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PRÁCE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLY POKRAČUJÍ...
Stavební práce na zateplení obvodového pláště budov základní školy probíhají
v předstihu stanoveného harmonogramu.
Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o., závazný termín ukončení díla (17. 8. 2014)
bez problémů splní, přičemž s ohledem
na teplou zimu, která umožnila nepřerušení stavebních prací, plánuje dokončení
prací do konce června. Kompletní výměna všech výplní otvorů je dokončena.
Nyní probíhají práce spočívající v zateplení obvodového pláště budovy I. stupně
komplexním zateplovacím systémem (lepení polystyrénu). Na objektu tělocvičny
a družiny se natahuje vrchní probarvená
vrstva. Dále schází na tělocvičně a družině
dokončit zateplovací systém střechy. Po
odstranění lešení bude dokončena vrchní
úprava soklů mozaikovou omítkou včetně
okapových chodníčků.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU a podporován z Fondu soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí v
rámci Operačního programu Životní prostředí.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta města
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Mozaika z radnice . . .
• Taky máte pocit, že čas letí čím dál
rychleji? Čtete květnové číslo Polického
měsíčníku a já si uvědomuji, jak jsme
závislí na čase, na termínech. Mnohdy
nám utíká prožitek prach obyčejného
života. Jsme poplatni době, ve které
žijeme. Tak jako naši předci a ti, kteří
přijdou po nás. Jak příjemné je sledování
filmů pro pamětníky ve srovnání
s převažující dnešní produkcí. Nebe
a dudy, romantický příběh, kde vítězí
dobro nad zlem… Chraňme si každý
skořápku svého soukromí, zároveň
však nebuďme laxní životu veřejnému,
kterého jsme součástí. A taky buďme
trošku rozumní a nezaujatí. Jak snadné
je soudit a odsuzovat. Možná si mnohdy
ani
neuvědomujeme,
jak
hodně
ubližujeme. Svojí nekompromisností,
jednostranností, sebestředností a egem.
Není jednoduché být veřejným činitelem. Denně pátá velmoc přináší jobovky,
nad kterými se zatajuje dech. Právem.
Většinou. Jaká je pozice těch, kteří pracují normálně. Jak by se pracovat mělo.
S dobrým úmyslem a občasnými chybami, které se určitě nevyhýbají žádné
profesi.
Jak krásné je být veřejným činitelem!
Moci napomáhat a pomáhat. Radovat se
z radosti. Radovat se z drobností, které
napomohou vyřešit mnohdy neřešitelné.
Po bezmála šestnácti letech práce na
radnici vím. Vnímám. Pozoruju. Snažím
se. Děkuju Vám všem, kteří mi věříte a
využíváte mého snažení, práce. Vy ostatní? Občas bolíte. Hodně. Zvlášť, když jste
nehorázně nespravedliví…
Pojďme se podívat, co přináší každodenní práce vedení města a jednotlivých odborů v tomto období.
Investice – jsou schváleny, připravují se,
probíhají. Vše najdete na www. Co ne,
zjistíte u nás. Ptejte se. Na posledním 9.
zasedání rady města 14. 4. byly schváleny parametry devíti výběrových řízení.
Seznámit se s nimi můžete i na str. 6 - 8,
v pravidelných Usneseních, která zveřejňuje pan tajemník.
Opravy a údržba – náročná kapitola. Viděná, sledovaná. Každá moje procházka
– skoro každodenní – bolí. Chybí nejdůležitější krůček. Ten estetický. Ne každému je dané vidět. Naopak každému
je dané vidět a soudit. Pravidelné úterní technické porady slouží k zadávání
aktuálních úkolů, koordinaci prací a
kontrole dlouhodobých záležitostí.
Na konci března skončili svoji službu lidé
vykonávající veřejně prospěšné práce.
Od začátku května je nahradí další. Dvě
ženy a dva muži. Ženy se starají především o čistotu. Zametají, hrabou, sbírají –
odpadky i psí exkrementy. Muži posilují
tým technických služeb v oblasti údržby
města.
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Opakovaně si stýskáme nad neukázněnými pejskaři. Pan učitel Jarda Soumar
je připraven s dětmi instalovat apelující
cedule. Některým z Vás se natolik líbily,
že je najdeme u Vašich domů. Hlavně,
aby splnily svůj účel.
Můžete ale popustit hlavu své invenci a
náš slušný úmysl upozorňovat, následovat.
Bezpečnost – jedna z nejdůležitějších
věcí. Koresponduje se stavem společnosti, s legislativou. V dubnu nás značně zaměstnávala objížďka díky uzávěře
silnice II/303 přes Bukovici. Ranní a popolední hlídání okolí základní školy, celé
trasy objížďky. Praxe vždy nejlépe ukazuje slabá místa. Občané si pomalu zvykají, řidiči mnohdy značek, ve kterých
jsou prosby těch, kteří se každodenně
musí vyrovnat s neobvyklým vytížením
vozovek, které na tyto účely stavěny nebyly, nedbají. Vozovky trpí. Na nás je,
abychom technický stav sledovali a následně nárokovali opravy.
Městská policie Vás pravidelně na stránkách měsíčníku informuje. Plní standardní každodenní plánované i neplánované povinnosti. V dubnu vedoucí
strážník musí složit obhajující zkoušku.
Čtrnáct dní studia, den zkoušky. Každé
tři roky.
Mezi současné aktuální úkoly patří i součinnost na podkladech pro dopravní generel a koncepce parkování na parkovištích, veřejných plochách a komunikacích
ve městě. Všichni vnímáme nedostatek
parkování při zvyšujícím se počtu vozů
– osobních i služebních. Všichni taky
víme, že svojí pohodlností k nepříjemné situaci napomáháme. Projekt bude
postaven na nabídce, ale zároveň na důsledné a pochopitelné represi. Ta se nám
nelíbí. Zvlášť při chycení při bezplatném
parkování na náměstí. To jsou výmluvy!
Úsměvné a mnohdy trapné.
Kvůli pětikoruně! Ještě když je možnost
zakoupení parkovacích karet.
Rada města se schází každých čtrnáct
dní, zastupitelstvo nejméně jednou za tři
měsíce. Při posledním veřejném jednání
byli přítomni 2 občané!!! Jim patří velký
dík.
Jsem občasným divákem televize. Reklama na Clavin mě nadzvedává. Nesčetně
pořadů o vaření a následných reklamách
o následném opatrování našich útrob už
snad ani nevnímám.
Jsem v kontaktu s lékaři zajišťujícími lékařskou péči pro Polici, Policko. Nedaří
se dostat do našeho města psychology,
psychiatra. V dnešní době víc než potřebné odborníky. Časovanou bombou
– nejen na Policku – je absence praktických lékařů.
Ruku v ruce s péčí o zdraví a léčením
nemocí jde oblast sociální. Z města zajiš-

ťujeme pečovatelskou službu, provozujeme dům s pečovatelskou službou. Úzce
spolupracujeme s domovem důchodců –
zařízením kraje.
• Práce. Téma i letošního festivalu Jeden
svět. Většina z nás byla vedena ke skutečnosti, že je to základ našeho života.
Vždyť přísloví Bez práce nejsou koláče,
je chronicky známé. Průběžně se snažím
setkávat s podnikateli, zaměstnavateli.
V posledním měsíci s majiteli firmy Resl a
firmy Hauk. V Polici a na Policku není nedostatek pracovních příležitostí v porovnání s jinými regiony. Statistická čísla to
potvrzují. Mnohdy se však v souběhu se
sociálním odborem setkáváme s občany,
s těmi, kteří jsou nájemníky městských
bytů, kteří svojí nezodpovědností,
bohužel, neplní podmínky nájemních
smluv. Vymáhání dluhů a práce se sociálně slabými nás velmi časově zaměstnává. Bytová komise mnohdy řeší sociální
záležitosti a na radě města je racionální
rozhodnutí. Nelehké.
• Práce je mnoho. Znáte to. Nejlépe se Vám
pracuje s těmi, které znáte. Víte, co můžete čekat. Je-li třeba na uvolněná nebo
nová místa vypsat výběrové řízení, stane
se. Jsou však profese, kde to třeba není.
Ve svých gescích toto právo využívám.
S vlastní zodpovědností. Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy letos prochází velkou osvětou. Pellyho domy jsou
centrem společenského, kulturního a od
letošního roku i oficiálně sportovního
života města. Tak to přinesl čas. A skutečnost, že naše síly jsou omezené a vývoj jsme povinni kopírovat. I směřování
společnosti. Tak, aby nám v tvrdé konkurenci a byrokratickém bujení neujel vlak.
Doposavad jsem sportovní oblast měla
na svých bedrech. Cyklobusy, lyžařské
stopy, lyžařský vlek, kluziště, příležitostné akce bruslení v Petrovických zatáčkách, Běh z Police do Police, koordinace
aktivit sportovních klubů a oddílů, ….
Prostě sport a zdravý životní styl. Priorita dneška. Otevření víceúčelového
hřiště. Martin Balák je sportovním referentem. Na moji zodpovědnost. Určitě se
nebude nudit. Vy, kteří máte dítko školou
povinné, víte, jaký je problém dostat ho
od vymožeností dneška. Město cítí potřebu i s tímto pomoci. Budeme se snažit
a uvidíme.
• Město Police je povinováno partnerstvím. Ne pro pohlaváry. Pro propagaci
a výměnu těch, kterým jde o motivaci.
Italská Saltara spí. Warringron – město
pro oblast náchodského okresu - na tom
není lépe. Se Swidnicí spolupracujeme
aktivně. Naše knihovna a mateřinka na
sídlišti. V květnu se k důstojnému připomenutí Dnů papeže připojí i Polický
symfonický orchestr. Travnik? Byli jsme
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pozvání v březnu na Dny Travniku. Nevyužili jsme. Návštěvu reprezentantů
města jsme vyhodnotili jako zbytnou.
Uvidíme, zda se na podzim podaří uskutečnit příjezd mladých travnických fotbalistů.
Turismus. Rozumný, je víc než potřebný.
Jaká je úloha města? Propagace, informovanost. Nabídka vyplnění volného času.
Policko, Broumovsko, Náchodsko – Kladské pomezí – nabízí využití pro všechny
skupiny, věkové kategorie. Na soukromém sektoru je výzva ke kvalitnímu
ubytování a stravování. V každém ročním
období. Nemalý úkol. Zde je prostor pro
velké poděkování všem, kteří se samosprávou spolupracují. S vědomím osobní i všeobecné potřebnosti. V našem
informačním centru se budete setkávat
především s Leonou Peterkovou. Jsou
připraveni i osvědčení a noví brigádníci.
Z řad studentů, kteří znají místopis, jsou
komunikativní a jazykově vybavení.
Policko. Dobrovolný svazek obcí Policko.
Máme co nabídnout. Máme se čím pyšnit.
Máme však značné rezervy v kvalitní nabídce cestovního ruchu. Zde však musí jít
stranou osobní sebestřednost. Rakousko,
Švýcarsko, jsou nám příkladem. Není třeba vymýšlet, jen se domluvit. To se učíme….
Dotace. Sledujeme. Zvažujeme. Podáváme. V rámci možností, s uvážením. Občas
jsme taky za zásluhy potrestáni. Kdo se
v dotacích pohybuje, ví…. Pravdou je, že
bez dotace by se nám obtížně uskutečňovalo zateplení a výměna oken na základní
škole. Zahrada mateřské školy na sídlišti
by nebyla zmodernizována. Můžete se o
tom přesvědčit na Dnu otevřených dveří
2. 5.
DSO Lesy Policko. Obhospodařování našich městských lesů s využíváním dotací.
V letošním roce – v květnu – čekáme na
dodání „ramene“ na sekání příkopů. Dostali jsme dotaci na dokončení revitalizace Starého parku. Dřevo prodáváme za
velmi výhodné ceny. Pohledávek je minimálně.
Odpadové hospodářství. V polovině dubna proběhlo jednání představenstva a
valné hromady. Zúčastnili jsme se s vedoucím IMŽP. Dividendy jsou nejvyšší
v historii. Do města přijde víc než 500 tis.
Kč.
Opět vstupujeme se žádostí o podporu
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grantu „Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO v Polici nad Metují“.
Eureregion Glacensis nabízí spolupráci
a možnost čerpání dotací v přeshraniční
česko-polské oblasti. I zde využíváme
vyhlášených dotací především v přeshraničním styku. Velikonoční stoly ve
Szinawce Srednej jsme zajistili díky
ochotě paní Ivety Tautzové – předsedkyně unie rodičů. Děkujeme!
Centrum kultury a vzdělávání. Akce nabízíme a máte možnost sledovat a využívat. Letos se chystáme k rekonstrukci
hlediště v Kolárově divadle a k realizaci
kvalitnějšího IC Pellyho domech. Nemalé
akce. K realizaci, ale především k vypřemýšlení.
Můj nezměrný dík patří všem dobrovolníkům. Proto každoročně zajišťuji nominaci na Křesadlo roku. Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Letos
jsme nominovali Ivanu Richterovou a za
Bezva tým rodinu Steinerových. Vám,
kteří sledujete veřejné dění, určitě nemusím zdůvodňovat. ¨
MaMiNA, Julinka, POKUS, … neziskové
organizace, které patří ke koloritu města. Obdivuji jejich aktivity a ráda je podporuji. Vím totiž, že dělat něco nezištně
bere osobní čas a ne vždy je vyváženo
zadostiučiněním.
Na papíru před sebou mám sloupek poznámek ke zviditelnění. Není problém
pokračovat. Jen se ptám. Je to třeba?
Pro informovanost Vás, občanů, se snažíme. WWW stránky, Polický měsíčník,
úřední deska, veřejná jednání zastupitelů, příležitostné besedy na daná témata…
Především však možnost přijít, zavolat,
zeptat se…
To není málo. Děkuju.
Z činné služby ředitelky polického domova důchodů posledního dubna odchází Věra Kašíková. Loučíme se s ní průběžně. Děkujeme a věříme, že jí začne další
životní etapa. Zasloužená. Zároveň však
věříme, že její nezměrná energie opět
bude k našemu prospěchu. A těšíme se….
Přemýšlím, co ještě napsat. O každodenní práci se sociálně slabými, o nutnosti
nad všemi problémy přemýšlet, diskutovat, o stížnostech, odvoláních, o … ? Každý z nás má svůj pracovní úděl. Děkuju
Vám, že ten můj mohu nést.
Ida Jenková

Formuláře sociálních
služeb - kde je získat

Na sociálním odboru obdržíte
žádost o zavedení pečovatelské služby.
Současně se žádostí obdržíte i veškeré
informace o pečovatelské službě.
Druhá
žádost,
týkající
se
pečovatelské služby, je žádost o
umístění v Pečovatelském domě Javor.
Obě tyto žádosti dostanete také přímo
v pečovatelském domě od zaměstnanců
pečovatelské služby.
Další žádostí, kterou dostanete na
sociálním odboru, je žádost o byt. Na
sociálním odboru vedeme evidenci
uchazečů o přidělení městského bytu.
Žádosti postupujeme bytové komisi, kde
se projednávají a doporučují radě města,
která přidělení bytu schvaluje.
Tyto žádosti jsou umístěny na
stránkách města, odkud si je můžete
stáhnout a vytisknout.
Žádosti o dávky státní sociální
podpory (přídavek na dítě, rodičovský
příspěvek, porodné, sociální příplatek…)
obdržíte v Náchodě na Úřadu práce,
který v současné době tyto dávky
vyplácí. Rovněž tak dávky pomoci
v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení.
Další příspěvky, které úřad práce od
1. 1. 2012 vyplácí, jsou dávky osobám
se zdravotním postižením (příspěvek
na péči, na mobilitu, žádost o přiznání
průkazu osobám se zdravotním
postižením).
Tyto žádosti jsme si od úřadu práce
vyžádali, s vyplněním a odesláním
na úřad práce osobám se zdravotním
postižením pomůžeme.
Řadu formulářů vydaných MPSV
si můžete vyplnit na internetu nebo je
stáhnout a vytisknout.
V případě, že si s vyplněním
některého formuláře nebude vědět rady,
můžete se na náš odbor obrátit.
Kejdanová Ilona,
vedoucí sociálního odboru

Te c h n i c k é s l u ž b y
Police nad Metují

přijmou pro tuto
sezonu jednoho
plavčíka.

