1947.
8. Vánoční koncert v Kolárově divadle v Polici n. M. dne 21. 12. 1947.
(Část koncertu vysílána rozhlasem.)
9. Soutěž Dorost ČČK. Návštěva bodovací komise p. prof. Karla Háby,
hud. ref. Čs. rozhlasu, a Dr. Josefa Plavce, prof. konz. v Praze. – Sbor
získal 4. místo v Čechách.
10. Koncert u příležitosti oslav prezidenta Osvoboditele dne 6. 3. 1948
v Machově.
11. Sokolská akademie ve Žďáře dne 13. 3. 1948. Polovina programu.
12. Samostatný koncert v Bezděkově dne 24. dubna 1948.
13. Samostatný koncert v Suchém Dole dne 1. května.
14. Oslava 9. května v Kolárově divadle v Polici n. M.
15. Samostatný koncert v Petrovičích dne 15. května 1948.
16. Oslava Dne matek v Polici n. Met., vyplnění hudebního programu.
17. Samostatný koncert ve Žďáře dne 26. května 1948 u příležitosti
oslav prezidenta Budovatele v Polici n. M. dne 28. 5.
18. Akademie oslav prezidenta Budovatele v Polici n. M. dne 28.5.
19. IV. samostatný koncert v Polici n. Met. ve prospěch obce Bičivky.
20. Koncert pro Východočeský vysilač dne 16.června 1948.
21. Slavnostní koncert na zahájení oslav 600 povýšení Broumova na
město dne 20. června 1948 v Broumově.
22. Samostatný koncert ve Walbrzychu dne 22. června 1948.
23. Samostatný koncert v Mirošově dne 23. června 1948.
Jistě krásná přehlídka celoroční práce. Sbor má nacvičeno celkem
60 trojhlasých písní. Při koncertech je promlouváno o vzniku, významu a kráse národních a lidových písní. Gratulujeme k tak krásnému
a záslužnému úspěchu a děkujeme za velký přínos v plnění kulturní
dvouletky. A do příštího roku činnosti mnoho zdaru!
Připravil František Janeček
Foto archiv Heleny Matyášové

U příležitosti připomenutí uplynutí 100 let od narození Karla
Petra umístíme 28. září na budovu dnešní ZUŠ pamětní desku.

Ida Jenková
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Víme, kde jsme doma

František Müller (*4. 2. 1833 - +11. 2. 1917)

Narodil se 4. 2.
1833 v Maršově nad
Metují (okr. Náchod).
Národní školu vychodil v Petrovicích u Police nad Metují. Už ve školních letech se u
něho projevilo výtvarné nadání. Po vyučení
mlynářem projevil znovu zájem o malování.
Ten nakonec převážil nad původní profesí;
odešel na tři roky do učení k trutnovskému
malíři portrétů Ignáci Russovi. V roce 1850
se ho ujal chrudimský měšťan Josef Klimpl
a podporoval ho i za jeho tříletého pobytu
na akademii v Mnichově, kde studoval u
Wilhelma von Kaulbacha.
Po studiích na akademii přišel do Chrudimi. Zde se ho ujal především stavitel
František Schmoranz a zajistil mu dostatek
zakázek. V r. 1866 se stal redaktorem Koruny. Za svou novinářskou činnost byl odsouzen ke třem a půl letům žaláře, v r. 1871
byl však po 13 měsících vězení amnestován.
V r. 1873 se oženil s dcerou chrudimského
hodináře Tomáška Josefínou, a tím zůstal k
Chrudimi pevně připoután.
Byl především výborný portrétista.
Namaloval velké množství portrétů okr.
starostů a purkmistrů v Chrudimi, Pardubicích, Jičíně. Maloval chrámové obrazy, které
najdete nejen ve východních Čechách, ale i
v Bavorsku, Falci a Haliči. K jeho nejcennějším obrazům patří Koňský trh v Chrudimi,

zobrazující koňský trh, který se na začátku
našeho století pravidelně uskutečňoval na
chrudimském Resselově náměstí. Vynikající
dílo z roku 1919 zachycuje v samém centru města před radnicí a morovým sloupem
stovky koní a handlířů i kupců i dalších
chrudimských osobností včetně autora.
Zemřel v Chrudimi 11. 2. 1917.

V knihovně chceme našim uživatelům
poskytovat stále kvalitnější služby, a proto
se knihovna přihlásila do projektu VISK8-A
- multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů prostřednictvím databáze ANOPRESS.
Databáze obsahuje články a zprávy z deníků, týdeníků a ostatních periodik, přepisy
rozhlasových a televizních pořadů, obsah
vybraných zpravodajských a informačních
serverů od roku 1996 do dnes. Vyhledávání probíhá zadáním libovolných klíčových
slov, slovních spojení či tematického dotazu. Články z denního tisku jsou přístupné již
od 7.00 hodin v den vydání.
Tato služba je finančně náročná a je
možná jen díky grantu, kdy Národní knihovna žádala o multilicenci pro více přihlášených knihoven a ještě získala množstevní
slevu ve výši 36 %.
Díky získané licenci máme přístup do
ON-LINE mediální databáze pro 1 uživatelské jméno z 1 počítače – konkrétní IP adresy. Čtenář může využít databázi po registraci, kterou provede přítomná knihovnice.

V jednom okamžiku je možný přístup jen
z jednoho počítače.
Nabízíme čtenářům úplně novou službu
a věřím, že se ji společně naučíme využívat.
Jako první výstup jsme použili fotokopii
článku z Novin Chrudimska z 22. 5. 1999
pro článek o osobnosti Policka pro tento
měsíc (viz čerpané zdroje). Záběr excerpovaných zdrojů, tj, novin, časopisů, ale i TV,
rozhlasu a internetových webů, je veliký.
Průběžně se s nimi budeme na stránkách
měsíčníku i při vašich návštěvách knihovny
a osobních konzultacích seznamovat a databázi využívat.
V databázi Anopres jsou při dotazech
prohledávány z celostátních deníků: Aha!,
Blesk, Haló noviny, Hospodářské noviny,
Lidové noviny, Metro, Mladá fronta Dnes,
Právo, Sport; z regionálních deníků Královéhradeckého a Pardubického kraje to
jsou: Hradecký deník, Chrudimský deník,
Jičínský deník, Krkonošský deník, Náchodský deník, Orlický deník, Pardubický deník,
Rychnovský deník, Svitavský deník. S dalšími zdroji se seznámíme příště.

Další termín našeho setkání byl oznámen na 11. března. Bohužel na tento termín
připravil Svaz knihovníků a informačních
pracovníků školení, jehož téma je pro práci
naší knihovny velmi aktuální, a kterého se
chceme zúčastnit a zároveň zachovat půj-

čovní dobu knihovny (úterý 9 – 17,30 hodin). Proto se čtení uskuteční o týden později 18. března 2014 od 15 hodin v dětském
oddělení knihovny. Všichni senioři jsou srdečně zváni.
Věra Plachtová

Čerpáno z materiálů knihovny:

Toman, Prokop: Nový slovník čs. výtv. umělců. Díl 2. L-M. Praha 1947 (fotokopie článku
z fondu Městské knihovny v Náchodě)
Kobetič, P.: Kartotéka osobností regionu
(118) : Müller, František akad. malíř. Noviny
Chrudimska. Roč. 8, č. 118 (22.5.1999), s. 7, 1 il.
(fotokopie článku z databáze Anopress)
http://aleph.svkhk.cz/F/?func=direct&doc_
number=000056175&local
base=hka10&format=999

Soutěžní otázka:

Jaké popisné číslo má škola ve Velkých
Petrovicích? Nyní jsou v budově byty.

Odpověď na lednovou soutěž:

Byl to Bergerův učitel Hanuš Wihan, jehož pamětní desku najdete v Kostelní ulici.
Také o něm máme ve fondu knihovny řadu
materiálů.
Knižní odměnu (knihu Hvězda v Broumovských stěnách Františka Janečka a Miroslava Pichla) za správnou odpověď obdrží paní Hana Krejčová.

ANOPRESS - Přístup do databáze českých médií

Společné čtení se Senior klubem Ostaš - změna termínu
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Knihovna města a město
Police nad Metují

Černá hodinka

MODERNÍ STÁT IZRAEL
Interaktivní přednáška spojená s ochutnávkou izraelské kuchyně – tématem
bude provázet Radek Hejret, lektor a
koordinátor ICEJ ČR

Pellyho domy – knihovna,

ve čtvrtek 6. března 2014
v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Možná si ještě vzpomenete na černou hodinku „Pluto nám zachránil život“
s paní doktorkou Michaelou Vidlákovou,
při které vyprávěla své zážitky z terezínského ghetta. Myslím, že je pro Polici ctí,
že paní doktorka přijede dalším žákům
devátých tříd vyprávět o svém válečném
dětství. A večer se zájemci z řad dospělých
i žáků sejdeme na Černé hodince o současném Izraeli.

Nabídka knih:

yy Mareš, Jaroslav: Šepot buše.
Cestopisné vzpomínky na Afriku a její
divoká zvířata.
yy Jůzl, Jiří Karas: Z Trutnova na Nový
Zéland.
Cestopis – deník z vandru od protinožců.
yy Kučera, Milan: Největší tajemství Třetí
říše.
Ocelové podzemní město nacistů v polských Sovích horách.
yy Ahmedová, Qanta: V zemi neviditelných žen.
Putování lékařky po Saúdskoarabském
království,.
yy Delijani, Sarah: Strom ztracených vzpomínek.
Generační román z Íránu, do kterého
autorka promítla skutečné zážitky svojí
rodiny a svých přátel.
yy Beck-Loos, Claire: Adolf Loos-privátní
portrét.
Vzpomínky manželky známého architekta.
yy Maléřová, Zuzana: Příběhy z tribuny.
Rozhovory se současnými osobnostmi
sportu, umění.
yy Hrabáková, Jana: Stop bolesti.
Naučte se vnímat signály svého těla.
yy Kludská, Dagmar: Deník kartářky.
Autobiografické záznamy známé české
kartářky.
yy Sepetys, Ruta: V šedých tónech.
Román z doby stalinismu o pohnutých
dějinách pobaltských zemí.
yy Grisham, John: Podfuk.
Napínavý román z právnického prostředí.
yy Nesbo, Jo: Levhart.
Zatím poslední napínavá detektivka norského autora.
Dáša Ducháčová

KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 4. 3. 2014

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Pořádá Náchodský swing. Předprodej
na www.kupvstupenku.cz
20. – 23. 3. 2014

JEDEN SVĚT

Předprodej vstupenek 30 min. před
představením v pokladně divadla.
Pondělí 17. 3. 2014 od 17 hod
Kolárovo divadlo

O MYŠCE A MEDVĚDOVI

Animovaný / Komedie / Drama / Rodinný . Francie / Belgie, 2012,

Festival dokumentárních filmů o lidských právech.
www.facebook.com/JedensvetPolicen
adMetuji

DIAŠOU + DIGIŠOU 7
KINO

Úterý 11.3.2014od 19 hodin
Kolárovo divadlo

DONŠAJNI (SUKNIČKÁŘI)
Komedie

Oscarový režisér Jiří Menzel se po
sedmi letech vrací na plátna kin s
prostopášnou komedií o vášni k životu, hudbě a k ženám. Komedie Donšajni odhalí divákům svět opery zbavený
pozlátka a přinese příběh o lásce a
zklamání, o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně.
To vše s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy.

Česko, 2013, 102 min
Režie a scénář: Jiří Menzel
Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková,
Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana
Chýlková, Emma Smetana, Václav
Kopta, Eva Josefíková, Václav Jílek, Jiří
Hájek, Jiří Plachý ml., Jan Jiráň, Taťána
Kuchařová, Gabriela Partyšová, Marie
Málková, Jiří Maria Sieber
Vstupné: 50,-
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Sál Pellyho domů od 14,30 hod
5. 3. Dana Drábová: Jak to tedy vlastně
je?
12. 3. Zdeněk Velebný: Heraldika
Čtvrtek 6. 3. 2014 od 17,30 hod
učebna 306

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

POLYSTYRENOVÝ PATCHWORK
Cena: 90,- Kč/osoba
V ceně je zahrnutý veškerý materiál.
Lektorka: Martina Nosková
Přihlášky a platba do 28. 2. v IC.

Úterý 25. 3. 2014 od 19 hod
Vstupné: 40 Kč

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

V obyčejném medvědím světě jsou
medvědi vážní a zamračení. Medvěd
Ernest je jiný. Je hudebník, rád by byl
veselý, jenže je chudý a často hladový.
Při hledání něčeho k snědku chytí
malou myšku Celestinu, která utekla
ze svého podzemního myšího světa.
Aby Celestina neskončila v Ernestově
prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu. Když ji nesní, ukáže mu místo,
kde může získat spoustu čokolády,
bonbónů a těch nejlepších sladkostí.
Ani jeden z nich ještě netuší, že se tak
dostanou na stopu chamtivých medvědích manželů, kteří kteří si přivydělávají tím, že cukrovinkami záměrně
kazí medvědím dětem zuby. To, co
začalo mezi bručounským Ernestem a
upovídanou Celestinou jako pouhá
dohoda, přerůstá v nebovyklé přátelství a přes všechny rozdíly se z nich
stává nerozlučná dvojice. Aby odhalili
velké cukrovinkové spiknutí, budou
potřebovat pomoc z myšího i medvědího světa. Podaří se jim překonat
předsudky ostatních a oba světy spřátelit?
Jemný pohádkový příběh se závěrečným silným poselstvím je díky promyšlenému scénáři určen nejenom
pro děti..
VSTUPNÉ: 40,- (80 min)
Předprodej probíhá od 3. 3. v IC.

PELLYHO DOMY

Sobota 1. 3. 2014 od 20 hod
Sál Pellyho domů

4. FARNÍ PLES

Úterý 18. 3. 2014 od 18 hod
Sál Pellyho domů, Police n. M.

BARMA – asijská kráska

Cestopisná přednáška RNDR. Vladimíra
Lemberka o zemi, kde se zastavil čas a
která nám dá představu, jak vypadala
Asie před sto i více lety. Po dlouhá desetiletí izolovaná se dnes otevírá světu i
turistům a má věru co nabídnout. Překvapí množstvím chrámů a budhistických mnichů, přírodními krásami, ale
hlavně otevřeností a přátelstvím obyčejných lidí. Přijmeme pozvání k jídlu v
mnišském klášteře, pronikneme do způsobu výroby řady produktů, která se od
středověku nezměnila a na vlastní kůži
vyzkoušíme lidový make-up barmských
žen. Víte, kde se nachází největší kniha
na světě?

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč
Sobota 29. 3. 2014 od 9 hod
Pellyho domy

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
VŠECH OBORŮ
Sobota 29. 3. 2014 od 20 hod

36. PLES MOTORISTŮ
Více na www.policko.cz

ZÁPISY DO TANEČNÍCH
KURZŮ

Nabízíme poslední volná místa do
kurzů společenského tance pro
mládež, přednostně přijímáme páry.
Více na www.policko.cz

Zápis do TANEČNÍCH KURZŮ PRO
PÁRY bude zahájen v průběhu března.
Sledujte www.policko.cz a příští měsíčník.
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7. Ostrostřeleckoměstský ples

Ples proběhl na sále Pellyho domů
v pátek 14. února a dle ohlasu účastníků se vydařil.
Děkujeme všem firmám i jednotlivcům, kteří tuto společenskou akci
podpořili:

Veba a.s. Broumov
Kavalier
MANMAT
Tomáš Pohl
Truhlářství Kozárovi Pěkov
Pejskar & spol.s R.o.
Kladské pomezí – Branka o. p. s.
Obec Suchý Důl
Družstvo vlastníků Police n. Metují
Železářství Soukup
Zdena Karpfová obchod
Tabák Horáková
Vínečko Čálek
Petr Martinec vína
Galanterie Beranová
Univerzál Trtík
vietnamský obchod Kostelní ul.
Nápoje Meierová
p. Leppelt, Teplice n. M.
Obec Suchý Důl
Iveta Osobová
Zelenina Suchomel
Skrblíkův ráj
Cukrárna Schreiberovi
Cykloobchod Sulzbacherovi
Muzeum papírových modelů
Jan Doležal a syn
Myslivecké sdružení Bor Machov
Prima občerstvení, p. Šnábl
Zelenina Ouško
Tabák Exnerová
Hračkářství Havlík
Butik Břeská
Krásné věci
Městská lékárna Police n. M.
Mr. Sport Zdeněk Ševců
Sport N. Řezníčková
ARHIS
SE.K.T. p. Kubín
Zdravá výživa
Klenoty Vávrová
TETA drogerie
Obuv Eigel
BATIST Červený Kostelec
Lékárna Kuklík
Drogerie Vávrová
Zlatnictví Geletičová
Knihkupectví Kohlovi
Zverimex Součková
Ostrostřelecká garda polická
Papírnictví Němeček
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Kaden
Centrum Walzel Meziměstí
Auto Ramax
Doldy
Technické služby Police n. M.
Náchodský SWING
Rychlé občerstvení Pellyho domy
Kvíčerovská pekárna
Fulkovi
a další příznivci města

PŘIPRAVUJEME
NA DUBEN

Čtvrtek 10. 4. 2014
Čtvrteční tvoření

PROSTÍRÁNÍ Z DUTINEK
Úterý 15. 4. 2014
Kino

ANGELIKA

Úterý 29. 4. 2014
Kino

COLETTE

RŮZNÉ
MAPA SUROVIN
http://www.suroviny.info/
Jedná se o pomoc jakýmkoliv prvoproducentům v zemědělství, ať se
jedná o vejce, o obiíl, zeleninu i ovoce
a o přiblížení těchto producentů k
těm, co by si rádi něco koupili. Rozhodně se nejedná jen o farmy, hlavně
jde o lidi, co mají přebytky, o prodej
ze dvora atd.