První vyškolení na
náklady TS. Podmínkou je
plnoletost.
Informace u Petra Jenky
e-mail: jenka@tspolice.cz,
mbt 725 981 705
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Sdružení a spolky v režimu Nového občanského zákoníku (NOZ),

aneb informace o změně právní úpravy sdružovacího práva po 1. 1. 2014
V posledních dnech a týdnech se na mne
obracejí někteří zástupci místních spolků a
organizací historicky založených podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“) s dotazem, zda musí
či nemusí provádět nějaké úpravy svých
zakládacích listin (stanov) v návaznosti na
NOZ, případně zda s nástupem NOZ musí
schválit stanovy nové, apod.
Jelikož v území působí celá řada sdružení – nově (a podle mého soudu daleko přesněji) SPOLKŮ, dovoluji si přinést krátký
exkurs do nyní platné úpravy spolkového
(chcete-li sdružovacího) práva.
Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „NOZ“) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob (dále jen „zákon č. 304/2013 Sb.“).
Citované zákony k témuž datu došlo ke
zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“) a zákon č.
116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
116/1985 Sb.“).
Nová zákonná úprava sdružovacího
práva se tedy mimo jiné dotýká:
yy občanských sdružení a jejich organizačních jednotek oprávněných jednat svým
jménem,
yy odborových organizací a organizací
zaměstnavatelů a jejich organizačních
jednotek oprávněných jednat svým jménem,
dosud vedených v příslušných evidencích Ministerstva vnitra podle zákona č.
83/1990 Sb. Tato evidence se dnem 1. ledna 2014 začala považovat za tzv. spolkový
rejstřík, vedený rejstříkovými soudy, na
které v plném rozsahu přechází z Ministerstva vnitra agenda týkající se uvedených
právnických osob. Kdo by tedy chtěl ověřit,
že „jeho“ spolek tak říkajíc „žije“, jinými slovy, že je v tomto rejstříku evidován, může
si tuto skutečnost ověřit nahlédnutím do
elektronické verze rejstříku právnických
osob na stránkách www.justice.cz.
Přechodem na NOZ, tedy přechodem
na novou právní úpravu, se pro stávající občanská sdružení vzniklá před 31.
12. 2014 téměř nic nemění. NOZ totiž
občanská sdružení považuje za spolky
ve smyslu NOZ, což v konečném důsledku
znamená, že již existující občanská sdružení se „nepřeregistrovávají“, není nikterak
dotčena jejich právní kontinuita, naopak je
zachována jejich historie a zůstává jim i nadále stejné identifikační číslo (§ 3045 odst.
1 NOZ). Pokud se pak některé větší občanská sdružení (typicky Český fotbalový svaz,
TJ Sokol, Hasič, a další) dělila na organizační jednotky, platí podle NOZ, že tyto
organizační jednotky občanských sdružení, oprávněné jednat svým jménem, se
považují za tzv. pobočné spolky (§ 3045

odst. 2 NOZ).
V tuto chvíli tedy nikdo nemusí nic
konat, nic přepisovat, nic narychlo měnit, případně si rychle u advokáta či notáře za velký peníz objednat sepsání nových stanov spolku!
V případě odborových organizací
platí stejný princip, tzn. že odborové
organizace, organizace zaměstnavatelů
včetně organizací mezinárodních a jejich organizačních jednotek se považují
za odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, mezinárodní odborové organizace a jejich pobočné organizace podle
NOZ (3046 NOZ).
Ovšem, aby to nebylo úplně jednoduché, některé povinnosti pro původní
občanská sdružení z NOZ přeci jen vyplývají. Ovšem zde je třeba uznat, že to
nejsou dramatické povinnosti, a že je
podle mého soudu dobře zvládnutelné.
V návaznosti na tyto povinnosti je
třeba upozornit, že dnem 1. ledna 2014
počínají běžet lhůty, určené jednak
k uvedení stanov právnických osob dosud vedených v evidencích Ministerstva
vnitra do souladu s donucujícími ustanoveními NOZ, jednak k přizpůsobení
zapsaného stavu ve spolkovém rejstříku stavu požadovanému zákonem č.
304/2013 Sb.
O co jde? Nová právní úprava stanoví,
že pokud ustanovení stanov dotčených
právnických osob odporují donucujícím
ustanovením
občanského zákoníku,
pozbývají tato ustanovení závaznosti
dnem nabytí jeho účinnosti. V případě
spolků se za donucujícími ustanovení rozumí zejména § 123 a 218 NOZ upravující povinné náležitosti zakladatelského právního
jednání. Po jejich prostudování je zřejmé,
že do tří let od dne nabytí účinnosti NOZ
(tj. do 1. 1. 2017) je každý spolek (tedy
každé občanské sdružení) povinen přizpůsobit své stanovy úpravě NOZ a doručit
je příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin (§ 3041 odst. 2 NOZ), a
doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku podle § 25 zákona č. 304/2013
Sb. týkající se dotčené právnické osoby (§
122 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.). Nejpozději do dvou let od ode dne nabytí
účinnosti NOZ (tj. do 1. 1. 2016) jsou
dotčené právnické osoby povinny uvést
svůj název do souladu s požadavky NOZ.
Dle § 216 NOZ musí název spolku obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, či
alespoň zkratku „z. s.“.
Kam tyto údaje nově hlásit? Od 1. ledna
2014 je nutné podávat návrhy na zápis,
změnu zapsaných údajů či jejich výmaz
ve spolkovém rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu (viz § 75 zákona č. 304/2013 Sb.). Tím je krajský soud
v Hradci Králové. V případě pobočného
spolku je příslušný soud, v jehož obvodu je
rejstříkový soud hlavního spolku. Návrh na
zápis spolku do spolkového rejstříku podá-

Vzpomínková akce

květnových událostí roku 1945
se uskuteční na polickém hřbitově
ve středu 7. 5. 2014 v 16.30 hodin.
Tradičně v přítomnosti Ostrostřelecké gardy polické a TS20-Pláň.
Věříme, že i Vás, občanů, které
k této pietní vzpomínce zveme.
Ida Jenková

vají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí (§ 226 odst. 2 NOZ).
Dle § 26 odst. 2 zákona č. 304/2013
Sb. návrh na zápis ve věcech pobočného
spolku podává spolek. To platí obdobně i
pro odborové organizace a organizace zaměstnavatelů a stejně tak i pro jejich mezinárodní formy.
Návrh na zápis lze podat pouze na
formuláři, který uveřejní Ministerstvo
spravedlnosti na svých internetových
stránkách. Návrh musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které
se zakládají do sbírky listin v souvislosti s
tímto zápisem.
Návrh lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Podpis na návrhu na
zápis v listinné podobě musí být úředně
ověřen. Návrh na zápis v elektronické
podobě musí být podepsán uznávaným
elektronickým podpisem podle zákona
upravujícího elektronický podpis nebo
zaslán prostřednictvím datové schránky
osoby, jež návrh na zápis podává. Ať už
je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky
vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Jiří Škop, místostarosta
(s využitím informací z www.mvcr.cz)

Rozpis lékařů
stomatologické služby
květen 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
03. - 04. 05. MUDr Libor Kapitán
ZS Meziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko - dentista
08. 05.
ZS Veba Olivětín 66, Broumov
10. - 11. 05. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Veba Olivětín 66, Broumov
17. - 18. 05. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
24. - 25. 05. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
31.05. - 01.06. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 582 381
491 502 425
491 502 425
491 541 654
602 333 427
603 479 084
491 543 844
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Dotace na výměny kotlů i v našem kraji jsou realitou

Předběžná
informace
o
možném otevření dotačního programu
na
výměny
starých kotlů
na tuhá paliva
v našem kraji, kterou jsme
s předstihem
otiskli v březnovém čísle měsíčníku, se na
přelomu března a dubna stala realitou. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
schválilo na svém zasedání dne 31. 3.
2014 (tedy po uzávěrce dubnového čísla
měsíčníku) připojení se ke společnému
programu Státního fondu životního
prostředí a krajských samospráv na
podporu výměny starých neekologických
kotlů.
Je na místě připomenout, že 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 fyzickým osobám na různé typy kotlů a platí
pouze pro výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní
nízkoemisní zdroje.

Žádosti bude možná podávat od 12. 5.
2014, přičemž možnost podávat žádosti
o dotace bude otevřena do 11. 7. 2014,
resp. do vyčerpání celkové alokace.
V rozpočtu tohoto dotačního programu
je alokováno celkem 20 mil. Kč, přičemž
SFŽP a Kraj vložili do tohoto programu ze
svých rozpočtů 10 mil. Kč.
Administraci dotací budou zajišťovat
polovinou Státní fond životního prostředí
(SFŽP) a polovinou Královéhradecký kraj.
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 Ministerstva životního
prostředí 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). V rámci dotace budou podporované typy kotlů
rozděleny do pěti kategorií: A – kotle
na tuhá paliva emisní třídy 3 s automatickým dávkováním paliva; B – kotle na
tuhá paliva emisní třídy 4 nebo vyšší
s automatickým dávkováním paliva; C
– zplyňovací kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou emisní třídy 4 nebo
vyšší; D – plynový atmosférický kotel
na zemní plyn; E – plynový kondenzační
kotel na zemní plyn, přičemž každá z uvedených kategorií je podporována jinou výší
dotace.
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.
Formulář žádosti o dotaci, jakož i
další doplňující informace, budou již
v příštích týdnech zveřejněny na internetových stránkách Královéhradeckého
kraje, jakož i na stránkách města.
Jiří Škop, místostarosta

Kladské pomezí spolupracuje se studenty VŠO z Prahy

Na městské radnici v Náchodě se 24.
března 2014 konalo pracovní setkání
BRANKY, o.p.s. a studentů z Vysoké školy obchodní z Prahy, obor management
cestovního ruchu. Škola byla z naší strany oslovena ke vzájemné spolupráci v rámci přípravy případové
studie a studie příležitostí, které by BRANCE, o.p.s. měly do budoucna přispět nápady na lepší organizaci a propagaci Kladského
pomezí. Výše jmenovaná škola se úkolu zhostila v rámci své výuky
velmi aktivně a setkání se konalo za účelem poskytnutí podrobnějších informací pro jejich potřeby.

Na počátku setkání byli hosté přivítáni místostarostkou města
Náchod Mgr. Drahomírou Benešovou, která jim představila nejen
budovu městské radnice, ale i město Náchod, jeho historii a turistické území Kladské pomezí. Poté už studenti pokládali své dotazy,
na které jim ochotně odpovídali zaměstnanci destinační společnos-
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ti, pracovníci z místních samospráv, které byli zastoupeny městem
Náchod a Novým Městem nad Metují, informačních center zastoupených pracovnicí náchodského IC a v neposlední řadě z řad soukromého sektoru, zastoupeného Ing. Milanem Hrstkou z Autokempu Brodský.

V odpoledních hodinách se uskutečnil oběd a poté byla škole
díky ochotě náchodského zámku umožněna jeho prohlídka.
Pevně věříme, že tato spolupráce bude přínosná pro obě strany.
Studenti budou zpracovávat získané informace a v závěru měsíce
června bude naše destinace prezentována na, jejich školou pořádané, konferenci v Praze.
Naše poděkování patří především městu Náchod a náchodskému zámku za vstřícnost a všem hostům, kteří byli ochotni na danou
aktivitu věnovat svůj čas.
Lembejová Lenka, BRANKA, o.p.s.

MAS zahajuje plošné
dotazníkové šetření a pracuje
na přípravě strategie pro
rozvoj území

Místní akční skupina Stolové hory (MAS), o jejíž činnosti Vás
informujeme průběžně na stránkách měsíčníku, pokračuje v přípravě strategického plánu, na jehož podkladě bude v období 2014
– 2020 možné do našeho regionu možné získat celkem značné
množství dotačních prostředků, které budou moci čerpat, obce, podnikatelé, či neziskové organizace.
Pro osvěžení paměti připomínám, že MAS je tvořena členskou
základnou, kde mají jak obce, tak podnikatelé a konečně i neziskový
sektor své zástupce (každý 1/3), přičemž celá strategie na budoucí
období se připravuje tzv. komunitním způsobem – tedy vzniká zdola od občanů a není nařízena shora veřejnou správou! Každý z nás
tedy může svou aktivní účastí ovlivnit budoucí tvář a fungování MAS
v našem území. Jakou formou? To je na rozhodnutí každého, zapojit
se může každý buď vstupem do MAS, případně účastí na veřejných
projednáních strategického plánu, či vyplněním dotazníku, který
vkládáme jako přílohu do tohoto čísla měsíčníku.
K dotazníkovému šetření doplňuji, že dotazníkové šetření bude
probíhat jak po linii občanů, tak po linii neziskových organizací
(spolků, nadací, sdružení), jakož i po linii podnikatelů a obcí. Jelikož občané jsou nejširší skupinou, vkládáme dotazník do tohoto čísla měsíčníku, přičemž žádáme každého, komu není rozvoj našeho
regionu do budoucna lhostejný, aby nám vyplněním a odevzdáním
dotazníku pomohl připravit kvalitní strategický materiál, o který se
následně budou opírat dotační programy vyhlašované naší MAS.
Podnikatelé, obce a neziskové organizace budou dotazníkem
obeslány přímo, respektive si jej mohou otevřít a vyplnit prostřednictvím webových stránek Místní akční skupiny Stolové hory.
Dotazníkové šeření bude probíhat od začátku května a
bude ukončeno 16. 5. 2014. Vyplněné dotazníky je možné odevzdávat na místech, která jsou uvedena na úvodní straně každého dotazníku.
Harmonogram dalších kroků MAS
yy do 26. 5. Bude provedeno vyhodnocení dotazníků
yy ve dnech 26. – 30. 5. proběhnou jednání pracovních skupin MAS
yy do 9. 6. zpracování podnětů z pracovních skupin
yy zveřejnění analytické části strategického dokumentu (možnost
veřejnosti připomínkovat)
yy ve dnech 16. – 25. 6. proběhnou v Náchodě, Hronově a Polici veřejná projednání strategického dokumentu
yy v červenci dojde k finalizaci strategického dokumentu a vypracování tzv. návrhové části strategického dokumentu
yy v září předpokládáme projednání návrhové části.
Děkujeme předem za Váš zájem a o Vaše zapojení se do přípravy
dokumentu, díky němuž budeme moci nejen získat do území značné
finanční prostředky, ale na jehož základě budeme sami (prostřednictvím MAS) tyto prostředky v místních dotačních programech
rozdělovat.
Jiří Škop, místostarosta

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 02 / 2014 ze dne 16. 4. 2014

ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 1 - položky rozpočtového opatření č. 1 - 4. Zvýšení
příjmů o 1.055.055 Kč, zvýšení výdajů o
122.000 Kč a snížení financování (položka
8113) o 933.055 Kč
ZM schvaluje bezúplatný převod hmotného majetku Travní traktor HN 5220 Kč
+ mulčovací sada v zůstatkové hodnotě
40.239,- Kč z majetku města Police nad Metují do vlastnictví TJ Sokol Hlavňov.
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Police

nad Metují takto:
1) Město přenechá panu Františku Pohlovi
pozemek p.č. 3/2 o výměře 159 m2 v k.ú.
Police nad Metují,
2) pan František Pohl přenechá městu pozemek p.č. 306/8 o výměře 355 m2 v k.ú.
Police nad Metují.
Směna pozemků bude bezúplatná a město
uhradí náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitostí.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 94/1 o

výměře 488 m2 v k.ú. Pěkov manželům Ivanovi a Naděždě Konečným do společného
jmění manželů. Kupní cena je stanovena
15,- Kč/m2+ 1190,- Kč za dřevinu na pozemku. Celkovou kupní cenu ve výši 8.510,- Kč
uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje, aby starostka Mgr. Ida Jenková zastupovala město na valné hromadě
SHL a.s. konané dne 17. 4. 2014.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Polický měsíčník - květen 2014 - strana 6

Usnesení rady města ze zasedání č. 08 - 09 / 2014 ze dne 31. 3. a 14. 4. 2014
RM schvaluje zadání pro vypracování
prováděcí projektové dokumentace akce:
„Zázemí víceúčelového sportoviště“, dle
předloženého návrhu.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Oprava hřbitovní zdi - Police nad Metují“ a pověřuje
výběrovou komisi k otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:
BSS - Broumov; DELTA - Velké Poříčí s.r.o; Broumstav s.r.o. - Broumov; VPS vše pro stavby s.r.o. - Náchod; Petr Hepnar – Trubějov,
Daniel Hrach – RDstav - Náchod
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop
- místostarosta; Ing. K. Brátová – vedoucí
OV MěÚ; Ing. P. Scholz - investiční technik; M. Mucha - TS Police nad Met. s.r.o.;
Ing. P. Pohner – tajemník
náhradník: Ing. J. Troutnar - vedoucí odboru IMŽP MěÚ; P. Jenka - TS Police n. M.
RM bere na vědomí uzavření provozu v
době letních prázdnin v MŠ Fučíkova 328,
Police nad Metují od 21. 7. 2014 do 17. 8.
2014.
RM schvaluje provozní řád a ceník víceúčelového sportoviště.
RM schvaluje odborem IMŽP předložený
Harmonogram investičních akcí.
RM schvaluje přidělení městského bytu
č. 13 v domě č.p. 407 v ul. Na Babí panu
Janu Jirmanovi na dobu určitou 1 roku
s možností dalšího prodloužení, bude-li
nájemce dodržovat podmínky nájmu.
RM schvaluje:
záměr prodeje domu č.p. 313 v ul. 17. listopadu s pozemkem st.č. 368 o výměře
385 m2 v k.ú. Police nad Metují.
zadat znalecký posudek na zjištění reálné hodnoty domu č.p. 313 s pozemkem.
Rada města:
doporučuje ZM ke schválení bezúplatný
převod hmotného majetku Travní traktor
HN 5220 Kč + mulčovací sada v zůstatkové hodnotě 40.239,- Kč z majetku města
Police nad Metují do vlastnictví TJ Sokol
Hlavňov.
schvaluje bezúplatný převod hmotného
majetku Travní traktor MTD JN 200 AT v
zůstatkové hodnotě 18.732,- Kč z majetku města Police nad Metují do vlastnictví
TJ SPARTAK Police nad Metují, os.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují
o ploše 400 m2.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - učebny č. 304 o ploše
35 m2 ve 3. nadzemním podlaží Pellyho
domu č.p. 75 na Masarykově náměstí v
Polici nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - sociálního zařízení o ploše
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3m2 v přízemí u zadního vchodu do Kolárova divadla v Polici nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
pozemku p.č. 94/1 o výměře 488 m2 v
k.ú. Pěkov manželům Ivanovi a Naděždě
Konečným do společného jmění manželů. Kupní cena je stanovena 15,- Kč/m2 +
1190,- Kč za dřevinu na pozemku. Celkovou kupní cenu ve výši 8.510,- Kč uhradí
kupující při podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení směnu
pozemků v k.ú. Police nad Metují takto:
1) Město přenechá panu Františku Pohlovi pozemek p.č. 3/2 o výměře 159 m2 v
k.ú. Police nad Metují,
2) pan František Pohl přenechá městu
pozemek p.č. 306/8 o výměře 355 m2 v
k.ú. Police nad Metují.
Směna pozemků bude bezúplatná a město uhradí náklady spojené s převodem
pozemků včetně daně z nabytí nemovitostí.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Oprava dlažby
v Ostašské ulici“ a pověřuje výběrovou
komisi k otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena - váha 100%
2. Obeslané firmy: Radek Myška – Teplice nad Metují; Broumstav s. r. o. – Broumov; MOVIS Hronov – Hronov; BSS s.r.o.
– Broumov; Delta – Velké Poříčí; VPS vše
pro stavby s.r.o. – Náchod, Miroslav Pfeifer - Police nad Metují; STAFIDO - Police
nad Metují
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Michal Mucha - TS Police nad
Met. s.r.o.; Bc. Eva Pápaiová - správa dotací;
náhradník: Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru IMŽP; Ing. Scholz
Pavel
–
investiční
technik,
Ing. Pavel Pohner – tajemník
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Oprava zpevněných ploch v urnovém háji městského
hřbitova“ a pověřuje výběrovou komisi k
otevírání obálek, posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena - váha 100%
2. Obeslané firmy: Radek Myška – Teplice nad Metují; Broumstav s. r. o. – Broumov; MOVIS Hronov – Hronov; BSS s.r.o.
– Broumov; Delta – Velké Poříčí; VPS vše
pro stavby s.r.o. – Náchod, Miroslav Pfeifer - Police nad Metují; STAFIDO - Police
nad Metují
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Michal Mucha - TS Police nad
Met. s.r.o.; Bc. Eva Pápaiová - správa dotací;
náhradník: Ing. Troutnar Jan - ve-

doucí odboru IMŽP; Ing. Scholz
Pavel
–
investiční
technik,
Ing. Pavel Pohner – tajemník
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Výměna oken
dům čp. 97“ a pověřuje výběrovou komisi
k otevírání obálek, posouzení kvalifikace
a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: KERSON s.r.o. - Dobré,
Milan Kozár - Hony, EUROOKNA PAVELKA s.r.o. - Červený Kostelec, AV OKNA
s.r.o. - Náchod, SLAVONA s.r.o. - Slavonice,
Oknotherm spol. s r.o. - Kaplice, Roman
Langer - Staré Oldřichovice; SULKO - Hradec Králové
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Bc. Eva Pápaiová – správa dotací,
Ing. Pavel Scholz - investiční technik
náhradník: Ing. Troutnar Jan - vedoucí
odboru IMŽP, Petr Jenka - TS Police nad
Met. s.r.o.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Oprava odvodnění
komunikace k.ú. Hony“ a pověřuje výběrovou komisi k otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%
2. Obeslané firmy: Václav Kohl st. – Suchý
Důl; Václav Kohl ml. - Suchý Důl; Zdeněk
Klíma – Suchý Důl; MOVIS Hronov, s.r.o.
– Hronov; BSS s.r.o. – Broumov; Michael
Heller - Náchod
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Petr Jenka - TS Police nad
Met.; člen OV Pěkov
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník;
Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP;
Michal Mucha - TS Police nad Met.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „MŠ rekonstrukce
dětského sociálního zařízení – 2 třídy“ a
pověřuje výběrovou komisi k otevírání
obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: VPS vše pro stavby
s.r.o. – Náchod; RDstav Daniel Hrach - Náchod; MOVIS – Hronov; Broumstav s.r.o. –
Broumov; BSS - Broumov; STAFIDO - Police nad Metují; DELTA Velké Poříčí s.r.o.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Bc. Eva Pápaiová - správa dotací; Dana Baláková – ředitelka MŠ
náhradník: Ing. Pavel Scholz - investiční
technik; Ing. Pavel Pohner – tajemník;
Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru IMŽP.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy hlediště Kolárova divadla“ a pověřuje

výběrovou komisi k otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: VPS vše pro stavby
s.r.o. – Náchod; RDstav Daniel Hrach - Náchod; MOVIS – Hronov; Broumstav s.r.o.
– Broumov; BSS - Broumov;
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Bc. Eva Pápaiová - správa dotací; Jana Rutarová, DiS - vedoucí CKV;
Ing. Pavel Pohner – tajemník; Ing. Jan
Troutnar - vedoucí odboru IMŽP.
náhradník: Ing. Pavel Scholz - investiční
technik; Vasil Bučok - ředitel TS Police
nad Metují s.r.o., Michal Mucha - TS Police
nad Metují s.r.o.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „ZŠ výměna konstrukce podlahy a podlahové krytiny u 8
tříd 1. stupně a 2 kabinetech“ a pověřuje
výběrovou komisi k otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%
2. Obeslané firmy: Ludvík Kaválek – Červený Kostelec; Bohumil Cvikýř – Broumov; Jiří Ducháč – Velké Poříčí; ZB INTERIERY – Náchod; Ing. Jaroslav Vrabec
- Police nad Metují
3. Výběrová komise: Mgr.. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Pavel Scholz - investiční
technik; Mgr. Karel Nývl – ředitel ZŠ Police nad Metují
náhradník: Bc. Eva Pápaiová - správa dotací; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
IMŽP.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „MŠ výměna
podlahové krytiny v 1 třídě a 1 šatně“ a

pověřuje výběrovou komisi k otevírání
obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%
2. Obeslané firmy: Ludvík Kaválek – Červený Kostelec; Bohumil Cvikýř – Broumov; Jiří Ducháč – Velké Poříčí; ZB INTERIERY – Náchod; Ing. Jaroslav Vrabec
- Police nad Metují.
3. Výběrová komise: Ing. Scholz Pavel - investiční technik; Dana Baláková - ředitelka MŠ Police nad Metují; Bc. Eva Pápaiová
- správa dotací;
náhradník: Mgr. Jiří Škop - místostarosta;
Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „ZŠ sanace zdiva 1.
stupně“ a pověřuje výběrovou komisi k
otevírání obálek, posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%
2. Obeslané firmy: ISOTEC - Teplice; Ječmínek spol. s.r.o. - Pardubice; DEV Company - Ostrava; Michal Spurný - Moravičany; AQUA SANING spol. s r.o. - Opava;
TRUMF, renovace a sanace, s.r.o. - Praha;
Realsan Group SE - Liberec
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Pavel Scholz - investiční
technik; Mgr. Karel Nývl – ředitel ZŠ Police nad Metují
náhradník: Bc. Eva Pápaiová - správa dotací; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
IMŽP.
Rada města:
a) bere na vědomí oznámené vícepráce
č. 29 a č. 31 spočívající v provedení prodloužení kotevních hmoždinek u I. stupně a instalaci 2 ks zateplených budek pro

Návrh nového územního plánu města

Projednání nového územního plánu
města se dostává do další, řekněme finální,
fáze. Po několika letech a řadě jednání je jistě úvodní věta určitou úlevou, zejména pro
ty, kteří s novým územním plánem města
spojili svůj investiční záměr.
V březnovém čísle měsíčníku jsme
upozornili na možnost vyjádřit se ke zveřejněnému návrhu územního plánu města,
přičemž této možnosti využila řada občanů.
Současně pak ke zveřejněnému návrhu vydala svá konečná či zpřesňující stanoviska
celá řada úřadů. Požadavky, které vycházejí
z těchto stanovisek, však nemají fatální důsledky pro vypracovaný návrh územního
plánu, a bude v celku snadné, je do čistopisu územního plánu dopracovat. Pozitivním
zjištěním bylo, že od nejobávanějších úřadů
jsme obdrželi stanoviska kladná, bez doplňujících podmínek, přičemž tato skutečnost
je odrazem dobré práce komise územního
plánování a aktivního přístupu projektanta
(tj. firmy URBAPLAN Hradec Králové).
Vznesené připomínky a stanoviska

dotčených správních orgánů budou nyní
zrychleně projednány v komisi územního
plánování a v radě města, přičemž tam, kde
bude shledána jejich opodstatněnost pro
zapracování do nového územního plánu,
budou tyto zaneseny do čistopisu územního plánu, který by měl být hotov nejpozději
do 30. 5. 2014.
Následně bude nový územní plán města předložen k vyjádření Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, přičemž ten by
měl do 30 dní vydat k našemu územnímu
plánu souhlasné stanovisko.
Následně (pravděpodobně začátkem
července!) oznámí úřad územního plánování veřejné projednání nového územního
plánu města. S ohledem na zákonné lhůty a
doručování tohoto oznámení prostřednictvím veřejné úřední desky se předpokládá,
že by k veřejnému projednání nového územního plánu města došlo v druhé polovině
měsíce srpna (tedy v období mezi 15. a 30.
srpnem). Na tomto jednání, resp. ještě 7 dní
po něm, bude možné naposledy (!) vznést

rorýse.
b) odkládá rozhodnutí o provedení víceprací č. 30 spočívajících v opravě stávající
krytiny na I. stupni do doby ověření zhotovitelem nabídnuté ceny.
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Východočeská rozvojová, s. r. o.
na přípravu podkladů pro podání žádosti
o dotaci z programu OPŽP na pořízení zametací techniky.
RM nesouhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Rekonstrukce Hlavňového rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí ČR v rámci 58. výzvy.
RM souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO v Polici nad
Metují“ z Operačního programu Životní
prostředí ČR v rámci 58. výzvy.
RM bere na vědomí odsouhlasený POH
města Police nad Metují.
RM schvaluje nákup a instalaci 2 ks zastávkových přístřešků TREBIO na autobusovém nádraží. Přístřešky budou
umístěny mezi dvě autobusová stání.
RM souhlasí s předloženým ceníkem
permanentek pro víceúčelové sportoviště.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 1 - položky rozpočtového opatření č. 1 - 4. Zvýšení příjmů o
1.055.055 Kč, zvýšení výdajů o 122.000
Kč a snížení financování (položka 8113)
o 933.055 Kč
RM bere na vědomí provoz zařízení
ZŠaMŠ Police nad Metují během letních
prázdnin 2014.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

k novému územnímu plánu své námitky,
přičemž tyto budou následně vyhodnoceny
a na zářiovém jednání zastupitelstva města
bude nový územní plán schválen.
V tuto chvíli je stále k dispozici k nahlédnutí neupravený 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/). Připomínky ke
zveřejněnému návrhu však již v tuto chvíli
není možné podávat.
Informace o časovém harmonogramu
poslední fáze projednání územního plánu
města mají v tuto chvíli spíše předběžný
charakter. Bližší informace se pokusíme
přinést v červencovém čísle měsíčníku.
Každopádně termín oznámení veřejného
projednání, jakož i vlastní datum veřejného projednání bude odvislé ode dne vydání
stanoviska Krajského úřadu.
Jiří Škop, místostarosta
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Poškození polického
geologického koutku

Letos už počtvrté proběhl „Turnaj o
putovní pohár knihovny ve stolním tenise“.
Původní termín byl - sobota 22. 3. 2014, ale

vzhledem k tomu, že se v okolí ten den konalo dost jiných akcí a někteří hráči byli „na

roztrhání“, byl turnaj přeložen na neděli 23.
března. Kategorii žactva vyhrál Michal Sirko z Pěkova, kategorii děvčat Lucie Matisová z Nového Města n. M. a kategorii mužů –
už podruhé Milan Knittel z Hradce Králové.

Pěkovští loutkáři sehráli
v sobotu 29. 3. 2014 pro děti
poslední pohádku před letní přestávkou, a to „O moudrém zlatníkovi“, který usiluje o
uzdravení sličné princezny. Při
vstupu obdržel každý dětský
účastník vstupenku s číslem, na
kterou po skončení představení
vyhrál v tombole cenu.
4. 4. 2014 – veřejné jednání Osadního výboru Pěkov.