INFOCENTRUM

OTEVÍRACÍ DOBA TIC:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00

SETKÁNÍ S WALZLOVKOU

Původně stará tkalcovna v Meziměstí
se za posledních čtyři roky převlékla
do zbrusu nového kabátku. Z bývalé
fabriky bylo totiž vybudováno relaxační a zábavní centrum, do kterého
nás (a ostatní subjekty působící
v cestovním ruchu, včetně ubytovatelů) pozvala sl. Barbora Brandejsová.

Už když jsme 23. 1. 2014 přijížděli
k famózní budově, získali jsme trochu
respekt z její rozlehlosti a velikosti.
Ten nezmizel ani poté, co jsme otevřeli
dveře a vkročili dovnitř. Dojem mohutnosti z velkého prostoru umocňují
vysoké stropy a to i v restauraci Švejk,
kde proběhlo přivítání a seznámení se
všemi zúčastněnými.
Posléze jsme se vydali na průzkumy
jednotlivých atraktivit, toho, co nám a
návštěvníkům může Centrum Walzel
nabídnout. Nahlédli jsme do víceúčelového sálu s podiem a vlastním barem, solné jeskyně, obhlédli profesionální
bowlingové
dráhy
opět
v blízkosti moderně vybaveného baru.
Odchovance skal zaujala vysoká umělá
lezecká stěna vybavená pro speciální
výcvik hasičů i boulderingová stěna
pro bezpečné lezení. Architekti se
snažili zachovat původní ráz budovy,
což je znát a je to dobře. Dýchá na nás
atmosféra minulosti, jejíž duch
v budově zůstává stále přítomen. Zároveň je tu snaha o moderní řešení
prostoru formou střízlivosti barev a
přímosti linií.
Nebudu Vás dlouho napínat, největší
ohlas u nás měly zbraně. Ne, že by
v budově sídlilo historické muzeum, ba
právě naopak. V centru byla totiž zřízena nadstandardně vybavená střelnice (a ne jen jedna). Nejvíce jsme se
„vyřádili“ hned v malé místnůstce
u bowlingu s laserovými pistolemi, kde
námi střelené kachny padaly jako
švestky do virtuálních lesů, luk a strání. U opravdové střelnice (na ostré)
nám její možnosti (a v podstatě i možnosti digitálního věku) předváděl
místní ostřílený střelec. Tady, pokud
nemáte zbrojní průkaz, si bez dozoru
nezastřílíte. Dobrou zprávou je, že
dozor je vždy přítomen a výběr je
opravdu široký. Nejen typů zbraní, ale
i „prostředí“. Chcete střílet na statické
či pohyblivé terče? Prosím. Co třeba
přímo policejní výcvik? Není problém.
Ocitnete se „ve filmu“ a musíte pružně
reagovat. Sl. Brandejsová podotkla, že
se jedná o jednu z nejmoderněji vybavených střelnic v Evropě vůbec.
Prohlídka začala i skončila opět
v restauraci Švejk, kde jsme debatovali
o možnostech, které Centrum nabízí a
o jeho dostupnosti a atraktivnosti pro
turisty a potenciální návštěvníky. Domů jsme se rozjeli ve večerních hodinách. Děkujeme za milé pozvání.
Lenka Slavíková

*********
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PROJEKCE A BESEDA
STUDENTSKÝ FILM
LUKÁŠE KOLÁČKA- MÁRINKA
sobota 8.března od 19 hodin

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
pondělí od 14:30 – 16:00,
středa od 14:00 – 15:30

Kroužek je určen všem dětem, které
mají chuť tvořit z papíru. Origami, papírové
modelářství a kreativní tvorba. Důraz bude
kladen na individuální rozvíjení tvořivosti každého účastníka kroužku a na cvičení
nejen jemné motoriky, ale především trpělivosti dítěte. Jednotlivý vstup 20,-Kč. Pololetí 150,-Kč

PONDĚLÍ VSTUP DO
MUZEA ZDARMA

pondělí
3. března
od 9 hodin

Muzeum papírových
modelů má v tento den
otevřeno od 9 do 17 hodin. Vstup zdarma. Nevztahuje se na programy
a objednané skupiny.

Příběh nenaplněné lásky volně na motivy Karla Hynka Máchy. Film o času, čekání a
marnosti. Hynek (Matouš Ruml) pochybuje
o sobě a uzavírá se před ostatními. Píše básně. Má vlastní svět, který si vytvořil, aby nebyl sám. Do života mu vstoupí Marinka (Sarah Haváčová). Jejich přátelství postupně
přeroste v lásku. Jenže závazek daný rodině
jej nutí odjet do zahraničí a Marinku opustit
aniž by jí vyznal své city. Bude se ale moci k
Marince vrátit nebo život opět zamíchá kartami a vyšle Hynka jiným směrem?
vstupné: dobrovolné
www.marinka-film.cz/page/rezie/

PRÁZDNINOVÝ TÝDEN
S HERKULEM
10. 3. – 14. 3. 2014
od 9 do 11:30 hodin

Jarní prázdninový týden v Muzeu papírových modelů s dopoledním programem
pro děti.

TÝDEN S HERKULEM /Letem světem
Program tvoří dvě části. V první hodině je účastníkům představena destinace,
do které jsme se s Herkulem vypravili, pomocí hry a expozice muzea účastníci zemi
poznávají. Program pokračuje výtvarným
tvořením, které je bezprostředně svázáno s
denním tématem.
pondělí úterý středa čtvrtek -

pátek -

ČESKÁ REPUBLIKA a lidová
architektura
V ceně je lektor, materiál a drobné
občerstvení. Od pondělí do pátku od 9
do 11:30. Jednotlivý vstup 35 Kč, Týdenní permanentka 150 Kč.

PAPÍROVÉ NÁUŠNICE

neděle 16. března od 14 hodin
Lektor: Martina Nosková
vstup: 80,-Kč

ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ

sobota 29. března od 9 hodin
DNES ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ KE
KAŽDÉ VSTUPENCE DRUHÁ VE
STEJNÉ CENĚ ZDARMA !!!
V Polici nad Metují se v tento den koná
Setkání sběratelů od 9 hodin v Pellyho domech
http://www.policko.cz/cs/novinka-2033-setkani-sberatelu-vsech-oboru.html

MRAMOROVÁNÍ PAPÍRU

neděle 30. března od 14 hodin

Přijďte si vyzkoušet tuto techniku.
Vyrobte si například obal na svou oblíbenou knihu. Vhodné pro děti od 4 let.
Vstup: děti do 6 let 20,- Kč, ostatní 40,-Kč
M. Váňová

AFRIKA a šamanské amulety
ČÍNA, papír a kaligrafie
HOLANDSKO, větrníky a květiny
AUSTRÁLIE a Australská malba
pro každého

LUCIE BÍLÁ S KAPELOU V NÁCHODĚ!

Náchod zažije v květnu společenskou událost tohoto roku. Na zimním stadionu se představí po téměř 20 letech několikanásobná česká slavice Lucie
Bílá s kapelou při svém téměř dvouhodinovém koncertu. Celý koncert bude
připraven na sezení tak, aby všichni návštěvníci zažily nezapomenutelnou
atmosféru a podívanou. Lucie Bílá si přiveze vlastní obrovskou scénu, která bude doplněna profesionálními světelnými efekty a světelnou show. Více
informací o koncertu a předprodeji vstupenek najdete na www.luciebila-nachod.cz
Vstupenky jsou v předprodeji také ve Vašem informačním centru na Masarykově náměstí 75, Police nad Metují

TERMÍN:

23. KVĚTNA 2014 OD 20:00 HODIN
MÍSTO:

ZIMNÍ STADION NÁCHOD
VSTUPENKY:

VAŠE INFORMAČNÍ CENTRUM
ZA 690 Kč a 790 Kč
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Protančený víkend v Polici nad Metují
Rok se s rokem sešel a 14. 2. 2014 ostrostřelci s městem Police nad Metují skvěle
připravili nádherný ples pro místní i dosti
přespolní různě uniformované spolky. Byla
to už sedmá přehlídka krásných uniforem,
šatů, skvělé hudby „Relax Bandu“ a bohaté
tomboly.
Ples zpestřil svým krásným předtančením i „Spolek panstva na tvrzi Žiželeves“.
Nálada všech zúčastněných byla skvělá a
veselá, při odchodu nešetřili pochvalami.
Myslím, že by si všichni, kteří se o nádherný
zážitek přičinili, mohli opět přiťuknout na
zdárně odvedenou práci.
Jen si dospělí oddechli a vzpamatovali
se, mohli strojit nedočkavá dítka či vnoučátka na nedělní dětský karneval.
I ten se letos povedl díky pestrému programu pana Petra Cirkla a bohaté návštěvnosti. Viděli jsme nespočetné množství

masek, veselí dětí a bohužel při odchodu i
nějaká ta slzička ukápla.
No viděli jsme, potěšili jsme se a můžeme se znovu těšit na další skvělé a bohaté
dění u nás v Polici nad Metují.
Text Zd. Beran,
Foto Z. Beran, Š. Horák, J. Starý.
Výstava fotografií Jany Lucas

19. 2. — 21. 3. 2014

IC Teplice nad Metují

Náchodský SWING má nové webové stránky

Časopis Náchodský SWING má po více
než šesti letech nové webové stránky. Spuštěny byly na začátku února. Web nabízí
vedle pozvánek na kulturní akce regionu
a regionální dění také nabídku poledních
menu restaurací, tipy na výlety, výlepovou
plochu s plakáty regionálních akcí, fotogalerie, ale také například kompletní archiv
velmi úspěšné loňské série rozhovorů s významnými regionálními podnikateli Jede-

náctka statečných. To vše ve zcela nové grafice a s inovovaným logem, které se bude
prezentovat vedle časopisu po své vlastní
linii s ambicí webu stát se ještě významnějším regionálním informačním portálem,
DIAPROJEKCE A POVÍDÁNÍ JARDY SEIFERTA
než je tomu
nyní.
O CESTĚ Z ROKU 1976 LIAZKOU DO KAŠMÍRSKÉHO HIMÁLAJE
hs

A VÝSTUPU NA 7135M VYSOKOU HORU NUN

ZÁMEČEK BISCHOFSTEIN 8. BŘEZNA V 17 HODIN
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Unikátní výstava Orbis Pictus Play míří do Broumova

Neobvyklý výtvarný a kulturní počin
mezinárodního charakteru, za jakým se
běžně cestuje do velkých metropolí (proběhla například v Praze, New Yorku, Bruselu, Florencii a jinde), v dohledné době
zakotví v Broumově. Pod názvem Play
Broumovsko bude možné rozsáhlou výstavu navštívit v areálu textilních závodů VEBA
a. s. od 28. 3. 2014 do 28. 2. 2015.
Play Broumovsko navazuje na dlouhodobý projekt ORBIS PICTUS PLAY autorů
Jiřího a Radany Waldových. Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006
v Paříži, jsou interaktivní expozice Brána do
světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla,
Leporelohra, Golem, PLAY a Sensorium inspirované dílem humanistického myslitele
Jana Amose Komenského Labyrint světa a
ráj srdce. Výstavy jsou připravovány podle
umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s českými a zahraničními umělci. Od
roku 2000 je zhlédlo více než 2,5 milionu
návštěvníků po celém světě. Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci, tvořivost a fantazii prostřednictvím interaktiv-

Diašou a jeho program
aneb spousta pohledů na svět kolem nás a pohodová muzika k tomu

V minulém čísle jsem se snažil
vysvětlit důvody
proč na letošní
promítání vyrazit
Na tento ročník přijali
do Kolárova divapozvání a své záběry
dla. V tomto čísle
předvedou:
by měl být někde
Ctibor KOŠŤÁL
Božena VRABCOVÁ
plakát, na kterém
Jaroslav BERAN
jsou všechny poJindřich BLAŽEK
třebné informace,
Lukáš FALTEJSEK
Petr HLUBUČEK
aby nikdo neproPetr JANSA
švihl tuto „mimoPetr JENKA
Jiří PÁŠmA
řádnou
kulturní
Jan TLESKAČ
událost …“
Jediné, co ještě
mohu doplnit – tak
přijďte pobejt ...
to je něco z prograpřijďte si prožít
dvě hodinky pohody
mu. Na své si přijde
U
a radosti s krásou
ŠO
kolem nás ...
opravdu každý. PoIGI
D
+
srdečně zve
díváme se lehce po
Petr Jansa
světě a to konkrétně na Aljašku, do
Norska a na MadaVstupné 40,- Kč
Kolárovo divadlo v Polici nad Metují gaskar (Jenka, Falúterý 25. března 2014 v 19:00 tejsek, Vrabcová),
milovníky
krásných míst z okolí Policka a Broumovska provedou svými záběry Jirka
Pášma a Oldřich Blažek, podíváme se na svět také trochu netradičním
způsobem, Jan Tleskač nám chystá překvapení a Ctibor Košťál zatím
zůstává v klidu – „ bo je to ještě daleko a je čas…“. Klidný jsem ale i já,
protože on to má vždycinky skvělé …
Takže – teď už víte skoro všechno. Těšíme se na vás !
Petr Jansa
Pořádá SSK Pedro
Police nad Metují
ve spolupráci
s MěÚ Police n. M.

7

www.epex.cz

ních nástrojových objektů. Záštitu převzali
hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír
Franc a biskupský vikář Václav Malý.
Play Broumovsko to není jen výstava, ale také soutěž s názvem 99 + 1 Broumovsko oSOBnĚ. Cílem je podpora regionu v hranicích chráněné krajinné oblasti.
Každý návštěvník výstavy obdrží brožuru
s herním plánem. V regionu u podnikatelů,
na turistických cílech, při práci s neziskovými organizacemi a dalších aktivitách bude
získávat jednotlivé samolepky do soutěže a
plnit svou hrací kartu. Motivací pro objevování a putování regionu bude pro soutěžící
lákavá hlavní výhra – osobní automobil.
„Play Broumovsko je pilotním projektem tohoto typu v regionu mimo velká města a je pro nás všechny velkou výzvou. Díky
finanční podpoře partnera projektu Karla
Janečka mohou všichni žáci mateřských,
základních a středních škol Královéhradeckého kraje navštívit s pedagogickým doprovodem výstavu zdarma. Velké poděkování
patří vedení a pracovníkům textilních závodů VEBA a. s., jejichž mimořádně velkorysý
přístup a pomoc umožňuje výstavu přímo
v Broumově realizovat. Čeká nás jedinečný
rok, během kterého si, jak tajně doufám,
budeme všichni společně hrát, putovat a
objevovat Broumovsko“, řekla Markéta Hanušová, koordinátorka výstavy a soutěže
Play Broumovsko. „Chceme do výstavy a

soutěže zapojit co nejvíce regionálních subjektů, přihlásit se se svým nápadem nebo
aktivitou může úplně každý. Vítáme všechny nápady a těšíme se na spolupráci“, dodala Markéta Hanušová.
Výstava přináší také kulturní a doprovodné programy, workshopy nebo koncerty. Sledujte aktuální informace v tisku a na
stránkách www.playbroumovsko.cz. Play
Broumovsko mění náš život k lepšímu, zapojte se i Vy.
Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.

Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a
pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni Nouzinskej
mecenáš, pořádaj

v úterý dne 4. března 2014
!!jedinej mezinárodní!!

„VOSTATKOVEJ MAŠKARNÍ PRŮVOD“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,

s nevobyčejnym překvapenim u hranic,

no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů,
s hudbou kapelnika, pana Emila Maryšky
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu Městyse Machov a Kvíčerouský pekárny
z Police a mnoha jednotliuců.
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Znáte velikány světové lékařské vědy? (2. část)

GALÉNOS, Claudius – řecký lékař gladiátorů a římských císařů

KDO BYL GALÉNOS

Claudios Galénos,známý spíše jako
Galén, (* asi 129, † asi 200 nebo 216) byl
římský lékař řeckého původu, jeden z největších lékařů starověku. Jeho nauka tvoří
základ medicíny až do nástupu novověku.
Byl také významným filosofem pozdní antiky a originálním logikem.

ŽIVOT

Galénos se narodil ve městě Pergamon v
Malé Asii v rodině architekta a matematika.
V mládí získal rozsáhlé vzdělání, studoval

lékařskou vědu, mj. i v egyptské Alexandrii.
Zabýval se zemědělstvím, architekturou, astronomií, astrologií a filosofií.
Když se ve 28 letech vrátil do rodného
města nabyl praktické zkušenosti jako lékař
v místní slavné gladiátorské škole (kde jako
jeden z prvních lékařů začíná používat masáže jako prostředku uvolnění svalstva)..Byl
zručným chirurgem a vědomí, že při operacích gladiátorů příliš neriskuje, mu umožnilo vypracovat techniku operací mozku či
oka, ke kterým se medicína vrátila až v 19.
století.
Po čtyřech létech praxe při léčení gladiátorů odešel do Říma, kde se věnoval své
lékařské praxi a výzkumné činnosti a získal
velké uznání. Přednášel o anatomii a byl lékařem několika římských císařů, osobním
lékařem císaře Marca Aurelia
Galénos osobně však zřejmě nebyl příliš
statečný, odešel z Říma před epidemií moru
a odmítl jít s římským císařem do války. Zemřel na Sicilii.

PRÁCE A PŘÍNOS

Galénos doporučoval na léčení řady nemocí dietu a léky, které vyvolávají protireakce lidského těla. Velmi propagoval tělesná
cvičení pro upevnění zdraví. Ve svých dílech
podrobně popsal svalstvo, trávicí a dýcha-

Historie od telefonu k e-mailům
Alexander
Graham Bell

1876 – Vynalezen
telefon. Šťastným
vědcem, který
si nechal svůj
vynález patentovat jako první,
byl
americký
profesor fyziologie orgánů řeči a fyziky a vynálezce Alexander Graham Bell. Podle novějších
údajů vynalezl telefon italský vynálezce
Antonio Meucci už v roce 1849.

1969 – Americká vláda odstartovala
první internet. Nazýval se ARPANET. Tato
prvotní síť spojovala navzájem jen čtyři
počítače v různých částech USA
1971 – Počítačový inženýr Ray Tomlinson odeslal historicky první e-mail.
K identifikaci příjemce e-mailu a sítě, ke
které byl připojen, přidal znak „@“. Zprávu poslal sám sobě a první text, který
odeslal, zněl QUERTYIOP.

cí orgány apod. Za ústřední bod, centrum
lidského těla a vlastně každého živočicha,
Galénos nepovažuje, tak jak je tomu dnes,
hlavu a v ní uložený mozek, nýbrž játra (ta
podle Galéna stojí za krvetvorbou) a společně s nimi srdce, které slouží jako zdroj
tělesného tepla.
Galénos se řídil nejen pozorováním, ale
také experimentem. Popsal léčení zlomenin
a vykloubení, způsoby amputace, používal
stehy a obvazy, věřil v léčivou schopnost
rostlin, jejichž výtažky hojně používal.
Pitval zvířata, prosazoval základní hygienické zásady. Byl uznáván zejména ve středověku.

DÍLO A VLIV

Galénos je autorem více než pěti set
vědeckých (převážně lékařských) pojednání, která pak až do novověku tvoří základ
medicínských věd. Zachovalo se více než 80
jeho spisů. Dodnes jsou podle něho nazývány léky a léčebné přípravky – galenika.
Podle Galéna je pojmenována též hlavní
postava hry Karla Čapka Bílá nemoc (1937),
lékař Galén.

Zdroje

Při zpracovávání textů byly využity podklady z odborné literatury a internetu.
Připravil František Janeček

měl přístroj vážící jeden kilogram a kolemjdoucí na něj jenom ohromeně zírali. Volal svému rivalovi Joelu Engelovi ze
společnosti AT&T. K rozšíření mobilních
telefonů však došlo až v 80. letech minulého století. První komerčně dostupný
mobilní telefon uvedla na trh americká
Motorola v roce 1983. V Čechách se mobily rozšířily ještě později, po roce 1990.

Martin Cooper
Ray Tomlinson

Antonio Meucci
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1973 – Vynálezce mobilního telefonu
Američan Martin Cooper ze společnosti
Motorola při procházce New Yorkem si
poprvé v historii zatelefonoval. V ruce

1993 – Světová internetová síť se stala přístupnou pro širší veřejnost. V České
republice v listopadu 2008 mělo připojení k Internetu 32 % domácností a na jaře
2009 mělo přes 90 % domácích počítačů
v ČR možnost připojit se k Internetu.
František Janeček

Z polické mateřinky… Jak jsme šachovali...

… se s Vámi tentokrát chceme podělit o
návod, jak vyzrát nad nepřízní počasí a ještě
si užít příjemné dopoledne.
Letošní zima nám zatím sněhu příliš nenadělila. Pro praktický život je taková skutečnost samozřejmě spíš výhodou, ale když
máte dětem předškolního věku vysvětlit,
jak funguje koloběh přírody, co jsou roční
období a podle čeho poznají léto od zimy,
pak je absence sněhu docela velký problém.
Situace je o to horší, když si pro děti připravíte zimní projekt, kde v hlavní roli vystupuje – sněhulák.
Nakonec jsme se rozhodli poprosit rodiče našich dětí o spolupráci a vznikla krásná
výstava zasněžených hejhuláků z nejrůznějších materiálů – z papíru, z vaty, z rýže,
z alobalu, z vlny, z kokosu, ze dřeva – ani
byste neřekli, čím vším jde sníh nahradit !
Všechny sněhuláčky vyrobily děti společně s rodiči a celá 1. budova se tak ozdobila
alespoň náhradní sněhovou nadílkou. Všem
rodičům, kteří se na výrobě sněhových panáčků podíleli a děti správně natěšili, moc
děkujeme a jsme rádi, že máme v týmu přátel školky takové nadšence. (A vážíme si Vás
o to víc, protože „nespokojená“ maminka, o
které jsme psali v minulém Měsíčníku, tentokrát opět nezklamala a pravila: „Zas něco!
Nejdřív vánoční ozdoby, teď sněhulák bez
sněhu, vy prostě nedáte pokoj!!“.
Byla by ovšem škoda naši výstavku nechat jen pro děti, které školku navštěvují
pravidelně, a tak jsme pozvali na prohlídku
ty nejmenší – děti z Maminy ze Zvídálka.
Mrňouskům se sněhuláčci moc líbili, společnými silami se třídou Zvonečků a Sluníček
zkontrolovali, kde mají hejhuláčci oči, nosy,
pusinky, ruce, zkoušeli poznat materiál, ze
kterého jsou vyrobeni. Někteří Zvídálkové
našli ve Sluníčkách a Zvonečkách i známé
kamarády, společně se protáhli a zacvičili si
– a protože dopoledne bylo náročné a bylo
potřeba doplnit energii, jistila to svačinka
od Brumíka a čajík. Celá 1. budova prožila
příjemné dopoledne a školkové i zvídálkové
děti měly velký zážitek.
Ještě jednou Vám všem děkujeme za
spolupráci. Téma sněhuláčků jste pojali
moc krásně. Děkujeme i doprovodu Zvídálka: paní Vrabcové, naší kolegyni Janě Kleinerové a paní Aleně Hruškové a moc už se
těšíme na další společnou práci:
Mějte se hezky a za měsíc nashledanou!
Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti

PODĚKOVÁNÍ

Paní učitelko Iveto, moc vám děkujeme za všechno, co jsme s vámi
v mateřské školce za poslední roky
zažili!
I díky vám se nám ve školce líbilo a budeme na ni rádi vzpomínat …
Kluci a holky ze Zvonečků.

Již několik let je předvánoční čas spojen na polické základce také se školním kolem šachového turnaje. Přihlásit se mohou
žáci všech ročníků bez rozdílu výkonnosti.
Vybraní hráči pak v novém roce reprezentují naši školu v okresním kole. V Náchodě
se oběma družstvům dařilo a za vítězství,
resp. druhé místo v mladších, si zajistila postup do krajského přeboru škol. To s konalo
v Třebechovicích pod Erebem za účasti 28
družstev z 22 škol celého kraje. Hrálo se ve
třech kategoriích systémem každý s každým a tak se tahalo figurami téměř pořád
… družstvo našich mladších žáků (N. Letzel,
J. Černý, T. Valchař, R. Nosek, A. Klimeš) obsadilo nakonec deváté místo. Alespoň dvoubodovým ziskem do týmové hodnocení se
jako jediný zapsal Nikolas Letzel. Podstatně
lépe si vedlo družstvo starších žáků, které
svým pátým místem vyrovnalo historicky
nejlepší umístění naší školy v krajském šachovém turnaji. Na tomto výsledku se podíleli těmito výsledky: D. Černý 5,5; J. Trojtl
5,5; T. Thér 3,5; J. Starý 1/4; C. Vidímová
2/5. Proti pravidelně a soustavně trénujícím šachistům snad ani nemohli uhrát více.
Velké poděkování všem za dobrou repre-

zentaci školy, zvláště pak panu Ladislavu
Michlovi, šachovému „guru“ žďárského ale
i našeho školního dění.
Zima 2014 nás trápí …tak trochu smutné ohlédnutí za jejím dosavadním průběhem. Byli a jsme ve škole nachystáni na
lyžováni nejen na Nebíčku, stihli jsme dva
školní dny bruslení na sídlišti (díky všem,
kteří se zasloužili o led) a jsme v nejistotě,
jak dopadneme s lyžařským kurzem v březnu…
Přesto se sportování nevyhýbáme. Na
škole právě probíhá již dvanáctý ročník
ve střelbě na basketbalový koš „ O krále
obroučky“, do kterého se může přihlásit
opravdu každý a zkusit si tak svoje umění či
štěstí při hodech basketbalovým míčem. Sobotní turnaj pro žáky základních škol otvírá
mládežnickou florbalovou sezonu v tomto
roce a tak jsem jen zvědav, jak si povedou
naše borkyně a naši borci se soupeři z jiných škol.
Kdo najde chuť se zvednout od počítadla či telky, ten si určitě najde možnost na
nějaký ten pohyb, na sportování … a k tomu
vám všem přeji hezký den.
Petr Jansa, kabinet TV, ZŠ Police n.M.

Volejbal dětí na základní škole

V rámci mimoškolních aktivit nabízeA máte li nějakého šikulu na balon, klidných dětem fungují při polické základce již ně se zastavte ve středu po druhé hodině ve
řadu let také některé sportovní kroužky. školní tělce a uvidíte sami, jak to vedou.
Patří mezi ně také kroužek volejbalu, který
Osobně jsem přesvědčen, že tohle je
vede druhým rokem pan Aleš Mitterwald. jedna z těch správných cest, jak vyplnit volA protože se chodívám v rámci možností ný čas dětí.
občas podívat, jak to kde dělají – a protože
Aleši – díky !
zrovna u volejbalu máme jako rodina dvojHezký den všem, Petr Jansa
násobné zastoupení – dovolte
SSK Pedro Police nad Metují
mi osobní názor …
Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují
za podpory MěÚ Police nad Metují
Volejbal je opravdovým zápořádají 7. ročník
jmovým kroužkem. Filozofie
Aleše Mitterwalda je o tom, že
tento sport by měl být normální součástí života dětí, že by ho
měly umět hrát na slušné rekreační úrovni a hlavně, hlavně by
je měla tato hra bavit – žádná
honba za body, za umístěním
sobota 22. března 2014 od 9:00
v tabulce, žádný strach z pokatělocvična ZŠ Police nad Metují
ženého balonu… kdo chce hrát
turnaje se mohou zúčastnit týmy dívek nebo chlapců nebo družstva
smíšená, bez rozdílu věku a výkonnosti, jedinou podmínkou je
volejbal „závodně“, ten si nějaký
docházka na ZŠ
oddíl pak najde.
- počet hráčů na hřišti 3+1, v týmu neomezen
- vybavení vlastní, brankář – helma s maskou
Za necelé dva roky udělali
- systém soutěže a časový rozpis – podle počtu přihlášených
týmů
všichni společně ohromný kus
- počet týmů omezen, startovné 90,- Kč / tým
práce a jsou z nich už opravdoví
- putovní pohár pro vítězný tým, individi ocenění
- přihlášeným týmům budou zaslány propozice a podmínky
malí volejbalisté. A to je důvod,
účasti
proč tady smolím tyto řádky.
přihlášky do 10. března 2014 písemnou formou, uveďte
kontaktní adresu zástupce týmu, na adresu
Chtěl bych touto cestou Alešovi
jansapetr@seznam.cz
poděkovat za jeho obětavost /
veškeré informace k tomuto turnaji, stejně tak vše o dalších akcích
dojíždí totiž většinou na tréninpro mládež i dospělé, historii a fotky z akcí minulých najdete na
ky z Krkonoš /, za jeho volejbawww.sskpedro.policenadmetuji.cz
lový a také lidský přínos pro to
naše mládí. Věřím, že jim všem
to radostné plácání do balonu
vydrží co nejdéle.
přijďte pobejt !
Petr Jansa
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Základní umělecká škola informuje…
Jaro se přiblížilo. Slyšeli jste už
zpívat skřivánky?
V ZUŠ Nové Město nad Metují ano!
Tento týden se tam totiž konalo oblastní
kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2014. Za naši ZUŠ se ho zúčastnil velmi úzký výběr zpěváků našeho pěveckého
oddělení: Karolínka Skalová a Vladimír
Uhnavý. V poměrně bohatě obsazené kategorii vyhráli – Kájinka 2. místo a Vládík 1.
místo s postupem!

odborná porota a podle závěrečného zhodnocení předsedy poroty MgA. Petra Fialy
měla soutěž v našem okrese vysokou úroveň.
Proto nás o to víc těší pěkné umístění
našich žáků, kde nejmladší účastnice Anička Dostálová získala třetí místo a jen o trochu starší Radovan Nosek druhé místo.
Vynikajícího výsledku dosáhla naše dvě
kytarová dua, zastoupená v kategorii mladších žáků Tomášem Tiefou a Nikolasem
Malíkem a v kategorii starších žáků Květou
Vídeňovou a Monikou Prchalovou. Obě dua
získala první místa a budou nás reprezentovat v krajském kole!
Uznání patří nejen jim, ale i jejich vyučujícím, Tomáši a Petrovi Ševců. Gratulujeme!

Rekonstrukce ZUŠ

Naše skřivánky doprovázel pan učitel
Pavel Čapek. I on si přivezl ocenění své záslužné práce ve formě Zvláštní ceny poroty
za profesionální a citlivé doprovody!
Vyhlašovateli této soutěže jsou Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka a ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary. Soutěž je určená pro
6 – 15 leté děti a mládež základních škol, víceletých gymnázií, základních uměleckých
škol nebo jiných zařízení. Další – celostátní kolo se proto bude konat v Karlových
Varech, kam se náš reprezentant vydává
v krátké době již podruhé!
Oběma zpěvákům gratulujeme a Vládíkovi přejeme vydařený let do Karlových
Varů!!!

Soutěže ZUŠ

S končící zimou startuje také každoroční maraton uměleckých soutěží, které Ministerstvo školství vyhlašuje pro jednotlivé
umělecké obory. V letošním školním roce se
soutěží v disciplínách Hra na kytaru, Hra na
klavír, Hra na smyčcové nástroje a Hra dechových orchestrů.
Naše škola je pořadatelem dvou těchto
soutěží: Okresního kola ve hře na kytaru a
okresního kola ve hře na smyčcové nástroje.
Okresní kolo ve hře na klavír se uskuteční
v ZUŠ Náchod.
O výsledcích našich žáků v jednotlivých
soutěžích vás budeme průběžně informovat.
První informace již máme z okresního
kola ve hře na kytaru, které proběhlo ve
čvrtek 20. února, tedy v den uzávěrky tohoto čísla.

Kytarová soutěž

V tento den čekala naše vyzdobená
škola účastníky kytarové soutěže z celého
našeho okresu. Jejich účastníky hodnotila
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Ještě jedno uznání jsme v těchto dnech
vyslovovali s obdivem, a to firmě MOVIS
Hronov s.r.o. za perfektní přístup a provedení rekonstrukce sociálních zařízení na hlavní budově školy. O této akci se píše na jiném
místě tohoto čísla, zde tedy jenom zmínka o
tom, že stav těchto WC nevyhovoval již několik let platné legislativě a neřešení tohoto
problému hrozilo vysokou pokutou, v hor-

ším případě dokonce uzavřením školy.
Díky zodpovědnému postoji vlastníka
budovy a zřizovatele školy, tedy města Police nad Metují, a také díky zmiňovanému
přístupu a fortelu firmy MOVIS Hronov se
podařilo v rekordně krátkém čase a za plného provozu školy tento velký problém
odstranit. A myslím, že výsledek stojí za to!
Poděkování patří všem, kteří se o zdárný průběh akce zasloužili: Město Police nad
Metují a investiční technik Pavel Scholz,
který měl akci na starosti, firma MOVIS
Hronov s.r.o. a pan Václav Podstata, který
stavbu řídil, ale i personál ZUŠ – především
uklízečky a pan školník, kteří prošli extrémní pracovní zátěží. Poděkování za trpělivost
a pochopení patří také všem učitelům, žákům i rodičům, kteří cestou do svých tříd
museli vlastně procházet staveništěm, neboť tyto práce zasáhly celé schodiště školy.
Velkou pomocí byly i pracovnice, přidělené
z Úřadu práce, které nám pod vedením paní
Sirkové pomáhaly s úklidem.
Jsme rádi, že se vše podařilo ještě do
soutěže stihnout a mohli jsme již účastníky
soutěže přivítat v uklizených prostorách.
Ještě jednou všem velké díky!!
(ZUŠ)

SEMINÁŘ KOMORNÍ HRY 12. 4. a 13. 4. 2014

Druhý dubnový víkend bude naše škola
ve spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání Pellyho domy pořádat seminář komorní
hudby pro učitele hry na flétnu. Tato vzdělávací akce tematicky navazuje na cyklus
seminářů, který započal před šesti lety
nejprve v Národním institutu dalšího vzdělávání učitelů v Hradci Králové, kam se z
mnoha měst České republiky sjížděli pedagogové základních uměleckých škol, aby si
rozšířili nejen své zkušenosti, ale také, aby
si obohatili svůj hudební archív. Vznikl tak
flétnový komorní soubor „MAGISTRI“ a přátelské pouto, které v jiných profesích nemá
obdoby. Koncertní činnost tohoto souboru
už má za sebou činorodou historii: mnoho pracovních seminářů a také koncertů v
Praze, Hradci Králové, Dobrušce, Olomouci,

Litomyšli, Jablonci nad Jizerou, Úpici, Třebechovicích pod Orebem aj. V roce 2014,
který je věnován projektu Ministerstva
kultury „Rok české hudby 2014“ se Magistri
věnují studiu partitur skladatelů 20. století.
Lektorkou semináře a uměleckou vedoucí
souboru je MgA. Magdalena Bílková Tůmová. Tento víkendový seminář bude mít
veřejnou prezentaci v neděli 13. 4. 2014 v
sále Pellyho domů v 11.00 hodin s titulem
„Koncert k výročí Roku české hudby 2014“,
kde vystoupí soubor Magistri společně s
flétnovým souborem Los Flautos, pracujícím při ZUŠ Police nad Metují, a také se zde
samostatně představí i další flétnové soubory naší školy.
Gabriela Krečmerová

Dostali jsme pochvalu

Nedávno jsme obdrželi potěšující
e-mail od velmi zajímavé osoby, který skutečně “zahřál u srdce”. Jsem přesvědčen,
že bychom si jeho obsah neměli nechat
pro sebe, proto se o něj podělíme.
Počátek avizované události sahá o
mnoho let zpět. Měl jsem možnost se
zúčastnit několika zajímavých setkání se
špičkovými filmaři v “Rodinném výčepu”
v Přibyslavi u Nového Města nad Metují.
Jedno z nich navštívil i dokumentarista a
pedagog pražské FAMU Miroslav Janek.
Na závěr programu jsem se s ním dal do
řeči a předal mu sadu DVD s našimi filmovými “díly” a vizitku - se žádostí, aby
se na naše filmy podíval a případně na ně
zareagoval.
Tolik před několika roky - a pak nic.
Snažil jsem se sám na pana Janka získat
kontakt, ale nepodařilo se to.
Nyní vložím “mezičas”, kdy je vhodná
chvíle Miroslava Janka představit.
Narodil se v Náchodě, natočil desítky dokumentárních filmů a v osmdesátých letech působil v USA jako střihač na
slavné sérii celovečerních dokumentů “...
Quatsi trilogie” Godfreye Regia.
U nás je hodně známý především filmem Občan Havel, který dokončil po úmrtí
jeho původního tvůrce Pavla Kouteckého.
Nyní pracuje většinou pro Českou televizi
na hodinových dokumentárních filmech,
které získaly řadu ocenění. Od roku 1998
je stálým pedagogem FAMU.
A teď už dám prostor textu jeho mailu:
“...nedávno jsem se snažil dělat pořádek na stole. Součástí debordelizace byla
halda DVD, z nichž některé jsem ještě neviděl. Takže jsem si je postupně pouštěl,
třídil a některé vyhazoval, zejména filmy
studentů hrané režie FAMU, protože jsou

utrápené, nudné, řemeslně špatné a vůbec jsou takovou smutnou předzvěstí budoucích českých celovečeráků. Tyto filmy
jsem tak po pěti minutách musel zastavit a
vyhodit. V jistou chvíli jsem ovšem narazil
na sadu DVD, kterou jste mi dal snad před
několika lety. Vsunul jsem Robinsonův výlet do přístroje a díval jsem se se zájmem
až do konce. Je to roztomile dětské, ale
upřímné, vtipné a velmi dobře provedené,
zkrátka mě to bavilo a po těch famáckých
uvadlinách mě to příjemně psychicky povzbudilo. Pak ovšem přišel skutečný šok
- Vůle žít - přestože tyto příběhy známe,
váš film je nesmírně poutavě provedený, obě dámy jsou skvělé vypravěčky
a hlavně přinášejí ty detaily, které právě
činí příběh poutavým. Oceňoval jsem vaši
důslednost ohledně archívů, jakož i snahu posadit příběhy tak nějak nenásilně
edukativně do historických souvislostí.
Grizzly je také zajímavý příběh, velice
dobře provedený a hlavně takříkajíc angažovaně zasazený do politických souvislostí. Skvělá obrazová a zvuková montáž
nástupu komunismu!!! Obdivuju poctivost,
se kterou přistupujete k rešerši archívních
materiálů i k samotnému provedení.
Kloboul dolů a poklona Vám a vašim
žákům. Ať žije vaša TV !!!
Na mě zbývá jen ta ostuda, že se ozývám až po letech… Míra Janek.”
Považuji tento e-mail především za
ocenění práce žáků a členů NAŠA TV,
kteří se na filmech podíleli, ale zároveň
připojuji poděkování rodičům, veřejnosti i
vedení města Police nad Metují, protože
bez tohoto tvůrčího zázemí by naše výsledky nebyly možné. Takže doufám, že
se budete radovat s námi.
Vladimír Beran

Malá novinka na
kytarové soutěži

Ve chvílích uzávěrky tohoto čísla
Polického měsíčníku právě vrcholí kytarová soutěž, probíhající v naší ZUŠ.
Je to počtem účastníků nevelká soutěž,
a tak jsme ji využili k testování jedné
technické “vychytávky”, kterou jsme
okoukali na filmařských soutěžích.
Při všech podobných akcích se nesmí
během produkce vstupovat do sálu, a
tak si filmaři na chodby nainstalovali
monitory, kde se promítá probíhající
projekce. Návštěvníci tak mají přehled
o dění za zavřenými dveřmi - a mohou
vstupovat o pauzách.
Při našich hudebních soutěžích je
vstup během vystoupení rovněž zapovězen - zde je rušení totiž ještě škodlivější - mohlo by pokazit soutěžní hru a
poškodit tak vystupujícího.
Tak jsme po vzoru filmařů nainstalovali na chodbu starší televizor a
do sálu kameru - a zajistili tak projekci
“soutěžního dění”. Není to žádná převratná věc, ale ušetří mnoho “nervování” a jak se zdá, tak je i pro přítomné
mimo sál vítanou příležitostí.

Vladimír Beran

O jeden lepší než v Soči

Většina čtenářů jistě zachytila úsměvnou fotografii z toalet olympijské vesnice v Soči, kde byly v jedné místnosti dvě neoddělené záchodové mísy vedle sebe. V průběhu rekonstrukce toalet v naší ZUŠ jsem si ve fázi nedokončené rekonstrukce všiml jedné podobnosti.
A protože jsme v tu chvíli byli “o jeden lepší”, tak posílám fotografii dámské i pánské varianty.
Pro choulostivější povahy jen závěrečné sdělení - Soči jsme překonali ještě jednou - kabinky už máme.
Vladimír Beran
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Polická univerzita volného času
- aneb z lavic polické Alma Mater

Zimní prázdniny (které však měly se
zimou pramálo společného) na Polické
univerzitě volného času skončily a posluchači se opět sešli 22. ledna ve velkém sále Pellyho domů, aby zde zahájili
vstup do dalšího, již 14. ročníku. Nejprve
vyslechli z úst paní starostky Idy Jenkové několik organizačních zpráv, včetně
plánovaného programu na jarní semestr a poté paní starostka uvedla tradiční
hosty ze základní umělecké školy. Tentokrát mezi nás zavítaly s panem učitelem
Čapkem sestry Soukupovy – houslistka
Petra a violoncellistka Karolinka, které za
klavírního doprovodu pana učitele předvedly své skladby. V případě Petry to byla
1. věta Mozartovy Sonaty e-moll a Introdukce a tarantela Pabla de Sarasata , u
Karolinky pak 1. věta Haydnova Koncertu
G-dur. Jejich hezké vystoupení odměnili
posluchači zaslouženým potleskem.
A pak již následovala hlavní přednáška, kde jsme uvítali paní Simonu Adamcovou, majitelku včelí farmy v Rokytníku u
Hronova. A samozřejmě tématem přednášky nemohlo být nic jiného než včelařství. Cesta paní Adamcové ke včelařství
byla poněkud klikatá a asi netypická. Jejím původním zaměřením byla hudba. Po
absolvování Pražské hudební konzervatoře měla následovat kariéra s klarinetem
a saxofonem, leč zasáhl zlý osud. Její otec
utrpěl při dopravní nehodě vážná zranění
s trvalými následky, které se podepsaly
především na jeho psychice a lékař dopo-

ručil jako terapii včelařství. A tak hudba
musela ustoupit a paní Adamcová v rámci péče o otce se začala věnovat i včelám;
z tohoto důvodu absolvovala i učební
obor včelařina. Počátky byly pochopitelně
velmi těžké, ale s přibývajícími úspěchy
rostla i chuť a výsledkem bylo založení
včelí farmy, která se postupně rozrůstala a dnes, jak uvádí na svých webových
stránkách, má tato farma 300 včelstev
s 20 miliony neposedných zaměstnanců!
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V další části své přednášky jsme dověděli něco z historie tohoto oboru, o brtnictví v 15. století, o rozmachu včelařství
za vlády Marie Terezie, ale také fakta o
životě včel a jejich významu pro přírodu
(opylování), o technologii včelařství a
jednotlivých produktech – medu,
vosku, propolisu,
včelím jedu či mateří kašičce. Na
závěr pak jsme
shlédli krátký snímek z rokytnické
farmy, které dnes
vévodí obrovský,
ručně vyřezávaný klát, vyrobený
z 300 let staré
lípy a zdobený vyřezávanými včelařskými motivy,
největší klát v Čechách. Zajímavá
přednáška skončila a možná pro některé
posluchače se stane i impulzem pro návštěvu Rokytníku (vždyť je to za rohem)
spojenou s exkurzí na včelí farmě. Při odchodu z přednášky pak měli posluchači
možnost zakoupit si některý z medů vyrobených na této farmě (což jsem rád učinil i já a mohu jen potvrdit, že je skutečně
výborný).
Další akce Polické univerzity se konala
až ve středu 12. února. Hudební zahájení
bylo opět v režii
žákyň polické „zušky“.
Tentokrát
nám přišly zazpívat sestry Kristýnka a Karolinka
Skalovy. Za klavír
usedl tradičně pan
učitel Čapek a pak
jsme se již zaposlouchali do zpěvu
obou roztomilých
děvčátek. Nejprve
mladší z nich, teprve pětiletá Karolinka zazpívala
českou lidovou Šla
Nanynka do zelí
a píseň Jaroslava
Křičky Zajíček a poté starší, desetiletá
Kristýnka zazpívala píseň Máj od Ferdinanda Sládka a píseň Čí to koníčky od
Václava Trojana. A nutno poznamenat, že
obě zpěvačky posluchače svými něžnými
dětskými hlásky opravdu nadchly, což se
odrazilo i v následném potlesku. Potom
se už ujal slova pan Zdeněk Nývlt, hlavní
lektor odpoledne. Ten se jako cestovatel
přišel s posluchači podělit o své dojmy
z cesty na Blízký východ, z cesty do Izrae-

le a Jordánska, kde natočil velmi hezký filmový snímek. Promítání snímku doprovázel současně mluveným komentářem. Tak
jsme absolvovali virtuální cestu z pražského Letiště Václava Havla do izraelského Tel Avivu. Odtud následovala pozemní

cesta do nejjižnějšího města v Izraeli, do
přístavu Eilat, což je jediné místo, kde má
Izrael přístup k Rudému moři. Následoval výlet do Jordánska, do skalního města
Petra, kde veškeré budovy vytesali v pískovcové skále na počátku našeho věku
příslušníci poněkud záhadného národa
Natabejců. Je to skutečně světový unikát a
je zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Poté jsme se přenesli již do Izraele, kde jsme postupně projeli
údolím řeky Jordán, zastavili se u turistického letoviska Tiberias u Galilejského
jezera, navštívili Jericho, známé legendou
o tom, jak bojový pokřik vojska, obléhajícího toto město dokázal zbořit jeho hradby, znovu se vrátili do Tel Avivu a jeho
přístavu Jaffa a cestování zakončili v izraelské metropoli Jeruzalémě, městě, které
je centrem tří zdejších hlavních náboženských proudů – křesťanského, židovského
a muslimského. Svědčí o tom i neuvěřitelný počet náboženských staveb. Uvádí se,
že je zde 158 kostelů, 1202 synagog a 73
mešit! Tady na nás čekala nejen Getsemanská zahrada a Olivetská hora, ale také
posvátné místo Židů – Zeď nářků, kde se
scházejí na modlitbách poutníci z celého
světa. Návštěvu Jeruzaléma ukončila křížová cesta Via Dolorosa, jejíž 14 zastavení
vede po trase poslední cesty Ježíše Krista
na jejímž konci byl ukřižován. Tuto cestu
za zvuku chorálu procházejí poutníci a
končí ji u Božího hrobu. Bylo to zajímavé putování po zajímavé krajině, která by
jistě byla ještě atraktivnější, kdyby tato
krajina v posledních desetiletích nebyla
sužována neustálými bojovými střetnutími a kdyby se konečně dočkala mírového
života, který by jí bezesporu slušel.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Úspěch mladých
výtvarníků v Plzni

Studenti Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí se pravidelně účastní celé řady výtvarných soutěží. Dne 24. ledna proběhla v Plzni soutěž
žáků uměleckých oborů středních škol
z České republiky a Slovenska Region
2014.
Pořádající Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu připravila pro soutěžící zajímaný program v podobě besedy s osobností ze světa designu.
V letošním roce to byl BcA. Tomáš Černý,
architekt zabývající se bytovým designem, osvětlením interiérů a prostorovou
instalací. Beseda na téma ekologie recyklace s využitím dřevěných palet v interiéru byla pro studenty velmi inspirující.
Při samotné soutěži v disciplíně tvorba plakátu reprezentovala poříčskou školu dvojice žáků 4. ročníku oboru Grafický
design Elena Pecenová a Filip Nádvorník. Tématem soutěžního plakátu bylo
100. výročí narození Bohumila Hrabala.
Tvorba plakátu probíhala v programech
Adobe Illustrator a Adobe Photoshop.