Zelený čtvrtek – 17. 4. 2014 – holčičí koleda. Tato tradice
stále trvá. Akorát většina děvčat vyměnila původní „líta“ za pomlázky. Hoši se tím lépe vyplácejí.
V pátek 18. 4. 2014 večer pozvali pěkovští loutkáři veřejnost na divadlo pro dospělé s názvem „Veselé příhody z Pěkova“. Jednalo se o tři příhody, které se v minulosti v Pěkově
opravdu staly. Shodli jsme se na tom, že za podobné legrácky
by v současné době trestní oznámení recesisty asi neminulo.
Umíte si představit ranní obrázek - vůz naložený hnojem na
střeše nebo záchod přemístěný do verandy sousední chalupy?
A pak ještě příběh celkem čerstvý, kdy si místní myslivec spletl
kapky na kašel s kapkami proti parazitům u včel. Teď už asi
pro pobavení, ale skutečně šlo o život. Nechybělo ani malé občerstvení a na závěr pár vtipů od principála místních loutkářů
– p. Karla Knittela.
Šárka Pokorná
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V loňském roce byl v parčíku naproti hřbitovu oficiálně otevřen Geologický koutek Polická křídová pánev.
Tento projekt realizovalo město Police n.
M. za finanční podpory Královéhradeckého kraje, z programu Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta. Cílem
bylo vytvořit venkovní expozici místních
hornin, která na jednom místě poskytne
základní škole, občanům i návštěvníkům
města základní informace o výjimečnosti území Polické křídové pánve - o její
geologické stavbě, hydrogeologickém
charakteru (který z ní dělá významný rezervoár kvalitní podzemní pitné vody), o
využívání zdejších přírodních zdrojů a
také o nutnosti ochrany tohoto přírodního bohatství. Součástí tohoto geologického koutku je informační tabule se základními informacemi o Polické křídové
pánvi a o vlastním geologickém koutku a
cedule s popisem jednotlivých stanovišť.
Krátce po otevření jsme psali, že
jeho funkčnost bude záležet na tom,
jak se nám podaří udržet ho v čistotě a ochránit před vandaly. To druhé
se nám ale příliš nepodařilo, protože
již po jedné sezóně, došlo k poškození tiskové fólie na velké části popisných
cedulí (tím se staly téměř nečitelné) a
nedávno byla poškozena i informační
tabule. V tomto stavu to ale nemůže
zůstat, proto je již objednána oprava, aby bylo pro novou sezónu opět
vše v pořádku. Je smutné, že takováto
veřejná zařízení jsou tak často terčem
vandalismu a dobré snahy pro vytvoření
něčeho užitečného, se jeví jako marné.
Ale nevzdávejme to. Proto se také opět
obracíme s prosbou na všechny, kterým
udržení dobrého stavu nejen této expozice, ale i dalších veřejných zařízení není
lhostejné, aby nám pomohli. Děkujeme.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

ZE PSÍHO ÚTULKU

V útulku se událo...
V neděli 20. dubna se v Bělém u Machova našli dva pejsci, kteří se spolu toulali. První je černý pejsek s bílou náprsenkou nejspíše kříženec labradora. Stáří odhaduji asi na 2 roky. Pejsek je na
procházce hodně rozrušený, asi je zvyklý běhat navolno.
Druhý pejsek je hnědo-černý nejspíše kříženec huskyho podle

Výsledky dubnové fotosoutěže

odlišné barvy očí. Pravé oko má modré a levé hnědé. Jeho věk je
také asi 2 roky. Má velmi dlouhou a zacuchanou srst hlavně na
ocase. Na procházce je spíše klidný. Hledáme původní majitele
obou pejsků!
Pavlína Hilscherová

Co je to? Kde je to? Soutěžní
fotografie na květen
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 výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková

Na obrázku v dubnovém čísle Polického měsíčníku byla kamenná deska umístěná na farním kostele církve československé husitské. Ze 4 správných odpovědí jsme vyloslovali dva výherce s iniciálami B.M. a L.E, na které čekají v infocentru v Pellyho domech
drobné pozornosti.
Děkujeme všem, kteří se soutěže účastní.
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Změna intervalu svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic v integrovaných obcích

Připomínáme občanům Radešova,
Hlavňova, Pěkova a Honů, že od 18. kalendářního týdne dojde ke změně svozu
zbytkového komunálního odpadu z popelnic z týdenního na 14-ti denní. Od výše
uvedeného týdne bude tento odpad svážen
v sudých týdnech (20., 22., 24. …). Změna
na týdenní svoz pak opět nastane v září, a
to po 38. kalendářním týdnu. Celý svozový
harmonogram je uvedený na internetových
stránkách města - www. meu-police.cz.

Třídíme a využíváme odpad

Bioodpad - biologický rozložitelný
materiál, který je potřebné vracet
do půdy

S nástupem nového vegetačního období bychom se, v rámci podpory třídění a
využívání komunálních odpadů, opět rádi
zaměřili na bioodpad, tj. materiál biologického původu a tedy biologicky rozložitelný.
Třídění odpadů v domácnostech se stává
samozřejmostí; lidé si na něho zvykli, překonávají svoji pohodlnost a uvědomují si,
že odpadový materiál, jako zdroj surovin,
je potřebné znovu využít. V obcích a městech jsou dostupné sběrné nádoby na tříděPouliční sběr a svoz nebezpečný odpad - plasty, nápojové kartony, papír,
ných a objemných složek komu- plasty a sklo a jsou také dostupná místa pro
nálního odpadu a elektrozaříze- odkládání elektrozařízení, nebezpečného a
objemného odpadu. V domovním odpadu
ní z domácností
Ve 20. kalendářním týdnu, a to ve stře- je ale také významně zastoupen biolodu 14. května 2014, proběhne v Radešo- gicky rozložitelný odpad - tzv. bioodpad a
vě, Hlavňově, Pěkově a na Honech pra- rozbory směsného odpadu ukázaly, že je v
videlný „pouliční“ sběr nebezpečných a něm zastoupen zhruba 40-ti procenty. Naobjemných složek komunálního odpadu skýtá se otázka co s ním. V současné době
a vyřazených elektrozařízení z domácnos- končí z velké části na skládkách. Bioodpad,
tí. Sběr proběhne zastávkovým způsobem, který je zahrnut do skládky, nemá dostatek kyslíku a organická hmota, kterou je
podle známého harmonogramu:
tvořen “umírá”a hnije. Následně se tvoří
zast. č. ulice, nároží, místní částčas
příj. a odj.
skládkový plyn (me1. Radešov
16.00 - 16.10
tan, čpavek, sirovodík
2. Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
a oxid uhličitý), který
3. Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
nepříjemně zapáchá,
4. Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
zvyšuje podíl skleníkových plynů v atmosféře
5. Pěkov, bus zast. u skladu fy Čáp a syn 17.10 - 17.20
a může také ohrožovat
6. Pěkov, u knihovny
17.25 - 17.30
zdraví obyvatel v oko7. u odbočky na „malé“ Hony
17.35 - 17.45
lí skládek. Z odpadu,
8. Hony, náves
17.50 - 18.00
který ve skládce hnije,
9. Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
také vznikají toxické
10. pod Petrovicemi u č.p. 270
18.25 - 18.30
výluhy. Lepší a šetrnější cesta je proto
Odpady musí být osobně předány ve bioodpad neskládkovat, ale vytřídit ho a
stanovený čas na stanovených zastávkách ob- využít. Česká republika se zavázala, že do
sluze svozového vozidla společnosti Marius roku 2020 bude sníženo množství bioodPedersen a.s., která ho uloží a odveze k využití padů ukládaných na skládky o 65%. Je to
nebo zneškodnění. Není přípustné, aby byly (z níže uvedených důvodů) správná cesta a
odpady na sběrových zastávkách nebo kdeko- je potřebné se snižováním začít co nejdříve.
Dá se říci, že využití bioodpadu je
liv jinde volně odkládány. Odebírány budou
následující odpady z domácností: nebez- v zásadě dvojí, a to kompostování a napečný odpad (oleje, barvy, ředidla, lepidla, vracení do půdy a energetické využívározpouštědla, odmašťovací přípravky, fotoche- ní prostřednictvím bioplynových stanic
mikálie, léky, zahradní chemie, obaly od výše s následnou výrobou tepla a elektrické
uvedených odpadů, baterie, akumulátory, zá- energie. Zaměřme se na způsob první,
řivky apod.), vyřazená elektrzařízení (televi- tedy kompostování, který je nám všem
zory, rádia, ledničky, pračky, počítače, telefony dostupný a okamžitě a efektivně použia veškeré další malé i velké elektrospotřebiče) telný. V posledních letech se čím dál více
a objemný odpad (starý nábytek, podlahové začíná poukazovat na již dlouhodobý celokrytiny, pneumatiky z osobních automobilů, světový trend výrazného úbytku orgaodpadní oděvy, rozměrné nepotřebné před- nické hmoty v půdě. Toto s sebou přináší
měty apod.). Odebrán nebude stavební od- zhoršení fyzikální, chemické i biologické
pad a odpad ze zeleně. Informace k tomuto kvality půdy, tedy především neschopnost
svozu jsou uvedeny v brožůrce Průvodce pro vázat živiny a zadržet vláhu. Půda se stánakládání s komunálním odpadem a také vá jalovou, bez přirozených živin, půdního
na internetových stránkách města Police n. kyslíku a organizmů, je stále více zhutněná a vysychavá. Předmětný úbytek živin je
M. - www.meu-police.cz.
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nahrazován umělými hnojivy, ty ale kvalitu
půdy nezlepší. Tento vážný problém bude
potřebné urychleně a efektivně řešit. Správnou cestou je dodat půdě tolik potřebný
humus. Kdo už pozapomněl, co je to humus, připomeňme si, že humus je hmota
organického původu s neocenitelnými
vlastnostmi. Lze si ho představit jako houbovitou hmotu, která má díky své složité
pórovité struktuře schopnost zadržovat
vodu, navazovat na sebe toxické látky a vyrovnávat pH. Humus a ostatní půdní organická hmota zvyšují kyprost, soudržnost
a optimalizují mikrobiologický život v
půdě, čímž značně snižují riziko půdní
eroze. Jeho dostatek v půdě také snižuje
riziko povodní, protože půda je pak schopná vcelku rychle pojmout a zadržet velké
množství vody. Humus vzniká pomalým a
dlouhodobým procesem zvaným humifikace (za pomoci půdních organizmů jako jsou
bakterie, hlístice, žížaly apod.), z primární
organické hmoty, tedy ze zbytků odumřelých živočichů a rostlin, postupnou
přeměnou přes množství různých látek.
Jedinečným zdrojem humusu je kompost, který také obsahuje i potřebné živiny.
Kompostování je proces velice podobný
humifikačním pochodům, které probíhají
v půdě. Pokud mikrobům a bezobratlým
živočichům připravíme v kompostu vhodné
podmínky, celý proces se urychlí, a můžeme
„vyrobit“ kvalitní humusové látky dříve než
v půdě. Humus obsažený v kompostu má
vysokou kapacitu pro živiny (dusík, vápník,
hořčík, draslík), které rostlinám postupně
uvolňuje; navázané živiny se tak nevyplavují do spodních a povrchových vod. (Pokud jsou tyto živiny vyplavovány, dochází
ke známému zarůstání vodních ploch - tzv.
eutrofizaci, které pak mnohdy znemožňuje koupání a rekreační sporty v přírodních
nádržích.), Humus zvyšuje biologickou aktivitu, která umožňuje rozklad některých
znečišťujících látek (například ropné produkty), zvyšuje samočistící schopnost půdy,
zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky,
zlepšuje strukturu půdy, zlepšuje jímavost
půdy pro vodu, dodává půdě tmavou barvu,
která zvyšuje záhřevnost půdy, má určité
složky, jež mají charakter stimulátorů, zvyšuje odolnost půdy proti okyselení, obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat
těžké kovy a tím omezuje jejich příjem rostlinami. Vidíme tedy, že tento materiál je pro
zdravou půdu velice potřebný a je zbytečné
a neefektivní, aby jeho zdroj, tedy bioodpad,
končil na skládce.
Pro podporu domácího kompostování,
podalo město, ve spolupráci se specializovanou firmou, žádost o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí, na nákup kompostérů, drtičů a vaků na trávu, pro občany.
S bližšími informacemi k tomuto projektu,
stejně tak i se stavem vyřizování této žádosti, Vás seznámíme následně.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rekonstrukce komunikace
č. II/303 v Bukovici – aktuální informace

Přestože média loajální s politickým vedením kraje většinou pochvalně informují o
zahájených rekonstrukcích komunikací ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje v našem regionu, celková skutečnost není tak
radostná. Bolavým místem rekonstrukce
komunikace č. II/303 v Bukovici se velice
drasticky projevila na (všech!) objízdných
trasách.
Většina objízdných tras není připravena
na zátěž dopravou, která byla na tyto trasy
převedena. Již v prvních týdnech vznikají
na komunikací výtluky, komunikace praskají či sedají v místech, kde dříve prasklé
nebo propadlé nebyly. V místech, kde již
prasklé byly, se začíná povrch komunikace
sypat tak, že jej možná brzy rozhrabou i
slepice. Krajnice komunikací jsou zdevastované. V tom všem jsou nuceni pohybovat se
obyvatelé, kteří se pokoušejí dostat na autobusové zastávky, ke svým garážím, nebo
jen na návštěvu k sousedům. Situace je
opravdu kritická, přičemž se naplnila naše
slova, která jsme za město uvedli v prvním
vyjádření města k navržené objízdné trase
(pozn.: v prvotním návrhu se přes Hlavňov
a Suchý Důl vůbec nepočítalo s dálkovou
autobusovou dopravou; toto rozšíření bylo
již projednáno bez naší účasti a bez našeho
vyjádření).
Dne 17. 4. 2014 proběhl za účasti zástupců obcí na stavbě komunikace v Bukovici kontrolní den. Za město jsem na
tomto kontrolním dni vyslovil požadavek
na úpravu krajnic a opravu nejhorších výtluků, které se již na trase objevily. Společně
s ostatními zástupci obcí jsme zopakovali
náš požadavek na řádné (!) opravy komunikací dotčených objížďkou, přičemž nám
bylo přislíbeno, že Kraj (jako investor akce)
s provedením oprav počítá.
V návaznosti na opakované podněty
občanů, jakož i s ohledem na vlastní zkušenost s neohleduplnými řidiči neustále
průběžně jednáme s Policií ČR o častějším
dohledu nad dodržováním dopravních
předpisů a dopravního značení. Nicméně,
je třeba objektivně uznat, že Policie nemůže
být na trase objížďky 24 hodin denně, a že

za každým autem nemůže jet policejní patrola. V území průběžně působí policista na
motocyklu, rychlost je měřena jak ze stacionárních radarů, tak z radarů neoznačených
policejních vozidel.
K vlastní stavbě pak uvádím, že do konce dubna bude na trase uzavírky probíhat
osazení nového vodovodu a nové kanalizace. Následně na cca 14 dní bude na staveništi probíhat překládka telefonních kabelů
a vedení zemního plynu. V tuto chvíli stavba
probíhá podle schváleného harmonogramu
a s ohledem na to, že na staveništi působí,
nebo budou působit správci podzemních
sítí a vedení, není možné nyní uvažovat o
zrychlení prací. Po dokončení prací na pokládce podzemních sítí a vedení se již opět
na stavbu vrátí generální dodavatel (společnost SaM, a. s.), přičemž ten se zvýšenou

Jubilea
V březnu slavili:
70 let

75 let
80 let
85 let

pan Miloslav Kozár
pan Vladimír Středa
paní Dagmar Hanzlíková
paní Vlasta Kollertová
paní Libuše Geislerová
pan Jan Pfeifer
pan Karel Hubka
pan Josef Vychodil
pan Ladislav Bednář
paní Božena Řeháková
paní Jitřenka Ulvrová

Vš em ju bilan tů m pře jem e

pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech

Zvláštní poděkování
polické základní škole

Ve středu 16. dubna 2014 se polická základní škola opět tradičně zapojila, v rámci celosvětové aktivity Den
Země, do úklidu města. Žáci 6. - 9. tříd
se svými učiteli vyšli do okolí a uklízeli
odpadky a drobné černé skládky, které
po sobě zanechali někteří naši bezohlední spoluobčané nebo jiní návštěvníci města. Žákům byly předány plastové
pytle, které pro tento účel věnovala společnost Marius Pedersen, a.s. a do nich
byly odpadky soustředěny. Naplněné
pytle pak odvezli pracovníci polických
technických služeb.
Město Police nad Metují velmi děkuje všem žákům, učitelům a vedení
základní školy za provedení tohoto
úklidu. Velkou měrou tak přispívají ke
zlepšení čistoty a vzhledu města, učí se
základním návykům udržování společného pořádku a dávají tak dobrý příklad
všem, kteří nevědí, jak mají s odpady
řádně nakládat.