Hodnoticími kritérii odborné poroty byl
především grafický přístup, forma zpracování, aktuálnost a kompozice. Soutěžilo
celkem jedenáct dvojic a Elena s Filipem
svou prací zaujali porotu již na první pohled. V konečném hodnocení vybojovali
velmi cenné 2. místo, které je v silné konkurenci renomovaných uměleckých škol
velikým úspěchem žáků, pedagogů i celé
školy z Velkého Poříčí.

Nejslibnější mávnutí
kouzelného proutku

Myslíte, že vás tentokrát zavedeme
mezi kouzelníky? Zdání klame. Mávnutím kouzelného proutku bylo totiž le-

tošní téma 8. ročníku
výtvarné soutěže Naše
galerie.
Slavnostní
vernisáž výstavy soutěžních
výtvarných
prací s oceněním laureátů proběhla 25. ledna v zámecké jízdárně
Galerie
výtvarného
umění v Náchodě.
V kategorii mládež
od 15 do 18 let získala 1. místo a zároveň
se stala i absolutní vítězkou celé soutěže
Elena Pecenová, stu-

dentka 4. ročníku oboru Grafický design
Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Soutěžila se souborem
prací, který zahrnoval diptych kreslený
tuší s názvem 333 kouzelných hůlek, dále
diptych v kombinované technice Čtvrťový
a půlový akt a video Hrající akt. Také další
ocenění si odnesli studenti z Velkého Poříčí, 2. místo získal Michal Rejzek za kresbu inkoustem Stádo a 3. místo Kateřina
Veverková za linoryt Prázdnota, oba žáci
3. ročníku téhož oboru.

O své dojmy ze slavnostní chvíle se
s námi podělila Elena Pecenová: „Jakoby
mávnutím kouzelným proutkem jsem se
ocitla v galerii plné lidí. Proplula jsem
davem a prohlížela si práce ostatních. Zavaloval mě opravdový příval štěstí. Štěstí
z toho, že jsem konečně uspěla v soutěži, které se každoročně účastním již
od prvního ročníku studia.“ A jak Elena
prožívala slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže? „Vyhlašování bylo velkolepé a
já si to moc užila. Pan ředitel galerie mi
dokonce věnoval květinu a osobně mi poblahopřál. Zároveň mě pozval k účasti na
Náchodském výtvarném podzimu, což mi
udělalo obrovskou radost,“ dodala šťastná vítězka soutěže.
Bude jistě velmi zajímavé sledovat
další kroky této nadějné mladé výtvarnice, kterou po maturitních zkouškách čeká
studium na vysoké škole.

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz
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ACADEMIA MERCURII v Alpách

Academia Mercurii, soukromá střední škola v Náchodě, vyučující
obory: Cestovní ruch, Ekonomické lyceum a Gymnázium, pořádala
pro žáky školy i širší veřejnost již tradiční 5 denní lyžařský zájezd do
rakouských Tyrol, alpského střediska Stubai. Ledovcové středisko je
jedno z nejkrásnějších, nejrozsáhlejších a nejvýše položených středisek v Alpách. Na nedostatek sněhu, který tento rok trápí milovníky
lyžování v Čechách, si zde rozhodně stěžovat nemohli. Počasí jim
velice přálo, po většinu dní bylo azurové nebe, a proto si mohli užívat plnými doušky více než třiceti upravených sjezdových tratí v panenské alpské přírodě. Po náročných dnech plných snowbordování
a lyžování všichni rádi využili saunu a bazén v horském penzionu,
kde byli ubytováni. Zájezd se vydařil a všichni se již těší na příští rok.
Zúčastnit se můžete i Vy! Informace o akcích, které škola připravuje
naleznete na: www.academiamercurii.cz

Velký zájem o robotiku

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji nabízí Střední průmyslová
škola Hronov žákům 7.-9.tříd základních
škol regionu možnost navštěvovat kroužky
s technickým zaměřením.
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Nabídka se setkala s velkým ohlasem.
Kroužky robotiky jsou už
zcela naplněné a zájemci
o sestavování a programování robotů obsadili všechny tři vypsané
termíny. Takže každé
pondělní a úterní odpoledne staví, programují
své kamarády roboty a
těší se, až je oživí. I sobotní kroužek je naplněn
a ranní ptáčata čekají už
v osm hodin před naší
školou. Možná byste se
divili, ale nejsou to místní, ale kluci z Broumova. Dělá nám radost, že si děti ve svém
volném čase najdou cestu za poznáním i zábavou. Kroužky robotiky navštěvuje celkem
35 dětí ze ZŠ Krčín, ZŠ Komenského Náchod,
ZŠ TGM Náchod, ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ

Červený Kostelec, ZŠ Stárkov, ZŠ Velké Poříčí a ZŠ Masarykova a ZŠ Hradební Broumov.
Lektory kroužků jsou zkušení pedagogové
naší školy – Ing. Jiří Dítě a Ing. Bc. Luděk Valtar. Jak sami říkají, je radost sledovat nadšení malých techniků při práci. Některé šikuly
už jejich robot poslouchá téměř na slovo.
Kdo zaváhal nebo by ho lákalo programování a robotika , může se těšit na září.
Další kroužky se rozeběhnou začátkem nového školního roku. Nebojte, o nic nepřijdete.
Zájemcům o techniku můžeme nabídnout ještě volná místa v kroužku Konstruování 2D a 3D a v kroužku Programování
CNC strojů. Informace najdete na našich
stránkách – www.spshronov.cz nebo na facebooku.
Těšíme se na Vás. Přijďte si pohrát a
něco se naučit.
Mgr. Jana Maslikiewiczová
SPŠ Hronov

Tříkrálová sbírka 2014

Jako již tradičně
vyšly na začátku ledna skupinky králů koledovat do ulic města
a našich domácností.
Svátek Tří králů 6. ledna připadl na pondělí a na náchodsku chodily skupinky již
před tímto datem. Díky tomu nám letos
počasí přálo jako již dlouho ne. Všichni
koledníci došli domů suchou a doufejme
nezmrzlou nohou. Přesto potěšil nějaký
ten teplý čajík, ochutnávka cukroví nebo
pamlsek či ovoce. Za každé takové povzbuzení bychom chtěli poděkovat. Věřte, že pro koledníky je to posilou při jejich
nezištné pomoci potřebným.
Poprvé letos byla vytvořena skupinka v České Metuji a Pěkováci se vydali do
Maršova. Skupinky zůstávají pokud možno stejné, abyste je znali a měli tak jistotu, že peníze doputují na účet Charity. S
dětskými koledníky jde vždy plnoletý doprovod vybavený pověřením-průkazem
od Charity a zapečetěnou pokladničkou.
V samotné Polici chodilo 14 skupinek,
jedna pokladnička je každoročně v knihkupectví u Kohlů (vedle Penny Marketu)
ještě o několik dní déle pro ty, kteří přidat
chtějí, ale koledníci je doma nezastihnou.
Celkový počet skupinek naší oblasti byl
36 a po rozpečetění na úřadech bylo napočítáno:

Police nad Metují
Suchý Důl a Slavný
Machov, Srbská a Bělý
Bezděkov nad Metují
Pěkov, Hony, Maršov
Žďár nad Metují
Bukovice
Česká Metuje
Radešov
Hlavňov
Celkem

52 201,00 Kč
9 522,00 Kč
21 352,00 Kč
14 050,00 Kč
9 578,00 Kč
11 586,00 Kč
7 876,00 Kč
1 517,00 Kč
4 130,00 Kč
3 845,00 Kč
135 657,00 Kč

Chtěli bychom vyjádřit velké poděkování Vám všem, štědrým dárcům, kteří jste do kasiček přispěli, a kterým není
nouze potřebných lhostejná. Dík patří i
koledníkům, kteří vycházejí do ulic ve
snaze pomoci dobré věci.
Výtěžek sbírky bude použit na pomoc
a podporu aktivit pro starší, osamocené a
nemocné lidi, na podporu práce s mládeží, pomoc potřebným a rodinám v nouzi,
na národní a zahraniční humanitární pomoc a na projekty farních Charit v oblasti
sbírky.

Nejkratší cesta suroviny na stůl
– mapa surovin!

Máte slepice a přebývají vám občas vejce? Chováte husy, kachny, králíky? Máte
ovocný sad či pouze jeden strom na zahradě, případně rybízový keř a nemáte čas sebrat úrodu? Pěstujete obilí, bylinky, sbíráte
houby? Máte stále ještě hodně brambor či
cibule? A zároveň byste si rádi i občas něco
přivydělali?
Vadí vám malá nabídka místních produktů? Chcete podpořit lidi kolem sebe raději než španělské pěstitele? Víte, že kolem
vás pěstitelé a chovatelé, zahrádkáři jsou?
Tak pro nás pro všechny je tady nová
možnost – všichni můžeme využít mapu
surovin, kterou jsme vytvořili na www.suroviny.info
Mapa vznikla pro větší přiblížení přímých producentů ke kupujícímu a je celá
zdarma. Přidat svou nabídku na mapu je
velmi jednoduché, stejně tak i úprava vaší
nabídky, pokud se cokoli změní. V současné
chvíli je mapa v počátcích, buďte prosím
proto trpěliví - nabídek ve vašem okolí bude
určitě přibývat s tím, jak se dostane do šir-

šího povědomí. Jsme to
právě my všichni, kdo
můžeme další nabídky
vkládat. Mapa je celá
zdarma, jak pro vkládání nabídky, tak pro čtení.
Je ovšem určena pouze
a jenom pro přímé producenty, nikoli pro toho,
kdo suroviny pouze prodává.
Náš cíl je, aby mapa
byla co nejvíce aktuální.
Přejme si my všichni,
aby se přidali malí producenti, každý, kdo má něco navíc a rád by
své přebytky nabídl. Informujte prosím ve
svém okolí ty, kteří pěstují či chovají, že mohou zcela zdarma využít tento nástroj, který pomůže jak jim – v prodeji přebytků, tak
nám všem, kteří si ve svém okolí následně
najdeme suroviny, které hledáme.
Mapa ovšem neobsahuje pouze nabídku
suroviny, ale také sekci samosběr. Tato možnost je vhodná například pro ty, kdo kvůli
věku nestačí na sbírání úrody. Pokud můžete, nabídněte jim možnost, že nemusí vozit
spadlá jablka na kompost, mohou pouze
přidat nabídku, nebo požádat někoho, aby
nabídku přidal a mohou nechat sebrat jablka, jahody či rybíz zájemce, kteří za ně rádi
zaplatí, případně přinesou něco výměnou.
Pomozme si navzájem tou nejjednodušší cestou! Pro podporu místních produktů
lze mnohé udělat odspodu a nespoléhat se
pouze na to, co pro nás udělají druzí.
Ať se nám daří mapu co nejvíce zaplnit
právě v našem okolí!
Hadašovi

Oslavy 130 let hasičů Hlavňov.

Dne 10. ledna 2014 zakončil sbor dobrovolných hasičů Hlavňov svoje oslavy
130. výročí od založení slavnostní valnou
hromadou. Valná hromada byla netradičně jako výjezdní s rodinnými příslušníky a
s odvozem do Pěkova, kde v restauraci U
generála Laudona bylo 19 členů oceněno za
dlouholetou práci. Byla slavnostně představena nová vlajka sboru, která v dlouholeté
historii sboru bohužel chyběla. Slavnostní
schůze se zúčastnili zástupci okolních sbo-

rů a starosta okresního sdružení hasičů
Náchod, který ocenění členům předal. Na
valné hromadě byl zvolen nový velitel Michal Vacek. Na závěr valné hromady byly
pořízeny dokumentární fotografie, podobně jako při výročí před deseti lety. Nezbývá
než popřát novému veliteli i celému sboru
do další práce hodně úspěchů.
Za SDH Hlavňov
Berger Jaroslav

Mgr. Kateřina Nekvindová
asistent pro místní sbírku
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NOVINKY FILATELIE
Zimní olympiáda v Soči 2014

Námět známky: XXII. zimní olympijské
hry se konaly 7. až 23. února 2014 v ruském
Soči. Rozhodlo o tom hlasování členů Mezinárodního olympijského výboru (MOV) v
Guatemale 5. července 2007. Hry byly organizovány ve dvou centrech, v pobřežním
městě Soči a v horském středisku Krasnaja
Poljana. Podle prezidenta MOV Jacques Rogge tomu předcházelo dlouhé hlasování.
Nevím, zda tvůrci známek věděli dopředu či jen šťastně předvídali, že na známku
zvolili olympijský sport snowboarding.
Dnes už víme, že právě snowboardistka Eva
Samková získala naši první zlatou medaili
na těchto hrách. A nebyla jediná. V den, kdy
píši tyto řádky, ještě nevíme konečný počet
medailí.
Způsob tisku: plnobarevný ofset.

Zimní paralympiáda v Soči 2014

Námět známky: Na známce je vyobrazen

sledge-hokejista. Počátky paralympijských
her jsou připsány neurologovi a neurochirurgovi profesoru Ludwigu Guttmannovi.
Druhá světová válka ovlivnila nový pohled
na problematiku rehabilitace pro osoby se
zdravotním postižením. V roce 1944, profesor Guttmann založil lékařské centrum v
Stoke-Mandeville Hospital (UK) k léčbě lidí
s míšním postižením. Později se stal zakladatelem International Stoke Mandeville, her
pro lidi s postižením pohybového aparátu.
Tyto hry byly vzorem pro paralympijské
hry. První zimní paralympijské hry se konaly v roce 1976 v Örnsköldsviku ve Švédsku.
Na hrách IX. zimní paralympiády v ruském
Soči 2014 se bude soutěžit v pěti sportovních disciplínách: alpském lyžování, biatlonu, běhu na lyžích, Ice Sledge hokeji a curlingu.
Způsob tisku: plnobarevný ofset.
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta
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Seniorské aktuality
19. 2. to je
datum dalšího
setkání
Senior klubu Ostaš.
Nové tváře pí
předsedkyně Helena Pivoňková srdečně
uvedla a hospodářka pí Jana Němečková
zaregistrovala a zároveň pozvala do Prahy,
kde se 21. 3. naši senioři
potěší u muzikálu, pokud
nebude změna programu.
Dík patří opět veliteli MP
panu Petru Zimovi. Slib
splnil a my jsme čestnými
držiteli kartičky LAMINOVANÉ s kontakty na
ta nejdůležitější telefonní
spojení v případě „nouze“
a v nepříznivých situacích.
Dále nás pozval na akci
všech INTEGROVANÝCH
ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK
s praktickými ukázkami
zde v Pellyho domech.
ZUŠ a opět milý p. učitel P. Čapek, jeho hra na klavír a tentokrát
dvě sestřeničky Novotné. Barunka a Eliška.
Mladší zahrála na housličky Americkou lidovou, ta starší náročnou skladbu G-dur =
Antonio Vivaldi; úžasné! Hodně úspěchů a
radosti z hudby oběma. Paní starostka Ida
Jenková přečetla půvabnou slohovou práci
studentíka na téma: „O vodě“. Tím nás naladila k pořadu Toulavá kamera za podpory Vodovody a kanalizace, a.s. Náchod a my
jsme se stali přímo svědky křtu DVD „Řeka
Metuje a její města!“ Kmotřičky byly pí

zajímavých informací, nejen o tom, kde je
čerpají, o tom kterém méně známém objektu, o pověstech od pamětníků, co připravují,
spolupráce s pí I. Toušlovou a programu,
který vznikl z její hlavy a ČT Praha 1 uvede
pravděpodobně v září.
Titulek – „Dobrá zpráva!“
Určitě se máme nač těšit. Uteče to jako

starostka Ida Jenková a naše předsedkyně
pí H. Pivoňková. Bylo až dojemné, neboť u
„toho“ byli aktéři díla pí Jitka Štěpánková a
pan Petr Rousek z TV Metuje. Poté nastalo
krásné, poklidné představení. Kladské pomezí a ten náš líbezný koutek, chce se říci:
„Kolébka má i hrob můj!“ Úchvatná podívaná a zároveň návod, dojít až tam, kam nás
nohy donesou, pokochat se malebnou krajinou, skalními útvary, roubenkami a podlé té
naší řeky Metuje, dostat se až tam, kde nás
opouští. Na kole, nebo romantickým údolím
vlakem. Co tomu říkáte?
Na zvídavé dotazy se nám dostalo velice

Dělají nám sportovními úspěchy velikou radost a tak ta naše země, přesto, že je
maličká, má stále mnoho velkých, čestných
a cílevědomých lidí a nejen darebáky a tunelaře, čím jsme „krmeni“ denně, jako by
slušní lidé vymřeli…
Hlavu vzhůru a těšte se na jaro. Přijde
už brzy!
Kde nás najdete?
Aktuality SKO:   http://www.meu-police.cz/  >
Sport a volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:       http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

voda v řece Metuji a informace pí starostky
co nás čeká v Polici n. M., jaké oslavy, vzpomínka na p. uč. Karla Petra, skvělého sbormistra Dětského pěveckého sboru 100 let
od jeho založení bych prozradila až příliš,
něco si necháme na příště…
Předáním pozornosti našim hostům,
dlouhým potleskem a poděkováním jsme
se rozcházeli plni dojmů do svých domovů.
Ve chvíli, kdy jsem se snažila napsat pro Vás
pár těchto aktualit, naše Martina Sáblíková
je Zlatá!

Krčmasenátu je již sedmnáct let

Senát nesídlí pouze v hlavním městě
Praze, ale i v našem městě. Polický, tak trochu recesní Krčmasenát, sice nezasedá jako
ten pražský ve stejně honosném palácovém
komplexu jako je Valdštejnský palác, ale i
jeho zasedací budova - hostinec Krčma, si
přes výrazně větší skromnost zaslouží zvýšené pozornosti a úcty nás všech.
Tento historický hostinec z roku 1720
musí nadchnout každého, kdo má rád poezii starých hospod. Nelze se proto divit, že
si jej vybrala za své „domovské sídlo“ i parta
kamarádů z Police nad Metují a okolí, která si právě tento hostinec zvolila za místo
svých pravidelných setkání u orosené sklenice piva či stejně chutné kávy.
„Při našich plodných hospodských diskuzích s chalupáři z Prahy se na konci roku
1996 zrodil nápad ustavit si polický senát, který by konkuroval tomu pražskému.
Myšlenka se rychle ujala, a tak hned 2. ledna
1997 jsme se sešli v hostinci Krčma a Krčmasenát byl na světě,“ připomenul začátky
tohoto spolku Miroslav Šolc.
Členy Krčmasenátu se stali kamarádi,
kteří mají rádi recesi a rádi pobaví sebe i
jiné lidi. „S chutí si společně zazpíváme a
něco popijeme. Snažíme se však i reagovat
na aktuální problémy města a politiku,“
konstatoval při vzniku tohoto spolku velice
agilní Miloš Puschmann, který byl zvolen
za jeho prvního předsedu. S úsměvem pak
dodal, že oproti velkému Senátu Parlamentu má polický Krčmasenát jedno velké plus
neboť toho zkazí mnohem méně. „Navíc nebereme plat a naše vztahy jsou oproti tomu
pražskému trvale velice dobré,“ dodal.
Každá instituce, stejně tak i Senát, potřebuje mít své vedení. A tak se volilo i v
Krčmasenátu. Zhruba dvacet členů si kromě již uvedeného předsedy Miloše Puschmanna zvolilo i svého pokladníka, který se
má postarat o vybrané členské příspěvky i
jejich následný výdej. Tato důležitá funkce
byla svěřená velice pečlivému řídícímu učiteli ve výslužbě Josefu Středovi.
Následné výroční schůze Krčmasenátu
spojené s řádnými volbami předsedy Krčmasenátu posunuly v roce 1999 do jeho
čela Tomáše Součka a po něm v roce 2004
Míroslava Šolce. Od roku 2007 až dosud pa-

tří předsednické křeslo Františku Pohlovi.
Financím pak vládne v současnosti po Josefu Středovi stejně velice pečlivý polický historik Miroslav Pichl. Opomenout nelze ani
vzorné vedení docházkového a nápojového
kalendáře, o který se dlouhodobě stará Jiří
Best Švorčík.
Zasedání Krčmasenátu se koná každou
neděli dopoledne od půl desáté do půl dvanácté. „Není to pouze o popíjení v hospodě“
konstatoval František Pohl. „Jedná se tu
hlavně o udržení kamarádských vztahů, pohody i předávání nových informací mezi sebou. Díky tomu, že našimi členy jsou pouze
nekonfliktní lidé, nemusíme řešit, na rozdíl
od pražského Senátu prakticky vůbec žádné
rozepře,“ zdůraznil současný předseda Krčmasenátu.
Než se vše projedná, ženy pánů senátorů zatím uvaří něco dobrého k obědu, ti
jim na oplátku sdělí novinky načerpané ze
zasedání a všichni jsou spokojeni. Vstup
do Krčmasenátu je zcela dobrovolný (musí
jej však schválit převážnou většinou hlasů
usnášeníschopná členská základna), stejně tak i zrušení členství. Zde
stačí podat písemnou výpověď
a stručné zdůvodnění. Pokud
prostě daná pravidla hry někomu nevyhovují, rozhodnutí je
pouze na něm samotném.
Řádná zasedání Krčmasenátu doplňuje na počátku každého
roku výroční schůze. Jednou až
dvakrát v roce se uskutečňuje
navíc zasedání výjezdní v některé z oblíbených hospůdek v
okolí. Ale například v loňském
roce se konalo na pozvání místopředsedy Senátu Parlamentu
České republiky a čestného člena polického Krčmasenátu PřePředseda Krčmasenátu s místopředsedou Senátu
mysla Sobotky výjezdní zasedá-

Výroční schůze Krčmasenátu – společné foto

Senátní tričko
ní dokonce i v jednacím sále Valdštejnského
paláce, když je doplnila na závěr navíc i
návštěva Břevnovského kláštera a proslulé
hájenky v Hrabalově Kersku.
Náklady na veškeré akce jsou hrazeny z
pravidelných měsíčních členských příspěvků. Nutno podotknout, že se dosud nestalo,
aby se na rozdíl od státního rozpočtu ocitlo hospodaření tohoto spolku v červených
číslech.
Velkou předností polického Krčmasenátu je skutečnost, že jeho členy jsou i hudebníci populární trampské skupiny Kamarádi
osady pět. A právě oni dávají všem setkáním
patřičný říz. Prostě Pětka je Pětka.
V současné době tvoří členskou základnu Krčmasenátu 15 senátorů, čestnými
členy jsou Jiří Tázler, žijící v Austrálii, starostka Ida Jenková a již zmíněný místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Dva členové pak mají na vlastní žádost
„členství zmrazené“.
Krčmasenát vstoupil v tomto roce do
osmnáctého roku své existence. Nejsou v
něm sice žádní mladíci, ale lidé kteří mají
svému okolí stále co nabídnout a dokáží se
dobře bavit. Tak ať jim jejich elán vydrží co
nejdéle.
Ladislav Schejbal
foto Miroslav Šolc
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ZVÍDÁLEK

DĚTSKÉ PLENY MAMINKÁM

Děkujeme Janě Kleinerové za roční vedení kroužku a přejeme mnoho nejen pracovních úspěchů! Třeba se vaše děti s milou paní učitelkou setkají v MŠ na sídlišti.

MC MaMiNa obdrželo v loňském roce
sponzorským darem pleny Huggies, jejichž část rozdává maminkám během
pravidelných Vítání občánků na polické
radnici. Berte tento dárek jako srdečné
pozvání k návštěvě programů, besed a jiných akcí mateřského centra! Těšíme se
na viděnou …

K Martině Noskové a babičce Božence
se od konce února přidala Alena Hrušková.

DENTÁLNÍ HYGIENA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ – středa 5.3.
v prostorách centra

Beseda pro maminky s dětmi, včetně praktického nácviku – hostem Radka
Čorejová DiS.
Přihlašujte se prosím předem na mailu
MC, počet míst je omezený! Podrobnosti
k besedě na webových stránkách.

PROVOZ MC BĚHEM
JARNÍCH PRÁZDNIN 10.-14.3.

Dopolední programy proběhnou běžným způsobem, odpolední kroužky podle
zájmu po dohodě s lektorem.

Pozor! Na přání maminek se Zvídálek
posouvá na 9- 11 hodin. Dále jsme po zkušenostech posledních týdnů upravili podmínky úhrady – platba předem na 5 dopolední. Prosíme maminky, aby své děti včas
omlouvaly, bez omluvy vstupné propadá.
Děkujeme za pochopení

ÚTERNÍ DOPOLEDNE

nejsou určena jen maminkám s dětmi do 1 roku, ale
také nastávajícím maminkám, které srdečně všechny zveme.

Ve spolupráci s Míšou Plchovou
nabízíme CVIČENÍ JÓGY pro nastávající i
čerstvé maminky! Ukázka v úterý 4.3. během dopoledního programu.

Po příjemné besedě s porodní asistentkou
Petrou Nývltovou (nejen o těhotenství, porodu a šestinedělí) plánujeme jarní opakování,
v případě zájmu pište na kontakty MC.

S K A UTSKÉ OKÉNK O
Deskovky v klubovně

O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
čtvrtek 13. 3. 2014 - 16:00-19:00
Tato akce je určena pro kohokoliv z vás, kdo rád hrajete deskové
hry! Ve čtvrtek odpoledne od 16:00 do 19:00 bude otevřena naše
klubovna (ul. Na Babí vedle školní jídelny), tak si můžete kdykoliv v této
době přijít zahrát některou z naší velké sbírky her. Vstupné se neplatí, a
s sebou si vezměte jen chuť si něco zahrát!

JEDEN SVĚT - VYRAŽTE DO
KINA!
Během festivalu dokumentárních filmů
Jeden svět Police nad Metují zajistí MC hlídání dětí v herně pro tři vybrané projekce!
Pokud chcete této možnosti využít, kontaktujte nás alespoň den předem na tel. nebo
webu MC, prosím. Poplatek 10 Kč.

yy pátek 21.3. v 16h – Projekt příroda
yy sobota 22.3. v 10h – S nálepkou ADHD (+
beseda s psycholožkou L. Havlíkovou o
problematice a diagnostice hyperaktivních dětí, doporučujeme)
yy neděle 23.3. ve 14h – film Kismet
Vaše MC MaMiNa

BURZA SBĚRATELŮ

Klub sběratelů Policka si dovoluje pozvat
zájemce na burzu sběratelů všech oborů
(nálepky, pohledy, numismatika, filatelie apod.)
Již 4. burza v pořadí se koná

v sobotu 29. 3. 2014
na sále Pellyho domů v 8°° - 13,°° hod.
Vstupné dobrovolné.
Za pořadatele Josef Máslo

Astronomický
klub

MĚSÍC

Police nad Metují

MERKUR není pozorovatelný,

OBLOHA V BŘEZNU
Mapka představuje hvězdnou oblohu v
březnu kolem 7. hodiny večerní. Nad jižním
obzorem stále dominuje souhvězdí Orion,
které doprovází Býk, Vozka, Blíženci, Malý a
Velký pes. V souhvězdí Blíženců září planeta Jupiter. Je zde také zakreslena poloha Měsíce ve dnech 6., 9. a 11 března. Za povšimnutí stojí hvězdokupa Plejády (Kuřátka) v
souhvězdí Býka. Bez dalekohledu bychom
v Plejádách měli vidět alespoň 7 slabých
hvězdiček. Krásu Plejád nám lépe ukáže
triedr nebo malý astronomický dalekohled.
Při pohledu na zimní oblohu můžeme
často vidět rychlé blikání a změnu barvy i
jasu hvězd. Tento běžný úkaz se odborně
nazývá scintilace. Scintilaci způsobuje turbulence tj. pohyb nestejnoměrně prohřátých vrstev vzduchu.
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1. v novu, 8. v první
čtvrti, 16. v úplňku,
24. v poslední čtvrti,
30. v novu,

LETNÍ ČAS začíná v neděli 30. března.
Ve dvě hodiny Středoevropského času si
posuneme hodiny na třetí hodinu Středoevropského letního času. Středoevropský
letní čas trvá 7 měsíců a skončí 26. října.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. března v 17 hodin 56 minut
SEČ vstupuje do znamení Berana, začíná astronomické jaro,
jarní rovnodennost,
v březnu se den prodlouží o 1
hod. a 53 min.,

MARS

VENUŠE pozorovatelná jako
Jitřenka nad jihovýchodním obzorem.
Pozorovací podmínky jsou dobré, jasnost planety pozvolna klesá,

pozorovatelný po většinu noci v
souhvězdí Panny,

JUPITER pozorovatelný po celou noc v
souhvězdí Blíženců,
SATURN

URAN

ve druhé polovině noci v souhvězdí Vah,
není pozorovatelný,

NEPTUN není pozorovatelný

Karel VACEK,
Astronomický klub Police

Senior klub Ostaš - účast 2 seniorky

Dopadly jsme neslavně, když jsme se
musely rozloučit s Policí už 3. 11. 2013.
Ale jak se říká: člověk míní, Pán Bůh
mění. A nám změnil běh života důkladně.
Snažíme se brát vše s nadhledem a humorem a o to víc se těšíme zase domů – do milované Police.
Dění v Polici sledujeme a máme radost,
že zásluhou paní starostky Idy a telefonátů
přátel víme, co se u nás děje. Děkujeme tuze
za únorový Polický měsíčník, za časopis
Rodným krajem a za Zajímavosti v příhraničním regionu Policko. Touha po domově
je tak silná, že na nic jiného nemyslíme,
jen na návrat domů. Chybí nám společné
čtení se Senior Klubem, návštěvy knihovny, návštěvy výstav, koncertů ZUŠ, divadel,
seniorská setkání, cukrárny Večerka a hlav-

ně genius loci – tedy ta místa, kde žili naši
předkové, kde jsme se narodily a prožily
své dětství. Chybí nám také naši sousedé,
které potkáváme při našich cestách a procházkách, a se kterými se rády pozdravíme
a popovídáme si. Takže do Prahy nemíníme
emigrovat. I když musíme být velice vděčné
za to, že ta mladší ségra J. se brzy uzdraví
zásluhou výborné lékařské péče a zařízení,
které je „holt“ soustředěno v matičce Praze. Praha nám sice nabízí mnoho možností
kulturního vyžití, ale pro nás jsou pražské
vzdálenosti příliš velké. Nejdůležitější je
pro nás teď léčení a zdraví. Těšíme se domů
a věříme, že jaro nás už přivítá v Polici.
S pozdravem ať vzkvétá Police se zatím
loučí
sestry B. a J. Seidelovy

UZNÁNÍ
pro mě neznámému pracovníkovi, který
se stará o veřejné záchodky na hřbitově, čisto,
vymalováno, velmi příjemné a
upravené prostředí.
Děkuji