Ing. Jan Troutnar,
Ida Jenková

intenzitou pokusí o maximální zrychlení
druhé části stavby (s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a technologickým
lhůtám), a o obnovení průjezdnosti v úseku stavby v dřívějším termínu, než jaký je
ujednán smlouvou o dílo. Stavbu průběžně
sledujeme a o dalším vývoji Vás budeme informovat.
Jiří Škop, místostarosta

Statistika
K 31. 3. 2014 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4220 obyvatel.

Sňatky

V březnu nebyl na našem úřadě uzavřen
žádný sňatek.
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

Dagmar Hambálková - matrikářka

Diamantová svatba

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 si připomněli 60 let manželského života tzv. Diamantovou svatbu paní Ludmila a Zdeněk Teinerovi. Gratulujeme a přejeme pevné zdraví
a pohodu do příštích let.
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Víme, kde jsme doma

Josef Ducháč (*29. 7. 1903 - +21. 3. 1989)
Narodil se 29. 7. 1903 ve Velkých Petrovicích (okr. Náchod), zemřel 21. 3. 1989 v Polici nad Metují (okr. Náchod).
Pracoval jako úředník a později správce Hospodářského družstva v Polici nad Metují.
V pozdějších letech jako ekonom Československých státních statků na Broumovsku. Po odchodu do důchodu v roce 1963 začal pracovat v Polici nad Metují v JKP.
Již od mládí se účastnil veřejného života, byl aktivním členem Sokola, měl kontakty na
čelné představitele První republiky. V roce 1945 byl členem Revolučního národního výboru
v Polici nad Metují. Mimo turistiku byl dlouholetým předsedou vlastivědného kroužku při
JKP , spolu s Josefem Vajsarem byl jeho zakladatelem. Založil sborník Policko, který byl po
řadu let výhradně jeho dílem. Stal se sběratelem nejrůznějších druhů památek dokumentujících historii Policka. I díky němu má město svůj historický archiv. Jako výraz uznání
a poděkování za ochotu, obětavost, mimořádnou aktivitu a dobrovolnou práci pro druhé
i pro zviditelňování města - byl Josefu Ducháčovi dne 10.12.2001 udělen in memoriam Pamětní list.
V kartotéce Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové u jeho jména najdete text:
Regionální vlastivědný pracovník, historik, propagátor turistiky. Autor řady regionálních
vlastivědných a historických prací.

Čerpáno z materiálů knihovny:
leph.svkhk.cz/F/?func=direct&doc_number=000056144&local_base=hka10&format=999
Příloha ke kronice města Police nad Metují. 1. Díl.

Soutěžní otázka: Pan Josef Ducháč řadu let pracoval v JKP. Co označovala tato zkratka?
Odpověď na březnovou soutěž: Geologické období paleozoikum jsou česky prvohory.
Knižní odměnu za správnou a zároveň nejrychlejší odpověď obdrží pan Václav Eichler.

Nabídka knih:

• Slunečko, Martin: Magické hory.
Nové putování Václava Cílka a Květy Fialové
po našich horách.
• Cílek, Roman: Služebníci zla.
Pohled do zákulisí nacistických tajných služeb.
• Scheinpflug, Walter: Z Chotovenky do války.
Válečné a poválečné zážitky sudetského
Němce z let 1943-1946.
• Potměšil, Miloň: Všeobecný slovník českého
znakového jazyka.
Dvoudílný slovník znakové řeči.
• Kiyosaki, Robert T.: Proč jedničkáři pracují
pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu.
Jak vychovávat děti k finanční gramotnosti.
• Franklinová, Ariana: Vykladačka smrti.
Detektivní thriller ze středověké Cambridge.
• Zusak, Markus: Zlodějka knih.
Napínavý a dojemný válečný román vyprávěný Smrtí.
• Sedaris, David: Naháč.
Současné humoristické povídky amerického
autora.
• Flynnová, Gillian: Temné kouty.
Americký psychologický thriller.

Dáša Ducháčová

10. Noc s Andersenem v polické knihovně

V polické knihovně nakonec nocovalo
19 dětí ze třetích tříd polické školy, 2 knihovnice a 1 studentka - dobrovolnice. Na
úvod jsme si přečetli pohádku H. CH. Andersena Čápi. Děti přišla pozdravit paní starostka Ida Jenková. K naší jubilejní desáté

Následovala
prohlídka sklepení
Pellyho domů při
svíčkách.
Přitom
děti luštily hrátky s písmenky. Na

Kluci s knížkou Čápi.
dobrou noc jsme četli pohádky Ludvíka
Středy. Pak už nastala
kouzelná noc. Někteří
Takhle vzniká ilustrace. usínali až po druhé
hodině ranní. Ráno si
noci dětem přinesla krásná jablíčka, která děti po snídani odnášely domů pohlednici
se hned stala námětem debaty o kouzelných s detektivek Vrťapkou
a otrávených jablkách v pohádkách.
a knížečku s pohádkou
Na besedu jsme si pozvali autora a ilu- Čápi.
strátora (v jedné osobě) knížky Pírko, pana
Jarda Soumar dětem
učitele ZUŠ Jaroslava Soumara. Dětem vy- vyrobil ještě pamětní
právěl o vzniku ilustrací. Pak děti pod jeho listy s jednou obzvlášvedením kreslily ilustrace k přečtené po- tě povedenou ilustrahádce Čápi a pan učitel jim během noci (asi cí, která se omylem
do dvou do rána) vytvořil knížku=brožurku do zmiňované knížky
s pohádkou a jejich ilustracemi. Zjistily, že nedostala. Všichni tak
se dají ilustrace zmenšovat, zvětšovat, při- mají hmatatelný důkaz,
způsobovat textu, sloučit několik obrázků že strávili noc s Anderdo jednoho atd. Děti jako poděkování panu senem v knihovně, i
učiteli zazpívaly písničku o čápovi.
když pan Andersen zase
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nedorazil. Ale snad myšlenka o četbě jako
zdroji krásy, dobrodružství, pohody i užitečnosti, jako zaseté semínko v dětech, vyklíčí. Držme jim k tomu pěsti. Náš dík patří
panu učiteli a vlastně celé ZUŠ za bezvadnou spolupráci.
Věra Plachtová

Spáči

Co umí ANOPRESS - přístup do databáze českých médií
Na 28. 3. připadlo 100. výročí narození
významného českého spisovatele Bohumila
Hrabala. Toto výročí nezůstalo nepovšimnuto našimi médii. Díky přístupu do databáze Anopress jsme vám připravili malou
statistiku, kolikrát byl ve dnech od 1. 3. do
18. 4. 2014 pan Hrabal připomenut. V celostátním tisku to bylo 140x, v regionálních
novinách 271x, v ostatních časopisech 109x
a v televizi a rozhlase bylo 43 relací. To je na
jednoho autora slušný výkon. Nevím ovšem,
co by tomuto zájmu řekl sám spisovatel Bohumil Hrabal. V knihovně mu můžeme jen
přát hodně zájemců – čtenářů jeho knih.
Pro vaši informovanost uvádíme další
sledované časopisy:
ČASOPISY - MOTORISMUS A DOPRAVA
- Auto 7, Auto motor a sport, Auto TIP, Autoforum, Automobil revue, AutoProfi, Doprava a silnice, Dopravní noviny, Lastauto

Čtení se Senior klubem Ostaš

omnibus, Letectví+kosmonautika, Motocykl, Reliant Logistic News, Svět motorů, Svět
Motorů SPECIÁL, Trucker
ČASOPISY - SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ STYL
- 100+1 zahraniční zajímavost, 5plus2, Apetit, Betynka, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Blesk Zdraví, Bulvár, COT business, Domo,
ELLE, ELLE Decoration, Esprit, F.O.O.D.,
Fajn život, ForMen, GEO, Glanc, Gong, Instinkt, InStyle, JOY, Katka, Katka křížovky,
Kondice, Konkursní noviny - Bulletin, Kuchyně.CZ, Květy, Lidé a Země, Maminka, Marianne, Marie Claire, Maxim, Moje zdraví,
Naše krásná zahrada, National Geographic
Česko, Nedělní AHA!, Nedělní Blesk, Nejlepší recepty, Pošli recept, Praktická moderní
žena, Překvapení, Reflex, RETRO, Romano
vodi, Sedmička, Story, Svět Ženy, Svět Ženy
- Zdraví, Šíp Plus, The BEST, Vlasta, Zdraví.
Věra Plachtová

8. dubna jsme se opět sešli ke společnému čtení se seniory. Tentokrát nás čekala
povídka „Zde se neklepe“ z knížky Václava
Luňáčka Quodlibet. Humor a zároveň shovívavost s lidskými slabostmi v uvedené
povídce byly násobeny skvělým podáním
pana Františka Pivničky. V úvodu jsme si
sice o panu malíři Luňáčkovi něco málo řekli, připomněli jeho medailon v knize Osobnosti Police nad Metují od pana Miroslava
Pichla a prohlédli jsme si jeho ilustrace hub.
Ale mistrovo tvůrčí umění nám nejlépe přiblížila četba herce pana Františka Pivoňky.
I následná beseda o „polickém nářečí“ byla
živá. Víte, kolik jsme našli výrazů, které známe jen zde na Policku. Škoda, že je nikdo
nezaznamenal, protože nenávratně mizí.
Pana Luňáčka neopustíme ani o příštím čtení. Sejdeme se v úterý 13. května
v 15 hodin v dětském oddělení knihovny.

KVĚTEN V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ
pondělí 5. 5. 2014

Program:

Muzeum papírových modelů má v
tento den otevřeno od 9 do 15 hodin.
Vstup zdarma. Nevztahuje se na programy a objednané skupiny.

yy 13:00
yy 13:30
		
yy 15:00
yy 16:00- 17:00

PONDĚLÍ VSTUP DO MU- yy 9:00 – 18:00 VSTUP ZDARMA
yy 10:00 - 11:00 VÝTVARNÁ DÍLNA
ZEA ZDARMA
neděle 11. 5. 2014

SVÁTEK MATEK A FLEUROGAMI

Workshop od 14 hodin vhodné pro děti od 4 let. Vstup:děti do 6 let
20,- Kč, ostatní 35,-Kč.

sobota 17. 5. 2014

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
– MEMORIÁL JOSEFA HEJNYŠE
VERNISÁŽ VÝSTAVY PAPÍROVÝ SVĚT
VÝTVARNÁ DÍLNA
Muzeum papírových modelů,
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz; E-mail: Info@MPMPM.cz,
Mobil: 777 828 657, Telefon: 498 100 910

DEN HER S PAPÍREM

Čeká na Vás spousta zábavy a to jak v Muzeu tak před ním!

neděle 18. 5. 2014

PAPÍROVÉ LOUTKOVÉ DIVADLO

Přijďte si od 14 hodin vyrobit vlastní divadlo. Po vytvoření kulis a
loutek si pohádku třeba i společně zahrajeme. Vhodné pro děti od 4
let. Vstup: děti do 6 let 20,- Kč, ostatní 40,-Kč

sobota 31. 5. 2014

VÝSTAVA PAPÍROVÝ SVĚT

Ing. arch. Richarda Vyškovského
CELODENNÍ PROGRAM V MUZEU
(31. května - 28. října 2014)
Přijďte tvořit, soutěžit a především objevit svět velikána papírového modelářství Ing. arch. Richarda Vyškovského. Výstava byla
uspořádána k významnému životnímu jubileu autora. Akce je pořádána ve spolupráci s MAS Stolové hory.
Symbolicky, na již druhé výročí otevření muzea se v Muzeu papírových modelů otevře vernisáží výstava velikánovi papírového
modelářství u nás. Vstup na celodenní doprovodný program vernisáže 31. května je zdarma.
Ing. arch Richard Vyškovský v letošním roce oslaví pětaosmdesáté narozeniny a za více než pětačtyřicet let své tvorby má na svém
pomyslném kontě několik stovek vytvořených modelů. Vyškovský i
v dnešní době počítačů zůstává věrný ruční kresbě vystřihovánek.
Výsledná vystřihovánka - papírový model je tak unikátní umělecké
dílo, za kterým se skrývá mnoho desítek hodin práce. Výstava potrvá do 28. října.

VÝSTAVA

V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

PAPÍROVÝ SVĚT
Ing. arch. Richarda Vyškovského
31. května – 28. října 2014

VERNISÁŽ VÝSTAVY
A CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
31. května 2014
9.00 – 18.00 – VSTUP ZDARMA
10.00–11.00 – VÝTVARNÁ DÍLNA
13.00 – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
13.30 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
MEMORIÁL JOSEFA HEJNYŠE
15.00 – VERNISÁŽ VÝSTAVY PAPÍROVÝ SVĚT
16.00–17.00 – VÝTVARNÁ DÍLNA
Přijďte tvořit, soutěžit a především objevit svět velikána papírového modelářství
Ing. arch. Richarda Vyškovského. Výstava byla uspořádána k významnému životnímu jubileu
autora. Výstava potrvá do 28. října. Akce je pořádána ve spolupráci s MAS Stolové hory.
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KINO
Úterý 13. 5. 2014 od 17 hodin

JÁ PADOUCH 2

Animovaný / Sci-Fi / Dobrodružný /
Krimi / Komedie / Rodinný
USA, 2013, 98 min

Může být napravený padouch vůbec
ještě zábavný? Když vypráví pohádky
na dobrou noc? Když se bojí o nevinnost své nejstarší dcery? Když už nechce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí
neskončí jako obyčejný civil, protože v
jeho nitru se stále ukrývají schopnosti,
které by leckdo rád využil. Jako například šéf mocné Antipadoušské ligy,
Silas Velezadek (To příjmení nekomentujte, nemá to rád). Silas sice padouchy všeho druhu hluboce opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna
vcítit líp než zlosyn bývalý? A tak vyšle
svou nejlepší agentku Lucy Wilde, aby
Grua přiměla ke spolupráci. Té se to s
pomocí paralyzéru převlečeného za
rtěnku podaří a Gru začne na stará
kolena páchat dobro. A brzy bude mít
plné ruce práce, protože na radaru
Antipadoušské ligy se objevil obzvlášť
protřelý padouch Eduardo, nevysvětlitelně začali mizet Mimoňové, Margo se
zapalují lýtka, Edith je i nadále životu
nebezpečná a Agnes se všemožně snaží sehnat taťkovi nějakou mamku. A
právě to může být pro Grua ve finále
tou největší hrozbou.

Vstupné: 40Kč
Předprodej vstupenek 30 min před
představením v pokladně divadla.

KOLÁROVO DIVADLO
Sobota 17. 5. 2014 od 18 hodin

KONCERT DECHOVÝCH
ORCHESTRŮ

Vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Broumov a Velký dechový orchestr (Bigband) ZUŠ Police nad Metují
Jednotné vstupné 30 Kč (vstupenky
nejsou na místa, předprodej v IC Pellyho domy od 5. 5.)
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Středa 21. 5. 2014 od 18 hodin

KONCERT MAMINKÁM

Koncertní program připravili žáci
komorní soubory a sbory žesťového a
pěveckého oddělení ZUŠ Police nad
Metují.
vstupné: 20, 30, 40 Kč. Předprodej
vstupenek od 5. 5. v Infocentru.

OSTATNÍ
Sobota 3. 5. 2014

JARNÍ JÍZDA KHV METUJE

Sraz historických vozidel na Masarykově náměstí od 9 hodin.

PELLYHO DOMY

Čtvrtek 15. května od 17.30 hod
Pellyho domy, učebna č. 306

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

KYTIČKY Z JUTY A LÁTKY
Cena 70,- Kč/osoba, v ceně kurzovného materiál.
Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen. Přihlášky a platba
předem, do 7. 5. 2014 v Infocentru.

15. 5. – 18. 5. 2014, závodiště Jana
Čermáka

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY
KOŇSKÝCH SPŘEŽENÍ

kategorie jednospřeží, dvojspřeží a
čtyřspřeží velkých koní.
Více informací na www.skfagone.cz

Pátek 23. 5. 2014 od 17 hod, kostel
Nanebevzetí Panny Marie

NOC KOSTELŮ

Sobota 24. 5. 2014, v 10.00 hodin,
ul. Gagarinova Police nad Metují

BĚH SÍDLIŠTEM

Sobota 31. 5. 2014, od 9 do 17 hodin, klášter, klášterní zahrada, Stará škola

DEN ŘEMESEL

Vstupné:
děti, senioři, ZTP 25 Kč, dospělí 50 Kč

PŘIPRAVUJEME

NA ČERVEN

Neděle 8. 6. 2014 od 19 hod
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Koncert Dvořákova festivalu:

WIHANOVO KVARTETO

Koncert smyčcového kvarteta Trinity
College of Music v Londýně.
Leoš Čepický – housle
Jan Schulmeister – housle
Jiří Žigmund – viola
Aleš Kaspřík - violoncello
Vstupné: 100Kč
Předprodej: od 8. 5 v Infocentru.

Jeho rozvíjející se obdivuhodná mezinárodní kariéra zahrnuje vystoupení na
předních festivalech v Evropě a na Dálném východě. Pravidelně koncertuje v
USA a podniklo turné po Austrálii a
Novém Zélandu, jež se setkalo se značným ohlasem. Je častým hostem ve Velké Británii a jeho vystoupení j sou často
na pořadu vysílání jak Radia 3, tak i
koncertů Wigmore Hall, Bridgewater
Hall, South Bank a v mnoha jiných místech.

Průvodce Polickem 2014

Po loňském pozitivním ohlasu připravujeme i pro nadcházející turistickou sezónu
přehled zajímavých míst ve městě a v okolí
a další praktické informace.

INFOCENTRUM
Otevírací doba v KVĚTNU:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 17:00
Pátek
9:00 – 17:00
Polední přestávka: 11:30-12:00
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
O květnových víkendech bude služby Infocentra /mimo předprodeje
vstupenek/ zajišťovat Muzeum papírových modelů (sobota a neděle 9,00
- 11,30 a 12,00 - 17,00 hod)

NOVÉ ZBOŽÍ V PRODEJI:

K regionálním výrobkům, které se
staly stálým sortimentem na polickém
informačním centru, přibyly keramické výrobky - svícny a zvonečky.
Přijďte se podívat.

WIHANOVO KVARTETO je jedním z
předních smyčcových kvartet, jež v
nedávných letech vznikla z velké české
interpretační školy. Kvarteto vzniklé v
roce 1985 a stále tvořené čtyřmi původními členy si získalo mimořádný
věhlas za interpretaci, jak domácího
českého repertoáru, tak i mnoha
nejpřednějších děl kvartetního repertoáru období klasicismu a romantismu i
děl moderních.
Polickýměsíčník
měsíčník –- květen
2014 –- strana
Polický
leden 2013
strana16
2

Zahájení sezony Muzea
města Police nad Metují

Regionální muzeum v Náchodě srdečně
zva na návštěvu Muzea města Police nad
Metují v prvním patře benediktinského
kláštera. Součástí prohlídky je soukromá
opatova kaple s původní secesní výzdobou
a oltářem. Hlavní obytná místnost bytu je
zařízena jako měšťanský pokoj z 19. století,
s ukázkami nábytku, obrazů a skla a porcelánu. V tradičně pojaté expozici jsou vystaveny historické předměty dokumentující řemesla, obchod a činnost spolků. Jako
součást prohlídky lze na požádání navštívit
i starou roubenou patrovou školu z roku
1785 s ukázkami dvou školních tříd a replikou bytu z počátku 20. století.
Muzeum zahajuje sezonu 1. května.
V květnu bude provoz ještě částečně omezen. Otevřeno bude vždy v pátek, sobotu
a neděli od 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.
Dále bude také otevřeno na státní svátky
1. a 8. května. Vstupné do muzea je 30,- Kč,
snížené pak 15,- Kč.

kostěných předmětů i stavebních prvků,
vyzvednutých archeology při výzkumu
hradu. Výstava bude zahájena v první
polovině červena a potrvá do poloviny září.
Přesné termíny budou upřesněny v příštím
čísle, na plakátech a internetu.

Noc kostelů – muzejní noc
pátek 23. 5. 2014

Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují, Regionálním muzeum v Náchodě a Cech panen rukodělných srdečně
zvou na již tradiční Noc kostelů – muzejní
noc, která proběhne v pátek 23. 5. 2014.

Připravujeme: Vízmburk –
příběh ztraceného hradu

Regionální muzeum v Náchodě ve
spolupráci s Sdružením pro Vízmburk
připravují do Muzea města Police nad
Metují výstavu o hradu Vízmburk. Výstava
seznámí návštěvníky s historií hradu a
především s množstvím unikátních nálezů
- keramických nádob, kachlů, kovových či

Město Teplice nad Metují vás zve na

Májový jarmark
a oslavu výročí

140 let teplických hasičů
17. května 2014 na náměstí
Stánkový prodej • Ukázka řemesel • Pletení koberečků • Předení na kolovrátku • Prodej keramiky
Výrobky z pedigu • Ukázka výcviku policejních psů • Slaňování z plošiny • Projížďky v kočáře • Prohlídky
záchranářské techniky • Historické stříkačky z Teplic nad Metují a ze Slavného • Divácká tombola

Občerstvení z Hotelovky Teplice nad Metují:
Mexické tortily • České „zdravé“ hamburgery • Moravské koláče • Boršč • Flambované ovoce

Program:
09:00 Koncert kapely RELAXBAND
09:30 Zahájení a položení věnce ke sv. Floriánovi
10:00 Vystoupení žáků MŠ a ZŠ
10:30 RELAXBAND
11:15 První hasičský útok (louka před restaurací RV)
11:30 RELAXBAND
12:00 Prezentace SŠHaSS Teplice nad Metují
• Horké nápoje barmanky Nikoly Otradovské, namíchá alkoholické
a nealkoholické punče, se kterými se zúčastnila sotěže Gastrojunior
• Zdravá svačinka s Rio Mare Lukáše Rejmonta
• Speed mixing (rychlost při výrobě drinků)
13:00 RELAXBAND
13.00 Druhý hasičský útok (louka před restaurací RV)

14:30 Ukázka rozřezání auta při záchraně osoby
15:00 RELAXBAND
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V rámci programu bude zdarma zpřístupněno Muzeum města Police nad Metují
se secesní soukromou opatovou kaplí, kde
proběhne komentovaný výklad odborného pracovníka muzea. Prostory muzea budou pro návštěvníky otevřeny od 19,00 do
23,30 hodin i mimo rámec komentovaných
prohlídek a programu. Ve stejné době bude
na noční prohlídku nově zpřístupněna také
stará roubená škola „Dřevěnka“, kde návštěvníky provedou členky Cechu panen
rukodělných. Podrobný program Noci Kostelů bude – muzejní noci bude zveřejněn na
plakátech a internetových stránkách.
Mgr. Jan Tůma

Světci k nám hovoří …
Svatá Zdislava z Lemberka - paní svatého života

KDO BYLA SVATÁ ZDISLAVA

Zdislava má zvláštní místo mezi světicemi. Nezemřela mučednickou smrtí, nebyla
řeholnicí, jako jediná ze všech našich svatých nebyla ani členem
vládnoucího rodu (jako
sv. Ludmila a sv. Václav),
nebyla (ani nemohla jako
žena být) stavu duchovního (jako sv. Vojtěch, sv.
Jan Nepomucký nebo sv.
Prokop). V politických dějinách své země nehrála
žádnou významnou roli.
Patří však k jejich nejsvětlejším postavám.
Zdislava byla vlastně
současnicí Anežky České,
neboť se narodila kolem
roku 1220 v Křižanově
na Moravě a zemřela roku
1252 na hradě Lemberku. Pocházela ze
zámožné a vzdělané rodiny. Byla nejstarší
dcerou pana Přibyslava z Křižanova, královského purkrabího v Brně a na hradě Veveří,
a paní Sibyly ze Sicílie – dvorní dámy královny Kunhuty Štaufské.
O jejím mládí nevíme prakticky nic, je
třeba zmínit velmi vřelý vztah jejích rodičů
k duchovnu a katolické církvi vůbec, takže
je teoreticky možná její výchova v některém z moravských klášterů, nebo alespoň
jejich vliv na Zdislavinu výchovu. Křesťanská zbožnost byla v rodině samozřejmostí a
Zdislava ji silně prožívala.
Zdislava byla provdána za předního
českého velmože pana Havla z Markvartic,
který si jí vzal na svůj nový hrad Löwenberg
(Lemberk) u Jablonného v Podještědí, po
němž získala svoje příjmení. Tehdy jí bylo
něco mezi 15-20 lety. Narodily se jim snad
čtyři děti - spolehlivě doložení synové Ha-

vel, Jaroslav a Zdislav a snad i dcera Markéta.
Světicí se Zdislava stala jako manželka a matka rodiny, ale její život a činnost
se neomezovaly jen na soukromí: Zdislava
vzdělávala a vychovávala také hradní čeleď,
ošetřovala i jinak pomáhala ve špitále, který
rovněž založila, nemocným, chudým, bezdomovcům a válečným uprchlíkům (byla to
doba tatarských vpádů do střední Evropy).
Manžel byl pravou rukou krále Václava I. a
jeho oporou, když se proti němu vzbouřil
jeho syn Přemysl Otakar II. V době časté
manželovy nepřítomnosti musela za něho
vést celé panství. Pravděpodobně se setkala s blahoslaveným Česlavem, polským dominikánem, žákem sv. Dominika a stala se
dominikánskou terciářkou; s manželem povolali dominikány do Jablonného a do Turnova, založili zde pro ně kláštery a chrámy.
Zemřela předčasně v přibližně 33 letech
následkem svého asketického života, vyčerpaná prací na panství a péči o potřebné.
Tradovanou tuberkulózu antropologický
výzkum nepotvrdil. Ostatky svaté Zdislavy
spočívají v kostele sv. Vavřince a sv. Zdislavy

slaví 30. května. Zdislava je patronkou
rodiny a české země, kongregace sester
dominikánek a litoměřické diecéze.
Zdislava byla blahořečena Piem X. roku
1907 a kanonizována roku 1995 papežem
Janem Pavlem II. v Olomouci (společně
se svatým Sarkanderem). Od roku 2000
je také hlavní patronkou Litoměřické
diecéze a od jara 2002 dle ustanovení
krajského zastupitelstva patronkou celého
Libereckého kraje. Roku 2002 vydala
ČNB k 750. výročí úmrtí Zdislavy pamětní
stříbrnou minci v hodnotě 200 Kč.
V roce 1994 byl o jejím životě natočen
film V erbu lvice podle stejnojmenného
románu Aleny Vrbové, známá je také kniha
Světlo ve tmách od Jaroslava Durycha.
Osobnost Zdislavy z Lemberka daleko
přerostla rámec své doby a její odkaz pomáhat potřebným v nemoci a nouzi může být inspirací i pro moderní dobu.

ATRIBUTY

Svatá Zdislava je zobrazována s dětmi
a manželem, jejím atributem je vinná réva
nebo břečťan a erb lvice (erb pánů z Lemberka). Bývá znázorněna s kostelem v ruce
jako zakladatelka klášterů, nebo jak rozdává almužnu.

Prameny

yy BUBEN, Milan M.; KUČERA, Rudolf; KUKLA,
Otakar A.. Svatí spojují národy : portréty evropských světců. 2. rozš. vyd. Praha : Panevropa,
1995.
yy KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z
Lemberka. Listy z dějin české gotiky. 3. vyd.
Praha : Zvon, 1991.
yy DURYCH, Jaroslav. Světlo v tmách. 2. vyd. Praha : Vyšehrad, 1991
yy DOLISTOVÁ, Marie. Paní Zdislava z Lemberka..
1. vyd. Praha : ŘÁD, 2009.

Připravil František Janeček

Zámek Lemberk

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
v Jablonném v Podještědí

v Jablonném v Podještědí.
Její hrob se těší úctě věřících nepřetržitě od její
smrti dodnes, přijíždějí
sem na pouť nejen Češi a
Moravané, ale též Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové,
Němci a Rakušané.
Nejstarší písemné záznamy o Zdislavě pocházejí ze začátku 14. století,
tj. z doby zhruba pouhého
půl století po jejím úmrtí,
a to v Dalimilově kronice
a ve Žďárské kronice.

SVÁTEK A KULT
SVATÉ ZDISLAVY

se

Svátek svaté Zdislavy
v českých zemích
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Znáte velikány světové lékařské vědy? (4. část)
ALEXANDER FLEMING – objevitel penicilinu

FLEMING, Alexander sir (1881 –
1955) pocházel z osmi dětí rodiny farmáře
žijící v malé skotské osadě Lochfield.
Alexander tady získal vztah k přírodě. Po
zdědění určité sumy peněz začal studovat
v Londýně medicínu, kde se brzy stal
nejlepším studentem.

Slovo dalo slovo

Znáte to. Mluvíme o všem. Nadchneme
se a mnohdy plány nedotáhneme do konce.
Potěšující je, je-li tomu naopak. Přičiněním
paní učitelky Lenky Meierové se uskutečnil
zajímavý a věřím tomu, že i smysluplný výlet
našich páťáků do Prahy. Zajímalo mě, jak ho
hodnotí jeho autorka, od které jsem nabídku
získala. Petra Braunová je spisovatelka, která napsala mj. i knihu Nina o herečce Nině
Divíškové. Obě byly hosty Polické univerzity
volného času.
Ida Jenková

Po stopách Tramvaje
plné strašidel

Po mimořádném ohlasu dětí na moji
knihu Tramvaj plná strašidel, kterou vydalo nakladatelství Albatros, a v které jsem si
dovolila probudit slavné zesnulé z pražského Vyšehradského hřbitova, jsem přišla na
nápad. Mívám nápady různé, a tenhle se zdá
podařený. Vymyslela jsem si vlastní akci „Po
stopách Tramvaje plné strašidel“ a nabídla
školám můj vlastní osobitý, možná svérázný
výklad historie pražské památky, která bývá
při návštěvách Prahy dost opomíjená: Vyšehradu. Výprava se skupinou školáků z Police nad Metují a jejich paní učitelkou Lenkou
Meierovou byla podařená. Děti byly dobře
připravené, ve škole jednotlivé osobnosti probíraly, takže teď trefně komentovaly
můj výklad a mockrát mě pobavily. Mile mě
překvapily, když na Vyšehradském hřbitově opravdu nepokřikovaly, ale se zaujetím
zapalovaly svíčky na hrobech „mrtvých sta-
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Jeho život byl plný
náhod, bez kterých
by se asi nikdy nestal
slavným. Po dokončení
studií
se
věnoval
mikrobiologii.
Mj.
studoval
mikroby
působící
hnisavá
onemocnění. Byl známý
tím, že si kultury
ponechával i několik
týdnů ve své laboratoři,
aby mohl pozorovat,
jestli se nestane něco
neobvyklého. V roce
1928 zjistil, že plíseň
kmene
Penicillium,
která byla zanesena
do Petriho misky s bakteriemi zřejmě
otevřeným oknem v laboratoři, vytváří
látky, které zabíjí některé kmeny bakterií.
Fleming misku nevyhodil a zázračný lék –
později nazvaný penicilin – byl na světě.
Zajímavé je, že se Fleming se svým
objevem hned neprosadil. Vítězné tažení

penicilinu však začalo o něco později,
protože vědec z plísně zprvu nedokázal
izolovat účinnou látku. Čistý penicilin
získali až v roce 1940 australský patolog
Howard Florey a německý biochemik Ernst
Chain, kteří objevili způsob jeho izolace a
průmyslové výroby. V USA se začal vyrábět
průmyslově a prvního masového využití se
dočkal ve 2. světové válce. V roce 1943 se již
ve velkém množství dodával do armády na
léčení raněných.
Za objev penicilinu dostal Fleming
celou řadu cen – 1943 – přijat do Britské
akademie, 1944 – povýšen králem Jiřím
VI. do šlechtického stavu, 25. října 1945 –
společně s Floreyem a Chainem Nobelova
cena za medicinu.
Alexander Fleming zemřel v roce 1955
na srdeční infarkt. Byl prohlášen národním
hrdinou a jeho ostatky uloženy v Katedrále
svatého Pavla v Londýně.
Při zpracovávání textu byly využity podklady
z odborné literatury a internetu.
Připravil František Janeček

rých celebrit“. Důstojně a bez čepic si samy
prohlédly útroby kostel
svatého Petra a Pavla,
znaly pověst o Libuši i
Horymírovi a dokonce uhodly, proč jsou
staré kamenné kvádry
v branách Vyšehradu
plné hlubokých rýh. Vy
nevíte proč? Zeptejte se
páťáků!
Petra Braunová