Ilona Térová

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Mezidobí a doba postní

Konec února a první březnové dny nám
přinesly krásné předjarní počasí a myslím, že s blížícím se jarem pomalu ale jistě
opouštíme všechna letošní zimní očekávání
a těšíme se na jaro stejně tak, jako náš malý
Venda.
V církvi nyní prožíváme poslední dny
období mezidobí a přiblížil se čas přípravy na velkonoce, tedy postní doba, do které vstoupíme 5. března popeleční středou.
Tento čas by měl být pro nás výzvou ke hledání trvalého dobra a lásky, kterých nejsou
lidská srdce a mysl schopny, tedy časem obrácení se od nás samých ke zdroji této přirozené lidské touhy - k Bohu. Postní doba
potrvá obvyklých 40 dní, se 6-ti postními
nedělemi, z nichž poslední je Květná neděle.
Touto dobou nás provedou biblické a liturgické texty všedních i nedělních bohoslužeb
cyklu A, a pomohou nám postní dobu užitečně prožít a dobře se připravit na velikonoce. 1. postní neděle nám připomene naše
zápasy s pokušeními tohoto světa, které nás
svazují a odvádějí od Boha a Ježíšův příklad
jak jim odolávat; o 2. postní neděli uslyšíme
důležité ujištění, že Ježíš je milovaným Boží
synem, stejně jako my všichni, a posilní nás
v těžkých nebo nejistých situacích: vstaňte,
nebojte se; 3. postní neděle nám připome-

ne Ježíše jako zdroj živé vody, po které se
už nebude žíznit, protože dává věčný život,
také nám připomene, že Boha máme uctívat v Duchu a v pravdě a že Ježíš je Spasitel
světa; 4. postní neděle nám ukáže na Boží
plán s každým člověkem, s každým z nás,
kterému mnohdy nerozumíme, ale budeme-li důvěřovat že Bůh nás dobře vede, nezabloudíme, ukáže také na nedůvěru, pýchu
a tvrdé srdce, které nevede ke spáse, ale do
slepých ulic; 5. postní neděle ukáže na Ježíšovu moc nad životem i smrtí, a příklad viry
a ujištění, o které se můžeme opřít, že kdo
věří v Ježíše Krista, bude vzkříšen k věčnému životu; no a Květnou nedělí se okrajově
vrátíme k počátečnímu tématu pokušení,
které nám ukáže, jak snadno je lidské srdce
náchylné ke zradě a hříchu a samo se připraví o vzkříšení a věčný život. V průběhu
března ještě prožijeme dvě významné slavnosti - Slavnost Svatého Josefa a Zvěstování
Páně a připomeneme si dvě výročí - jedno
se týká našeho pana biskupa a to druhé papeže Františka.
Královéhradecké biskupství slaví letos 350. výročí svého založení. Při této
příležitosti vyhlásil pan biskup Jan Vokál jubilejní rok 2014 diecézním rokem
povolání, s důrazem na povolání kněžská a řeholní. Oslavy tohoto roku nemají
být jen ohlédnutím za minulostí, ale diecéze při nich bude prosit za duchovní oživení,
která právě kněžská a duchovní povolání
přinášejí.
Při této příležitosti vydalo biskupství
průvodce postní dobou - Půst v roce
povolání, se svědectvím kněží hradecké
diecéze o cestě za Kristem. Svůj příspěvek
tam má i polický kněz P. Marian Lewicki.
Měla by nám napomoci dobře prožít postní
dobu, připravit se na velikonoce, modlit se
za duchovní povolání stávající i nová a také

revidovat a plánovat do naší osobní životní
a duchovní cesty.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

2. března - 8. neděle v mezidobí
3. března - výročí jmenování biskupem
Mons. Jana Vokála, biskupa
královéhradeckého
5. března - Popeleční
středa,
den
přísného postu
9. března - 1. neděle postní
13. března - Výroční
den
zvolení
papeže Františka
16. března - 2. neděle postní
19. března - Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
23. března - 3. neděle postní
25. března - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
30. března - 4. neděle postní
6. dubna - 5. neděle postní

V měsíci březnu, budou bohoslužby podle obvyklého pořadu:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00,
každý pátek po celou postní dobu od
17.00 pobožnost křížové cesty,
yy v sobotu od 17.00 a v neděli od 8.00 mše
svatá s nedělní platností

Úřední hodiny děkanské kanceláře:

v Út a Pá od 16.00 do 16.30 hod., ve středu
od 9.00 do 9.30 hod.

Změna ze zimního na letní čas se letos
uskuteční ze soboty 29. na neděli 30.
března ve 2.00 hod.

Rádi bychom všem popřáli hodně
pokojnou dobu postním, radostné Velikonoce a krásné jaro. Všichni jste srdečně zváni na velikonoční bohoslužby.
Za římskokatolické děkanství
Ing. Jan Troutna
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yy Ve čtvrtek 20. února proběhl na sále Pellyho domů den se záchranáři a policií.
Příchozí se zde mohli seznámit s technikou, vybavením a postupy, které jsou
při záchraně lidského života používány.
Na plátně byly promítány fotografie ze
zásahů těchto složek v našem okolí. Přítomen byl krajský zástupce BESIP, dopravní policie Náchod, zástupce oop Police nad Metují, OŘ policie Náchod, HZS
stanice Broumov a Velké Poříčí, skalní
záchranná služba, SDH JPO II Police nad
Metují a my. Všichni byli připraveni podat informace, zodpovědět dotazy. Sál
Pellyho domů navštívil celý druhý stupeň základní školy, celá mateřská školka, školní družiny a řada Vás občanů.
Setkání bylo prosté strohých výkladů,
ale každý měl možnost si věci vyzkoušet a osahat… a žádný z četných dotazů
nezůstal bez odpovědi. Nejmenší si pak
odnesli i drobné dárky v podobě reflexních plyšáků . Všichni, kteří se na této
akci podíleli z té odborné části, zaslouží
poděkování. Je třeba říci, že nás zájem
velmi potěšil a rádi připravíme další podobné setkání.
yy Od prvého dubna bude na pět měsíců uzavřena komunikace II/ 303 přes
Bukovici. S objízdnými trasami budete
všichni seznámeni včas standardními

cestami. My s předstihem upozorňujeme na důležitost dodržování dopravního značení po dobu objížďky a bezpečnost po této trase. Spolupracujeme jak
s Policií ČR, tak krajským střediskem
BESIP, abychom bezpečnost udrželi na
co nejvyšší úrovni.
yy Podařilo se nám zjistit pachatele krádeže materiálu ve firmě Merkur. Ten si bez
skrupulí odebíral přes plot železnou
kulatinu určenou k dalšímu zpracování
a odvážel ji do sběru. Přes prsty dostal
včas, tak se škoda nevyšplhala nijak vysoko, ale přesto byla v řádech tisíců.
yy Dále jsme odhalili pachatele dosti nepochopitelného vandalství, když pod vlivem alkoholu za pomoci motorové pily
pokáceli velkou část aleje lemující cestu
kolem rybníčků v cihelně směrem k vodárně. Několik stromů porazili i v ulici
17. listopadu naproti vinárně „V“. Škoda
na majetku města vznikla kolem 45.000
korun. Ale je to škoda nenávratná. Někteří z Vás pak volali po návratu útrpného práva, a to se nelze v tomto případě
ani divit.
yy Znovu připomínáme možnost nákupu
parkovacích karet, které Vám nepochybně ušetří velké finanční prostředky.
S přáním všeho dobrého…
Ved. strážník MP Petr Zima

Z knihy Šrí Caitanya
Caritámrta Reinkarnace

Tak jako vtělená duše přechází
v tomto těle z dětství do mládí a do stáří,
přechází také v okamžiku smrti do jiného těla. Seberealizovaná duše se touto
změnou nenechá zmást. Takovéto verše
z Bhagavad gity nebo kteréhokoliv jiného védského písma dávají drahocenné
pokyny pro situaci, kdy někdo zemře.
Díky těmto knihám může rozvážný člověk jistě pochopit, že duše nikdy neumírá, ale přechází z jednoho těla do druhého. Tomu se říká převtělování duše.
Duše přechází do tohoto hmotného
světa a vytváří si vztahy s otcem, matkou, sestrami, bratry, ženou a dětmi, ale
všechny tyto vztahy se pojí s tělem, ne
s duší. Rozvážní lidé nejsou těmito fenomenálními změnami v hmotném světě
rozrušeni.
Hare Kršna!
M. Jandová

Nohejbalový turnaj trojic v Polici nad Metují je za námi!
Letošní ročník proběhl opět, jako již tradičně v únorových dnech ve školní tělocvičně ZŠ Police nad Metují. Již 13. ročník byl
odehrán 15. února roku 2014. Je nutné si
připomenout, že turnaj byl zároveň vypsán
i jako11. ročník memoriálu Radima Téra.
Celému tomuto klání předcházelo losování jednotlivých týmů do dvou skupin po
šesti a to týden předem v hostinci Krčma.
O zcela originálně zhotovený pohár,
který opět turnaji vybrousil Jaromír Beran
z Bezděkova, přijely bojovat týmy z celého
okolí. Sportovní, jakož i organizační úroveň turnaje se každoročně zvyšuje a letos,
jak se ukázalo později, tomu nebylo jinak.
Celá akce je nejen o sportování, ale hlavně o
pohodě a to potvrdil i celý průběh. Některé
zápasy měly vskutku špičkovou úroveň a letošní ročník ovládla vyzrálost a zkušenost,
před dravým mládím.

Polický měsíčník - březen 2014 - strana 31

Dvanáct týmů mohlo bojovat nejen o
celkové vítězství, ale i o velmi hodnotné
ceny. Potěšitelné je, že do Police přijeli nohejbalisté z celého širokého okolí, takže to
nebyla akce jen těch polických. A to je jenom dobře!
V dramatickém finále si „Obhájci“ poradili s týmem „Podeváté“. (až při psaní tohoto článku mě napadá otázka, proč si zvolili
tento název – možná jsou na našem turnaji již podeváté – díky). Bronzovou příčku
obsadilo mužstvo „Čehůn“ (v poněkud
improvizovaném složení, protože Čehůn
smutně ležel s „moribundusem“ v posteli).
Na bramborovou medaili si sáhli „Hučáci“.
Další pořadí – 5. “Dynamo“, 6. “Pistolníci“,
7. „RPP“ a na osmém místě pořádající „FSL“.
Ostatní se neprobojovali ze skupin.
Ovšem nic by se nepodařilo bez štědrých sponzorů. Letos turnaj podpořili Hauk
s.r.o. Jaromir Beran - Bohemian
Crystal Bezděkov,
MěÚ Police nad
Metují, Wikov MGI
a.s. Hronov , VEBA,
Lékárna
Kuklík,
Vávra drogerie, Vínečko J.Čálek, Hostinec Krčma, Kvíčerovská Pekárna, ,

Skrblík – Milan Schirlo, Zelenina Suchomel,
Zelenina „Ouško“, Bufítek K.Šnábl a mnoho
dalších, co přiložili ruku k dílu.
Během turnaje bylo zajištěno občerstvení pro všechny účastníky týmů a diváky. Poděkování patří všem, co se na turnaji
podíleli. Myslím, že se to zvládlo a bylo nám
zase jednou fajn.
To by bylo z turnaje vše a již teď se za
pořadatele těšíme na další ročník, který
proběhne v měsíci únoru 2015.
Za pořádající Filip Jenka a Standa Zimmer  
http://www.nohejbalpolice.estranky.cz/

Mladší přípravka na turnaji v Broumově
aneb návrat k tradicím

V polovině února se mladší přípravka
téměř v kompletní sestavě, s výjimkou chorého Vojty Švorčíka a nezvěstného Šimona
Šrůtka, zúčastnila turnaje v Broumově. Přítomen nebyl ani starší trenér Kamil. Ne že
by se odstěhoval do Humpolce, ale musel se
věnovat doma svojí náročné manželce, kterou navíc bacil nějaký bacil. Přítomno bylo
naopak družstvo Modré Skalice a (z hlediska chemických vzorců neznámé sloučeniny) Červené Skalice, Modrý a Bílý Náchod,
Modrý a Bílý Broumov a náš tým, v dresech
žlutočerných vos. Celkem tedy 7 týmů. Naše
vosy ale, jak bude uvedeno dále, bodaly jen
tu a tam.
Turnaj jsme zahájili proti mužstvu Modrého Náchoda. Ujali jsme se vedení 1:0 Vaškem Valchařem. Soupeř vyrovnal, opět jsme
vedli zásluhou další trefy Vaška, ale soupeř
nedlouho před koncem vyrovnal na konečných 2:2. V následujících hodinách však
bylo hůř. Zápas proti Modré Skalici 0:6. To
přimělo mladšího trenéra, po vzoru hokejového trenéra našeho olympijského týmu,
aby zamíchal se sestavou a zvolil útočnější
taktiku. Výsledkem však byla prohra 0:9
s mužstvem Modrého Broumova. A tak trenér místo toho, aby se ve volných chvílích
věnoval občerstvení, vymýšlel co dál. Další
změna sestavy, ale naděje na dobrý výsledek proti Bílému Broumovu zhasly hned v
1.minutě zápasu, když se soupeř 2x přehnal
přes spícího obránce Jardu Zemka a rázem
to bylo 0:2. Do konce zápasu jsme se již nevzpamatovali a tímto poměrem také zápas
prohráli. Proti mužstvu neznámého chemického složení, Červené Skalici, jsme sice
nastoupili s odhodláním, ale také s neuvěřitelnými chybami a prohráli 0:5. I začalo

hrozit, že obsadíme poslední místo. Našim
tradičním místem je však místo šesté, tak
jsme museli udělat vše pro to, abychom
v posledním zápase, proti Bílému Náchodu, zvítězili. I rozhodla se trenérská dvojice, tentokráte ve složení Marek Plný, Vojta
Kvapil, že v tomto zápase budou tým řádně
„koučovat“. Někteří hráči tak v tomto zápase hráli více, jiní méně a další se na lavičce
náhradníků již jen připravovali na vyhlášení výsledků. Nakonec se záměr vydařil a
zvítězili jsme 1:0, když náš jediný gól v zápase dal opět Vašek Valchař. Stal se tak na
tomto turnaji naším jediným střelcem. Kde
zůstali naši osvědčení střelci Míra Hlaváček
a Matěj Vít, to nevíme. Následující den při
tréninku Matěj dal několik gólů mladšímu
trenérovi, ale při turnaji nic. Dostal proto
za domácí úkol napsat 100 x větu: „Nesmím
dávat góly trenérovi, ale musím je dávat
na turnaji“. Po tomto našem vítězství byla
naděje i na 5.místo. Mužstvo Modrého Náchoda, s nímž jsme v úvodním zápase remizovali, se však v posledním zápase vzepjalo
a získalo za remízu 0:0 bod navíc. Obsadili
jsme tak naše tradiční, oblíbené 6. místo.
Nároční poličtí fanoušci byli s umístěním nespokojeni a požadovali pro trenéry
pěší výlet přes Hvězdu při návratu domů.
Snad v blízké budoucnosti trenéři mladší přípravky nedosáhnou „dokonalosti“
trenéra hokejové reprezentace, kterého u
mužstva nikdo nechce, ale on se tam pořád
zuby nehty drží (pokud jsme snad náhodou
vyhráli v hokeji olympiádu, což teď nevím,
tak předchozí řádek vyzní jako pěkná pitomost).
Jeden z fanoušků, a sice tatík Vít, se nechal slyšet, že je zvědav, co se nechá o tomto

turnaji napsat pozitivního. Musím tudíž na
jeho názor reagovat a oponovat, že na turnaji byla pozitivních spousta věcí.
Určitě to byl výkon Vaška Valchaře, který nejenže vstřelil všechny naše góly, ale
ještě ve dvou zápasech nastoupil v bráně.
Dobře zahráli i někteří další hráči, kteří se
dosud drželi trochu zpátky, především Matěj Khun a Kája Vlček. Ten si navíc již zvykl i
na skutečnost, že obvykle z turnajů nevozíme pohár pro vítěze a za celý turnaj tak neuronil jedinou slzu. Nečekaným úspěchem je
i fakt, že Jarda Zemek nic nezapomněl a vše,
s čím na turnaj přijel, odvezl i domů. S výjimkou svačiny, samozřejmě. Výborně byl
zásoben i bufet Zvláště domácí cukrářské
výrobky maminek broumovských hráčů
stály za ochutnání. Výborné bylo
i
to, že turnaj pořádali funkcionáři Slovanu
Broumov bez pomoci mocností pekelných
a trenéři ani hráči se tak nemuseli bát příšerného čerta Barnabáše. Přesto, že jsme ve
všech zápasech nezvítězili, tak na druhou
stranu jsme ani neutrpěli nejvyšší porážku na turnaji. Tuto výsadu jsme přenechali
Bílému Náchodu, který podlehl Broumovu
0:12. To jen namátkou několik pozitivních
věcí pro tatíka Víta.
Pořadatelům z Broumova patří náš dík i
uznání za výborně připravený turnaj. Věříme, že našim hráčům i přes několik porážek
přinesl turnaj cenné zkušenosti. To abychom článek zakončili stylově, jak je zvykem i v podání televizních reportérů, když
naši reprezentanti v jakémkoliv sportu neuspějí nebo dostanou pořádně nařezáno.
Vojta Kvapil, mladší trenér
mladší přípravky