Jak se dělá studentská knižní burza

Ve dnech 25. až 26. března proběhla
v prostorách Obecního domu ve Velkém
Poříčí první studentská knižní burza. Tato
akce vznikla z podnětu ředitele Střední
školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Mgr. Rudolfa Volhejna. Samotné
realizace se ujali žáci školy společně s vedoucí vychovatelkou domova mládeže Marií Kutou. Hlavní podíl na burze měl žák 3.
ročníku oboru Propagační design Vojtěch
Dolana. Tento kulturně založený student
je zároveň iniciátorem myšlenky znovuotevření školní knihovny, která by se stala studijním centrem školy.
A jak konkrétně burza probíhala? Dejme
slovo Vojtovi: „Návštěvníci, žáci školy i pedagogové přinesli knihy, které nepotřebují,
a za ně si mohli vzít ty, které se jim líbily. A
to bez jakýchkoli poplatků! Zároveň z knih,
které se na burzu dostaly, byla část vybrána
pro nově budovanou studentskou knihov-

nu. První den byla návštěvnost slabší, ale
další den už bylo zájemců o knihy mnohem více. Burza byla veřejností hodnocena
velice kladně, což nás potěšilo.“ Vojta také
ocenil pomoc a podporu: „Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s burzou pomohli.
Jmenovitě paní učitelce Haně Hejzlarové a
kamarádům Verče Novákové, Tereze Engové, Vítu Zemkovi ze 4. PD, Marku Stojkovi a
Tomášovi Kábrtovi ze 4. TG.“
Vzhledem k tomu, že návštěvníci burzy
více knihy přinášeli, než odnášeli, zbylo jich
asi 500. Co s nimi? Před vánočními svátky
bude uspořádána další knižní burza. Pokud
máte doma nějaké nepotřebné knihy, zabalte je prosím do krabice a přivezte do školy
ve Velkém Poříčí. A potom už se můžete těšit na nové knižní „úlovky“.
Mgr. Renata Lelková, Střední škola
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Z polické mateřinky…

…se dnes společně s Vámi ohlédneme
trochu do minulosti školního stravování – a
tedy i do dějin stravování v mateřské škole.
Trendem dnešní supermoderní a superrychlé doby je v některých oblastech
likvidovat i to, co dlouho a dobře funguje
– stejně je tomu tak i se stravováním dětí.
Iniciativa Velké gastro společnosti se snaží
totiž svými výpady o likvidaci systému školních jídelen a preferují systémy dodávání
hotových jídel prostřednictvím svých obřích gastro společností. V reálu by tento systém mohl vypadat tak, že by děti v mateřské
škole ke svačince dostaly vakuově zabalené
pečivo, nápoj v hygienickém krabičkovém
balení, k obědu opět nějakou vakuově balenou a ještě lépe hluboce zmrazenou delikatesu a ke druhé svačince stále ještě vakuově
balené pečivo nebo suchý koláč ze zmraženého polotovaru, to vše doplněné hygienicky baleným nápojem v krabičce, do které
nevidíte, takže vlastně ani nevíte, co pijete.
Iniciativa Skutečně zdravá škola se zase
odvolává na nevhodnou skladbu jídelníčku, nevhodností je v tomto případě myšlen
cukr, maso, mléko, mléčné výrobky – za
správné je považováno neomezené množství ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin a výrobků z nich. (Nic proti tomu, ovoce, zelenina a celozrnné výrobky jsou jistě
velmi zdravé, ale všeho s mírou – zkusili jste
někdy celý den konzumovat jen celozrnné pečivo, chroupat neomezené množství
mrkve, paprik, rajčat, zelí, okurek, hroznového vína, jablek a třeba červené řepy?
Jestli jste se nevznášeli, pak gratulujeme!,
máte vynikající spalování ). A opakujeme
– jak se říká, všeho s mírou. K variantě Skutečně zdravé školy se vůbec nepřiklání ani
lékařská komora, protože dítě pro svůj růst
a vývoj potřebuje zastoupení všech výše
uvedených potravních skupin.
My se na školní stravování podíváme
trochu jinak. V letošním roce slavíme 50.
výročí od zavedení systému školního stravování – některé školky a školy sice zajišťovaly přísun jídla pro své svěřence i v prvních poválečných letech, odpovědnost státu
ale nastupuje až v roce 1960. V roce 1963
byla vydána Ministerstvem školství první
vyhláška, která stanovila nejen organizační,
ale i výživové formy pro stravování. Cílem
školního stravování bylo od samotného
začátku zajistit dětem plnohodnotnou
stravu (což platí i dnes – pro hodně dětí
je jídlo z jídelny jediným teplým a plnohodnotným jídlem denně), v souladu se
zdravým životním stylem (některé dnešní
děti v životě neviděly pomazánku, zeleninový salát, luštěninové jídlo, ale zato velmi
dobře znají párky v rohlíku, pizzu, hranolky
a ochotně vás informují o tom, kolik stojí
velký Big Mac od Mc Donalda), významná
funkce je i sociální (tenkrát i dnes se děti
učí správnému stolování bez pobíhání kolem stolu, používání příboru a celkově slušnému chování u jídla). V číslech vypadala
situace takto: v roce 1955 vařilo pro děti
asi 4 000 jídelen, které navštěvovalo asi

400 000 dětí, což je 25 % celkového počtu žáků a studentů. Prudký nárůst přišel v 70. a 80. letech 20. století z důvodu
demografického vývoje (éra „Husákových
dětí“). V roce 1989 bylo v ČR 11 000 jídelen s 1,4 miliony dětských strávníků,
což činilo 57 % dětí ve škole. Pak ovšem
nastal pokles v důsledku společenských
změn, zpřísněním hygienických předpisů a
to vše způsobilo, že řada jídelen byla zrušena. V současnosti existuje kolem 9000
jídelen, v nichž se stravuje 1,3 milionu
dětí a 300 000 dospělých. Vysvětlení si
zaslouží i pojem Spotřební koš – nejedná
se o žádné zaklínadlo při vaření, jak si možná někteří rodiče myslí, ale o termín z vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.
Spotřební koš je výraz pro složení stravy
z jednotlivých komodit potravin v daném
množství a daném zastoupení na 1 den na
1 žáka. Spotřební koš kontroluje Hygiena a
Česká školní inspekce. Ve Spotřebním koši
je tedy zastoupen správný poměr mezi jednotlivými potravinami tak, aby se Vaše dítě
najedlo dosyta, bez bolavého bříška a bez
rizika ztloustnutí .
Práce paní kuchařek ve školní jídelně
nebyla vždy skotačením po růžovém paloučku – první školní jídelny byly vybaveny
sporáky na tuhá paliva (pro paní kuchařku
to znamenalo ráno přichystat loučky na
podpal, roztopit sporák, honem na něm
uvařit první svačinku, roznést ji dětem do
třídy, všechno fofrem, protože sporák nesměl vyhasnout, aby se na něm dalo vařit
jídlo k obědu. Nepřejte si vidět to tóčo, když
se sporák zamrzoutil a odmítl spolupráci,
eventuelně i bouchl!). Vařilo se zásadně
z čerstvých surovin, používalo se ovoce a
zelenina i z vlastních zahrádek, dochucovalo se pouze solí (Kucharek neexistoval, Magi
nebylo k sehnání a i kdyby bylo, nesmělo se
používat.) Žádné polotovary, žádná zmražená jídla, žádné vakuové balení, žádné
hygienické krabičky s brčkem – místo toho
dětské nádobí s obrázky Doktora Bolíta a
jeho kamarádů zvířátek nebo s obrázky Veselého žabáka a jeho přátel: myšky, králíčka
a ježečka.
Dnešní stravování se samozřejmě od
toho prvopočátečního liší – v něčem k dobrému, ale v něčem i k tomu méně dobrému.
Porovnejte sami:
yy Pro 100 dětí vaří maximálně 2 paní kuchařky (výpočet odborníků)

yy Aby všechno stihly, musí volit taková
jídla, která se dají pro takové množství
dětí zvládnout v určitém časovém limitu, daném režimem dne (jíst se musí ve
stejnou dobu každý den)
yy Přísná hygienická pravidla nedovolují potraviny, které nejsou dodávány
od certifikovaných dodavatelů (žádné
švestičky z vlastní zahrádky)
yy Velká a všudypřítomná firma Nowaco
zásobí zmrazenými polotovary i školní
jídelny (mají certifikát i na rybí prsty)

yy Moderní „prášková“ kuchyně ovládla
i školní jídelny (brambory jsou mimo
svou sezónu nekvalitní a brambory
z dovozu jsou chemicky ošetřeny, takže
noky, špalíčky, knedlíčky se připravují
z práškových směsí).
yy Velkým pomocníkem při vaření v kuchyni jsou moderní gastro přístroje,
např. konvektomaty, které ušetří spoustu času, zajistí, aby se pokrm nepřepaloval nebo nevysoušel nebo zbytečně
nelouhoval v tekutině.
yy Pro mytí nádobí se používají velkokapacitní myčky, které ušetří čas a práci.

yy Pro děti je celodenně zajištěn pitný režim – mohou se napít kdykoli během
dne a v nabídce mají čaj, džusy, minerálky, ovocné nápoje z certifikovaných
koncentrátů. A samozřejmě neomezené
množství vody, kterou děti milují, protože se zvládnou z hrníčku vody nejen
napít, ale se v něm i celé vykoupat.

Sami vidíte, že systém školního stravování je právě jednou z těch věcí, které fungují, jsou zaběhnuté a děti i rodiče jsou na
něj zvyklé – proto si myslíme, že by byla
ohromná škoda školní jídelny zrušit a místo
nich všechny děti odsoudit ke konzumaci
stravy v „kosmickém“ podání – tímto stylem jsou amarouny už jen otázkou času.
Doufáme a věříme, že stejný názor bude
zastávat i ministr školství Marcel Chládek a
zdravý životní styl ve stravě dětí bude řešit
rozumně.
Na závěr jeden recept z období začátků
školních jídelen – levný, ale z dnešního hlediska zdravé výživy hodnotný:

Hrachové karbanátky velice dobré:
Talířek vařeného hrachu se na strojku umele se dvěma vařenými brambory,
připojí se k tomu lžíce sádla, dvě vejce,
tlučený pepř, zázvor a majoránka, půl
stroužku utřeného česneku, sůl, promíchá a přidá tolik strouhané žemličky,
aby byla hmota dosti tuhá. Poté se z toho
udělají silné malinké placičky a opekou
se na kastrole na kousku rozpáleného
sádla do růžova. Tyto karbanátky jsou
dobré v létě s hlávkovým salátem v zimě
s kaší bramborovou a naloženou řepou.

Těšíme se na Vás za měsíc! Na shledanou Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na
sídlišti
P. S.: Dne 2. 4. 2014 proběhlo v MŠ na
sídlišti velmi příjemné setkání bývalých
kuchařek, které v polických školkách dříve
vařili. Prohlížely se fotografie, vzpomínalo
se… Myslíme, že to bylo příjemné odpoledne pro všechny zúčastněné, které potěšila i
přítomnost paní starostky. Fotografie z tohoto setkání najdete ve vývěsce v tunelu.
Pokud máte zájem o DVD se záznamem
z tohoto setkání, lze objednat u pí Dany Balákové na telefonu 733 539 979.
Vaše učitelky a pan učitel
Mateřské školy Police nad Metují
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Základní umělecká škola informuje…
S O UTĚ Ž E Z UŠ
Okresní kolo smyčcové soutěže

6. března proběhlo na naší škole ještě
jedno okresní kolo soutěží ZUŠ, tentokrát
ve hře na smyčcové nástroje.
Soutěžilo se ve hře na housle, violu, violoncello a kontrabas.
Soutěže se zúčastnilo celkem 79 soutěžících ze 7 základních uměleckých škol náchodského okresu.
Soutěž probíhala ve dvou sálech před
dvěma odbornými porotami – šestičlenná porota hodnotila výkony soutěžících ve
hře na vrchní smyčce (housle, viola) a pětičlenná porota hodnotila soutěžící ve hře na
spodní smyčce (violoncello, kontrabas).
Úroveň soutěže byla již tradičně mimořádně vysoká – náchodský okres dosahuje
dlouhodobě nejlepších výsledků v celém
našem kraji, o což se zasluhují především
žáci ZUŠ Police nad Metují a v poslední
době i ZUŠ Náchod.
Mimořádnou úroveň soutěže potvrzují i
vysoké počty soutěžících, postupujících do
krajského kola soutěže, které se uskuteční
1. a 2. dubna 2014 v ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové.
Naši žáci dosáhli opět vynikajícího výsledku, kdy všichni získali první místa ve
svých kategoriích a všech 18 postoupilo do
krajského kola, z toho:
yy 10 ve hře na housle (Lichá Lucie, Pospíšil Josef, Novotná Barbara, Novotná Eliška, Pospíšilová Anna Klára, Lichá Anna,
Karpfová Kateřina, Karpfová Karolína,
Novotná Anna, Soukupová Petra)
yy 1 ve hře na violu (Vik Maxim)
yy 4 ve hře na violoncello (Vik Samuel, Pospíšilová Františka, Soukupová Karolína,
Jirásek Lukáš)
yy 3 ve hře na kontrabas (Hrnčíř Michal,
Soumarová Gabriela, Justová Alena)
Žáci jsou ze tříd Ladislava Michala, Michaely Michalové a Dagmar Vajsarové.
Všem – žákům i pedagogům – blahopřejeme a přejeme úspěšnou reprezentaci i
v krajském kole!

Krajské kolo kytarové soutěže

Ve čtvrtek 20. března proběhlo v ZUŠ Jaroměř krajské kolo kytarové soutěže.
Naši školu reprezentovala dvě kytarová
dua – v první kategorii to bylo duo Nikolas
Malík a Tomáš Tiefa a ve druhé kategorii
Květa Vídeňová a Monika Prchalová.
Obě dua vybojovala krásná druhá místa
v kraji a patří jim uznání za muzikální výkon a poctivou přípravu.

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2014
- Finále!

Letošní jaro jsme se opět zúčastnili renomované pěvecké soutěže KARLOVARSKÝ
SKŘIVÁNEK. Na naší ZUŠ proběhlo nejdřív
školní kolo, kde po odborném zvážení požadavků a priorit této soutěže byli vybráni ti
nejvhodnější reprezentanti naší ZUŠ do ob-
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lastního kola v ZUŠ Nové Město nad Metují.
Jak se již zveřejnilo v místním tisku, odjeli do Nového Města hájit naší školu skřivánci Karolínka Skalová a Vládík Uhnavý.
Po tříbení v oblastním kole se na cestu
do Karlových Varů nakonec vydal Vládík.