Sezónu začínáme výroční členskou
schůzí, která se konala v sobotu dne
22.2.2014 od 16:30 hod. v Suchém Dole na
sále místní restaurace.
Dne 29.3.2014 se v Pellyho domech v
Polici nad Metují uskuteční 36. Ples motoristů. Začátek je stanoven na 20 hod.,
k tanci a poslechu zahraje skupina Ledvin
Stones. Rezervace místenek do středy dne
26.3.2014 včetně. Pokud nebude vstupenka
s místenkou do této doby zaplacena, nebude zaručeno rezervované místo. Bližší viz
plakát.
Co se týče endurosprintu terénních motocyklů, tak i když jsme uvedeni v kalendáři
AČR (termín 5.-6.7.2014), pořádání závodu
z naší strany není doposud jisté, tedy spíše
velmi málo pravděpodobné, neboť ze strany AČR vázne komunikace. Několikrát jsme
se snažili se zástupci AČR spojit, abychom
mohli dohodnout případné podmínky, zejména změnit termín závodu. O víkendu 5.6.7.2014 se jede ještě další závod v blízkosti
Radvanic, což by bylo pro oba pořadatele
nevýhodné. Nejlepší termín pro nás byl ví-

kend ve dnech 20.-21.9.2014.
Nadále pokračujeme a budeme pokračovat v rekonstrukci objektu AMK Police.
Hrubá stavba stojí, ale ještě nás čekají dokončovací práce. Dne 17.2.2014 proběhla v
nové klubovně první schůze výboru. Poprvé
za celou historii AMK Police, tak máme svoji
klubovnu, kterou budou moci využívat členové AMK. Velký dík patří městu Police nad
Metují.
Aktivní členové budou i v roce 2014 reprezentovat AMK Police a město Police nad
Metují. Budou to zejména jezdci Miloš Thér,
Petr Matěna, Václav Kohl, Radovan Řezníček a další. Tito jezdci v minulém roce dosáhli na různých závodech skvělých výsledků. O jejich úspěších či neúspěších budeme
pravidelně informovat.

působení jako hospodáře se dílna vybavila
nářadím i strojním zařízením. Dílna sloužila
nejen členům AMK, ale i široké veřejnosti.
za AMK Police – Petr Dostál

Činnost AMK Police v roce 2014

*************

Dne 9. 2. 2014 zemřel ve věku nedožitých 85 let Jaroslav Beran I., který byl dlouholetým členem AMK Police a po dlouhá
léta vedl jako hospodář svépomocnou dílnu
a nutno říci, že velice dobře. Během jeho
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VOLEJBAL TJ SPARTAK POLICE nad Metují

V Červeném Kostelci se 26.října 2013 konal Memoriál Jariny Zachovské. Naše ženy zde obsadily výborné 2.místo.

1. VK Hronov
2. TJ Spartak Police nad Metují
3. Ruchadlo Zájezd
4. Sokol Jezbiny
5. TJ Červený Kostelec
6. Sokol Josefov
7. Sokol Velký Dřevíč
8. Slavoj Teplice n/M.

Dalším úspěchem byl Zimní pohár dospělých – Memoriál Vladimíra Klesla. První kola
se odehrála 25.1.2014, ze kterých jsme postoupily do finálové skupiny. Tato finálová skupina se odehraje v Polici 1.3.2014 od 9. hodin.
Poslední událostí v našem oddíle byla účast malých volejbalistů na semináři trenérů
volejbalu, který se konal v lednu v tělocvičně ZŠ v Polici n/M. Garantem byl Krajský volejbalový svaz v Hradci Králové. Zúčastnilo se ho 28 trenérů a pedagogů z celého kraje, kteří
se zde mohli naučit metodiku nácviku útočného úderu – smeč. Naše děti jako „výukový
materiál“ obstály.
Za volejbalový oddíl

Buldok Cup patří již k tradičním florbalovým turnajům v ČR. Řadí se mezi
největší „trojkové“ turnaje ve východních
Čechách. Již jedenáct let teamy vědí, že
první víkend v únoru stráví celý víkend
v tělocvičně ZŠ v Polici nad Metují. Nejinak tomu bylo i letos. Buldok Cup si během své dlouhé historie našel obrovskou
oblibu u florbalových teamů z celé České
republiky.
Letošního ročníku se zúčastnilo 21
teamů. Mezi nimi i hráči české extraligy.
Odehráli jsme 95 utkání za dva a půl dne“.
Strašně moc nás těší účast celků, které
k nám do Police nad Metují jezdí takřka
od zrodu turnaje. Jsou to např. kluci teamu Ubals Špindl nebo Rtyně v Podkrkonošší, Náchoda atd. V pátek 31. ledna a
v sobotu 1.2.2014 se na palubovce rozhořely boje v základních skupinách a favorité vesměs potvrzovali své kvality, i když
se objevila i překvapení turnaje. V neděli
pak začaly dopoledne další vyřazovací
boje o postup do PLAY-OFF.
Mezi čtyři nejlepší mužstva se tak
dostala mužstva CIRKUS BUDE, MORGAN BOYS, UBALS ŠPINDL, POJĎ MI HOP.
Všechna mužstva jsou výkonově velmi
vyrovnaná a měla reálnou šanci na celkové první místo v turnaji. Policko-Bukovické mužstvo CIRKUS BUDE, složený z
2. ligových hráčů Náchoda v čele s Janem
Jirákem, který v současnosti hraje za extraligové Pardubice. Mužstvo MORGAN
BOYS (hráči ze Rtyně v Podkrkonošší)
složený z třetiligových hráčů. Dalším semifinalistou byl UBALS ŠPINDL, který za
ta léta prošel asi největší hráčskou změnou. A v neposlední řadě mužstvo POJĎ
MI HOP složený opět z třetiligových hráčů
RTYNĚ v Podkrkonošší. V prvním semifi-
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nálovém zápase na sebe narazila mužstva
CIRKUS BUDE a MORGAN BOYS. Rtyňské
mužstvo mělo CIRKUSU co vracet, když
na loňském turnaji prohrálo ve finále
právě s CIRKUS BUDE. Zápas to byl velmi
náročný, a jelikož se jednalo o hodně, tak
nikdo nechtěl udělat chybu. Nakonec se
však z vítězství radovali MORGAN BOYS,
kteří se tak posunuli do finále a vrátili
tak CIRKUSU loňskou porážku. Do druhého semifinálového zápasu nastoupila
mužstva UBALS ŠPINDL a POJĎ MI HOP.
Z tohoto duelu vyšlo vítězně mužstvo ze
Špindlu Ve finálových zápasech nakonec CIRKUS BUDE porazil POJĎ MI HOP
a UBALS ŠPINDL zvítězil nad MORGAN
BOYS. Celkové pořadí tady nakonec bylo
takové: 1.UBALS ŠPINDL, 2. MORGAN
BOYS, 3.CIRKUS BUDE, 4.POJĎ MI HOP, 5.
PSKJ
Dobruška, 6. ZA STYK VŠE Náchod, 7. AZ VRÁTNO Police n/M,8. FBC
KUTNÁ HORA,9. FERNET TULLAMORE
DEW Náchod,10. FBC ŽĎÁR n/Met.,11.
NARYCHLO Náchod,12. FBC BZOVÁ
„C“,13. PILLSNER URQUELL Police nad
Metují, 14. SRDCAŘI Police n/M,15. MIMONI Dobruška, 16. PAINTER BOYS,17.
FBC BZOVÁ „B“, 18. IGUANA IGUANA Praha,19. IBK BOROVIČKA „C“
Praha,20. KLOTYLDY Dobruška,21. KAŇOUŘI
TRUTNOV. Mimo
nádherně ručně
vyřezaných dřevěných pohárů
v podobě hlavy
Buldoka,
které jsme rozdali
za první až tře-

Kateřina Holubová

tí místo, jsme také individuálně ocenili
vybrané hráče. Tyto individuální ceny
za „nejlepšího hráče, nejlepšího střelce
a nejlepšího brankáře“ obdrželi hráči :
Ďopan Lukáš (UBALS ŠPINDL) – nejlepší hráč, Jaroslav Bochníček (FBC KUTNÁ
HORA) – nejlepší střelec, Jan Seidl (MORGAN BOYS) – nejlepší brankář.
Po organizační stránce máme jen
samé pozitivní ohlasy, všem účastníkům
se turnaj strašně líbí. Za těch jedenáct let
jsme se u florbalové veřejnosti dostali
do podvědomí, svědčí o tom právě zájem týmů, které to k nám nemají zrovna
nejblíže. A samozřejmě také účast extraligových a ligových hráčů. Škoda jen,
že místní tělocvična ZŠ nedává více prostoru pro doprovodné aktivity k turnaji
a její limitující rozměry neumožní hrát
na 2 hřištích současně. Samozřejmě by
turnaj nešel uspořádat bez podpory firem: Hauk s.r.o, Výroba dresů a sportovní
eshop - http://www.sport-dresy.cz/, Vše
pro florbal -http://www.floorballplayer.
net/, Kysela Petr – Řezbář.
Všem děkujeme!

Za pořadatele

Martin Balák

KOUPÍM POZŮSTALOST - veteš,
vyklidím půdu, sklep, dům, byt.

Kontakt: 608 103 810
Koupím staré hračky

Prodám zahrádku
Pod Havlatkou, 348 m

2

chata, kamenný sklep,
skleník, ovocné stromky,
pitná voda součástí.
Cena 78.000 Kč

Tel.: 728 972 205

Prodáme

družstevní byt 2+1

po celkové rekonstrukci
v bytovém zděném domě v Polici
nad Metují včetně garáže. Kuchyně
na míru se spotřebiči, nová koupelna. K bytu náleží dva sklepy.

Cena dohodou.
Tel. 724 162 011
(realitky nevolat!).

PŘIJUMU
kuchaře
a servírku

(s praxí)
od 1.4.2014
do hospůdky
“Na návsi”
ve Velkém Dřevíči.
Kontakt:

608213154
p. Vajsarová.

Vážené klientky, vážení klienti,
opět se na Vás těším

s nabídkou kosmetických
a vizážistických služeb,
ve

Vizážistickém studiu FACE,

ovšem v nové provozovně
na náměstí v Polici nad Metují.
Možnost objednání na tel:

776 1431 94
Na Vaši návštěvu se těší
Jana Krejčová
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VĚRA NOVÁKOVÁ

2. ročník večerního promítání na Ostaši
pátek 7. 3. v 19 hod.
promítá RNDr.Petr Rybář – Krajina zimních ledopádů
sobota 8.3. v 19 hod.
hrají Kamarádi osady 5
14. - 16. 3. zavřeno
pátek 21. 3. v 19 hod.
promítá Martin Obst – Irán na motorce
pátek 28. 3. v 19 hod.

promítá Filip Čálek – Leo-Houlding, prvovýstup na vrchol Ulvetanna
Hospůdka je otevřena:
pátek 11-24 hod., sobota 10-24 hod., neděle 9-19 hod.

HOSPŮDKA NA NÁVSI
ve Velkém Dřevíči

Vás zve od 21. 3. 2014 opět na
každodenní polední menu
(i v sobotu a v neděli).
Připravili jsme pro Vás i nový minutkový
jídelní lístek. Naší předností je nekuřácké
prostředí, bezbariérový přístup a doufáme i
příjemná obsluha.
Sledujte prosím naše internetové stránky
www. na-navsi.cz, kde Vás budeme
informovat o našich víkendových akcích.
Na první víkend – pátek až neděle – jsme
pro Vás připravili českou kuchyni za
jednotnou cenu 70,- Kč za celé menu
(polévka, hlavní jídlo, dezert, nápoj).
Tak prostě přijďte pobejt.

Kontakt:
tel. 733 181918, 608 213154
Otevírací doba:
pondělí
11 – 15 hod
úterý – neděle 11 – 22 hod
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VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ

realizace obchodů na realitním a finančním trhu
Informace, poradenství, řešení exekucí
RVA - Realitní & vzdělávací agentura, s.r.o.

+420 608 280 563
email: novakova@rva.cz
www.rva.cz

na mobilu:

Nabízíme k prodeji:
 hosp. stavení s pozemky v obci Bělý
 RD - usedlost v Šonově u Broumova
 RD se 3 byty ve Rtyni v Podkrkonoší
 penzion v Teplicích nad Metují
 chalupu s hosp. stav. v České Metuji
 byt 1+1 v OV o velikosti 45 m2
v Bukovici
 RD v Martínkovicích v okrese Náchod
 chalupu ve Starostíně, okres Náchod
 objekt s komerčním prostorem a
bytem ve Zbečníku
 stavební pozemek 675m2 v Šonově
u Broumova
 stavební pozemek 1 666m2 v Šonově
u Broumova

Informace na telefonu
608 280 563,
email: novakova@rva.cz, www.rva.cz

Nevíte

Kam na oběd?
Mrkněte na
nachodskyswing.cz
V sekci „kam na oběd“ si přečtěte
menu na každý den
restaurací na Náchodsku.

Víme, kde se dobře vaří!
kam_na_obed_185x130_broumov.indd 1

17.2.2014 21:16:50

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

Police n. Metují

Datum:
25. 3. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
27. 3. 2013
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

VÝKUP KOVU
AREÁL KOZINEK
oznamuje
rozšíření pracovní doby:
PO - PÁ

8.30 - 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.
SO 9 - 12 hod.
Kontejner přistavujeme ZDARMA
Nově vykupujeme i papír!

KRMIVA

PRO CHOVATELE
Kozinek

! NOVÁ PRACOVNÍ DOBA !
PO - PÁ
8.30 - 12.00 13.30 – 17.00 hod.
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Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první prac. den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 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
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují

Rekonstrukce sociálního zařízení ZUŠky je u konce
Na začátku letošního roku se podařilo zrekonstruovat již nevyhovující sociální zařízení v Základní umělecké škole v Polici
nad Metují. K urychlené rekonstrukci jsme přikročili na základě
zjištění, že v případě kontroly z hygieny hrozila škole sankce ve
formě pokuty nebo uzavření provozu.
Projektovou dokumentaci a architektonické řešení zpracovala v závěru loňského roku firma ATELIER TSUNAMI s.r.o.,
Náchod. Vlastní rekonstrukci provedla firma MOVIS Hronov,
s.r.o., vybraná ve výběrovém řízení, technický dozor při realizaci zajistila Bc. Radomíra Martinová z Červeného Kostelce. Na
realizaci byl stanoven poměrně krátký termín, a to do 16. února
2014. Firma se za plného provozu školy zhostila realizace velmi
zodpovědně a stanovený rozsah rekonstrukce se podařilo včas
a v dobré kvalitě zvládnout.
Jednalo se o stavební rekonstrukci sociálních zařízení v nové
(zadní) budově ZUŠ. Stávající instalace byly dožité, dispozice ne-

vyhovovala novým hygienickým normám a kanalizační přípojka
na hlavní řad byla neprůchodná. Proto byla povedena nová instalace kanalizace, nový přívod vody včetně napojení stávajících hydrantů a nová elektroinstalace. Byly vybourány stávající
příčky a otlučeny veškeré povrchy, které nahradily nové dlažby
a obklady zn. RAKO a dělící přepážky z laminované dřevotřísky. V druhém a třetím nadzemním podlaží byla snížena výška
podlah na úroveň podesty schodiště a ve všech podlažích byla
snížena světlá výška stropů rastrovým podhledem s tepelnou
izolací. Vyměněna byla veškerá sanitární keramika, baterie a
další zařizovací předměty a osazeny nové dveře.
Touto rekonstrukcí město přispělo k další proměně budovy
naší ZUŠ v útulnou moderní školu, která bude i nadále pozitivně podporovat rozvoj umění a nemateriálních hodnot u dětí a
mladých lidí.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
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