Žáci našeho klavírního oddělení zaznamenali na této soutěži velký úspěch - v
krajské konkurenci vybojovali tři druhá a
pět prvních míst a tři naši klavíristé získali postup do celostátního kola!
Zde jsou jejich výsledky v jednotlivých
kategoriích:
0. kategorie:
Kohlová Štěpánka - První místo

1. kategorie:
Važan Michael - První místo s postupem
do celostátního kola
2. kategorie:
Cvrkalová Amelie - Druhé místo

4. kategorie:
Bartošová Kristýna - Druhé místo

7. kategorie:
Suchánková Sára - První místo s
postupem do celostátního kola
Johnová Lucie - První místo s postupem
do celostátního kola
8. kategorie:
Pohnerová Eliška - Druhé místo
9. kategorie:
Troutnarová Magdaléna - První místo

Vladimír Uhnavý s oceněním
– křišťálovým skřivánkem
Nutno podotknout, že už tato skutečnost sama o sobě je odměnou a reflexí na
zpěvákovu práci a úroveň!
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary spolu s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka pozvaly nejlepší skřivánky na celostátní kolo do Varů.
Dne 24. března 2014 soutěžil náš Vládík
ve své bohatě a vyrovnaně obsazené kategorii s dalšími 28 soutěžícími a domů přivezl krásné 3. místo!!!
Paní předsedkyně poroty - profesorka Brigita Šulcová z pražské konzervatoře
na závěr soutěže prohlásila:
„Nebylo zde výkonů špatných, slyšeli jsme jen krásný
a milý zpěv!“
Tato slova jistě potěšila všechny zpěváky a vlila
další odhodlání pro budoucí
ročník i těm, kdo tentokrát
zrovna přímo oceněni nebyli.
Za nás všechny každopádně: GRATULUJEME A
TĚŠÍME SE!!!

Naše výprava získala také několik
zvláštních ocenění poroty:
Cena za vynikající interpretaci skladby A. Žilinského - Kohlová Štěpánka – 0.
kat.
Cena za vynikající interpretaci skladby S. Prokofjeva – Suchánková Sára – 7.
kat.
Uznání poroty za vynikající pedagogickou přípravu: Goslinská Regina
Klavíristy připravovaly paní učitelky Regina Goslinská, Alina Kozlovská a
Karolina Sorokinová.
Všem děkujeme za vynikající reprezentaci!

Krajské kolo
klavírní soutěže ZUŠ

Ve dnech 25. a 26. března 2014 proběhlo v ZUŠ
Střezina v Hradci Králové
krajské kolo soutěže ZUŠ ve
hře na klavír.

Naše úspěšné klavíristky
Eliška, Lucka a Sára

Úspěch v krajském kole
soutěže smyčců

Ve dnech 1. a 2. dubna 2014 se na ZUŠ
Habrmanova v Hradci Králové konalo krajské kolo celonárodní soutěže ZUŠ ve hře na
smyčcové nástroje. Spolu s Prahou patříme
mezi kraje s nejpočetnějším zastoupením
a též s největší úspěšností. O tom, že naše
výprava byla mimořádně úspěšná, svědčí
bodové zisky a umístění všech soutěžících:

5 postupujících do ústředního kola
(3 houslistky a 2 violoncellistky)
10 houslistů = 	
10 prvních cen
1 violista = 	
1 první cena
4 violoncellisté = 	 4 první ceny
3 kontrabasisté = 	 2 první ceny
a 1 druhá cena

Náš Velký dechový orchestr soutěžil v
kategorii 1c (mladší orchestry s největším
obsazením - 55 členů) a způsobil nám velikou radost - přivezl totiž z Úpice první místo s postupem do celostátního kola, které
se bude konat 23. - 25. května v moravských
Letovicích.
S nejvyšším ziskem bodů se stal absolutním vítězem celé soutěže!
Gratulujeme a přejeme úspěšnou reprezentaci v republikovém finále.

9. ročník této soutěže organizovalo i
letos Sdružení dětského pěveckého sboru
Svítání. Celou akci připravili velmi hezky a
za nás musíme říct, že jsme neměli žádného
nedostatku.
Naše Studánka zazpívala pěkně a odbornou porotou byla oceněna stříbrným
pásmem - což znamená, že se více sborů
dostane na bodovou úroveň druhého místa.
Z umístění máme radost, ale víme, že ve
svém zpívacím snažení máme stále co zlepšovat...

Velký dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují při soutěžním vystoupení v Úpici

Zahrada písní 2014

Violoncellistka Karolína Soukupová
Zvláštní ceny:
Anna Pospíšilová - Cena za mimořádný
interpretační výkon
Anna Novotná - Cena za mimořádný
interpretační výkon
Karolina Sorokinová - Cena poroty za
vynikající klavírní spolupráci
Michaela Michalová - Cena poroty za
vynikající pedagogické vedení
Dagmar Vajsarová - Cena poroty za
vynikající pedagogické vedení
Velké poděkování patří všem pedagogům (housle, viola - Ladislav Michal, violoncello - Michaela Michalová, kontrabas
- MgA. Dagmar Vajsarová, klavírní spolupráce - Pavel Čapek, Karolína Sorokinová),
kteří zejména v koncové přípravě věnovali
moře svého volného času žákům, a samozřejmě všem soutěžícím za skvělou reprezentaci školy, pečlivou přípravu a mimořádné výkony!
Gratulujeme!

Nejstarší pěvecký sbor naší ZUŠ se celý
letošní školní rok pilně připravoval na soutěž pěveckých sborů Zahrada písní Praha.
12. dubna 2014 jsme naše přípravy dovršili pracovním soustředěním a den na to
jsme se vydali na soutěžní přehlídku neprofesionálních dětských sborů do Prahy.

Tak my zase budeme chvíli pracovat a za
nějaký čas se ozveme s nějakou pozvánkou
na koncert.
Třeba na Koncert maminkám, ano?
Vaše Studánka
(ZUŠ)
Studánka při soutěžním vystoupení v Praze

Dechový orchestr zvítězil
v krajském kole!

V pátek 11. dubna zaplnily prostory divadla v Úpici dechové orchestry, které se
zúčastnily krajského kola soutěže dechových orchestrů - v kategoriích podle věku
(mladší s průměrem do 16 let a starší) a
také podle velikosti orchestru (malé dechovky, střední a velké orchestry.
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Základní umělecká škola v Polici nad Metují vás srdečně zve na

KONCERT
dechových orchestrů

KONCERT
M A M I N KÁ M
(nejen)

Koncertní program připravili žáci,
komorní soubory a sbory
žesťového a pěveckého oddělení ZUŠ Police nad Metují
ze tříd pedagogů Miriam Blažkové,
Lenky Němcové a Josefa Fialy
Klavírní spolupráce Karolina Sorokinová
a Pavel Čapek

Dechový orchestr ZUŠ Broumov
dirigent Štěpán Přibyl

Velký dechový orchestr (Bigband)
ZUŠ Police nad Metují
dirigent Lubor Bořek a Pavel Čapek

Kolárovo divadlo Police nad Metují
středa 21. 5. 2014 v 18 hodin
Předprodej vstupenek v Infocentru
Pellyho domy

Kolárovo divadlo sobota 17. května 2014
Začátek v 18:00 hodin
Jednotné vstupné 30 Kč (Předprodej možný v IC Pellyho domy)

Pozvánka do Grafiky

Je to už skoro rok, kdy byla zahájena
druhá etapa přestavby půdních prostor v
budově čp. 107 Základní umělecké školy a
jejich adaptace na zbrusu nové multimediální výukové centrum výtvarného oboru. Vybavení bylo v té době už na špičkové
úrovni, mimo jiné i realizací projektu „Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou“ financovaného z evropských fondů,
ale to vše se tísnilo v malých učebnách. Nyní
tedy zafinancovalo Město Police – a my jsme
se mohli koncem prázdnin stěhovat do nového.

Tím, že se dokončování interiérů opozdilo, tak se samotné „zabydlování“ trochu
protáhlo. Nejdříve jsme zprovoznili hlavní
učebnu s našimi „super“ stanicemi iMac od
firmy Apple, kterým říkám důvěrně „mečouni“, ale střižnu a atelier jsme už museli
dokončovat průběžně.
Z tohoto důvodu jsme také nerealizovali
původně zamýšlené slavnostní otevření s
veřejnou prohlídkou, plánované nejdříve na
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říjen, pak na listopad a potom už „na někdy
jindy…“.
Ale to NĚKDY JINDY se každým dnem
přibližuje!
V měsíci květnu je vyhlášen celostátní
„Týden uměleckého vzdělávání a amatérské
tvorby“ – a právě do tohoto času jsme naplánovali zpřístupnění našich nových učeben veřejnosti k prohlídce.
Vyhlašujeme proto „TÝDEN V GRAFICE“
– a to od 19. do 24. května 2014.
Jaký bude program? Od pondělí do
čtvrtka, každý den dopoledne, nabídneme
GRAFIKU školám regionu k návštěvě multimediálních workshopů, kde si děti budou
moci vytvořit vlastní ozvučenou videovizitku, seznámit se s kamerovou technikou
a zkusit si filmování v televizním štábu.
Odpoledne probíhá v pondělí až čtvrtek
pravidelná výuka. V tento čas tedy veřejné
ani školní prohlídky nebudou možné, ale

bude tu jedna výjimka. Zájemci o studium
budou moci v tento čas přijít se svými rodiči
„okouknout“ jak to u nás chodí.
A to již přichází pátek odpoledne, kdy
naše veřejná prezentace vyvrcholí „VERNISÁŽÍ V GRAFICE“. Od 15:00 zde bude
dodatečné slavnostní otevření spojené s
výstavou, prohlídkou učeben pro širokou
veřejnost a projekcí žákovských filmů.
„Vernisáž v Grafice“ protáhneme až do
soboty, aby se mohli přijít podívat i ti, kteří to v pátek nestihli, takže k tomu můžete
využít volební den, kdy bude škola otevřena. A pokud se Vám nebude chtít jít volit do
Evropského parlamentu, tak můžete přijít
volit GRAFIKU.
Bližší informace jsou v samostatné pozvánce (str. XX) nebo na stránkách školy
www.zuspolice.cz
Vladimír Beran

Jaro aranžérek a aranžérů

Na jarní sezonu se začínají připravovat
budoucí aranžérky a aranžéři ze Střední
školy propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí už koncem zimy. Nemohou přece čekat, až vypuknou velikonoční svátky plnou

silou, musí být připraveni předem.
Za aranžérky 2. ročníku přiblížila přípravné období Lucie Hrubá: „ Nejdříve
jedeme na velký nákup materiálu a poté
můžeme začít pracovat. Na aranžování po-

Seniorské aktuality . . .

„Škaredá středa“, takové přízvisko má
ta před Velikonocemi. Letošní s datem 16. 4.
rozhodně škaredá nebyla, právě naopak. Po
úvodním slovu předsedkyně Senior klubu
Ostaš pí H. Pivoňkové se nám představili
sourozenci Soukupovi, zakladatelé Police
Symphony Orchestra, který spatřil světlo
světa v roce 2010. Mladí, ambiciózní studenti, kterým se jejich sen stal skutečností,
hudbou žijí. Petra, Kája a Jakub nás zaujali
svou pokorou a bezprostředností. Shlédli
jsme ukázky z koncertů a zkoušek, kdy celé
hodiny „pilují“ skladby k dokonalosti. Mají
velké úspěchy i v zahraničí a díky tomu mohou spolupracovat i s osobnostmi zvučných
jmen v Čechách, z nichž uvádím například
pana Petra Jandu, Ondřeje Brzobohatého,
Ondřeje Rumla, Martu Kubišovou, orchestr
pana Kumžáka se sólisty a další. Zpestřením jejich rozverného vyprávění byla Kája,
která z repertoáru paní Kubišové zazpívala
Modlitbu pro Martu. Police Symphony Orchestra si nesmírně váží spolupráce s naším
městem v čele s paní starostkou Idou Jenkovou a ředitelem ZUŠ panem L. Bořkem,
kteří byli u zrodu založení souboru. Petře,
Káje a Jakubovi děkujeme za nefalšovanou
upřímnost, s jakou mezi nás seniory přišli
a nechali nahlédnout pod pokličku jejich
hudebních ochutnávek. Těšíme se nejen do
Kolárova divadla, ale i všude tam, kde bude
znít jejich hudba.
Poděkování od paní starostky a místopředsedkyně Senior klubu Ivany Richterové, bylo pohlazením na duši a výrazem
uznání této mladé generace.

Komik Vlasta Burian o hudbě řekl:
„Hudba, to je malba, na kterou se člověk
dívá ušima!“
U humoru zůstanu při vzpomínce na
holiče pana Valchaře, který byl velkým
srandistou s dobrým srdíčkem, neublížil a
rozesmál. Oficínu měl v Nádražní ulici, kde
dámy zušlechťovala tehdy mladičká Eliška
Klímová. Do zapšklého Kvíčerova 50. let
vnesla šmrnc v podobě střihu vlasů do košíčku! Snad první v tomto slušivém mikádu
vyrážela do ulic Ivuška Krtičková - Palatová. To byla bomba! I my, jako puberťačky,
jsme přesedlaly od Štanclů k Valchařom,
abychom byly „in“. Divadlo se bez pana
Valchaře neobešlo, byl to skvělý vizážista.
Sršel vtipem, jeho hlášky mají punc zlata:

užíváme přírodní materiály, umělé květiny,
sušiny, aranžovací hmotu, kokosové vlákno
a různé přízdoby. Asi dva až tři týdny vyrábíme menší i velké dekorace na stoly, dveře nebo na zeď. Zabýváme se také výrobou
mnoha druhů zápichů do květináčů. Ale to
není všechno. Hotové výrobky ještě musíme
sepsat a dopsat k nim cenovky. Teprve pak
se těšíme na prodejní akce, které jsou pro
nás zajímavým a poučným zpestřením výuky,“ dodala Lucie.
Každoroční jarní výstavy začínají
v Obecním domě ve Velkém Poříčí, kde se
škola prezentuje vlastním stánkem s naaranžovaným zbožím. Hned další zastávkou
je hojně navštěvovaná velikonoční výstava v
Čapkově sálu v Hronově. Náchodská jídelna
Rubena poskytuje také prostory pro prodej
vkusných a nápaditých žákovských aranžérských výrobků, které vytvoří v mnoha
domovech jarní atmosféru a přispějí k té
správné velikonoční pohodě.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

„Člověče, Pepíku, ty to nevíš? Vona byla vod
Drážďan, von vod NEŠTOVIC a sčuchli se
mezi Vánocema a Hradcem!“ Tohle může
vymyslet jen opravdový příznivec humoru.
Škoda, že takových rošťáčků je poskrovnu.
Dnes jsou jiné starosti. On smích léčí jen ty,
kteří se umějí smát. Doplňme jejich řady, ať
smíchem rozhoupeme celou zemi.
Veselo bude 21. 5. a možná přijde Hildička a Maruška. Rok s rokem se sešel a
máme tu měsíc lásky Máj, ale také jubilanty.
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
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Služby seniorům, nemocným,
umírajícím v jejich domácím prostředí
Oblastní charita Hradec Králové
již více než dvě desetiletí poskytuje
terénní zdravotní a
sociální péči lidem
v rámci Charitní
pečovatelské služby a Charitní ošetřovatelské služby.
Loni v dubnu se
k nim připojila Domácí hospicová péče
Hradec Králové, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem důstojně zemřít doma.
Týmy pečovatelek a pečovatelů, zdravotních sestřiček i sestřiček pro domácí
hospicovou péči fungují nezávisle na sobě.
Jedni pomáhají seniorům, další poskytují
zdravotnickou pomoc. Každý den, sedm dní
v týdnu vyjíždějí do terénu za svými povinnostmi. Nepotkávají se ale jen na chodbách
v Domě sociálních služeb na Kropáčce, kde
všichni sídlí. Vzájemně se doplňují nabídkou poskytovaných služeb a tak se často
vídají přímo v domovech u rodin, kde se
střídají v péči. Jejich malá červená auta
opatřená logem charity je možné spatřit v
ulicích Hradce Králové. Zajíždí také do obcí
přibližně do 25 km od města.
Charitní ošetřovatelská služba – laskavý
posel pomoci nemocným.
Poskytuje domácí zdravotní péči lidem,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje pobyt
ve zdravotnickém zařízení. Veškeré ošetřovatelské úkony provádí pouze registro-

vané zdravotní sestry dle právních norem
a ošetřovatelských standardů. Je to ale
vždy ošetřující lékař pacienta, který naordinuje léčbu. Sestra následně zajistí, co je
lékařem určené, stejně jako by tomu bylo
v nemocnici. Provede odběr biologického
materiálu, může aplikovat inzulín, injekce,
podávat léky pomocí dávkovače, ošetřovat
pooperační rány, dekubity, bércové vředy,
pečovat o pacienty s perkutánní gastrostomií, s broviac katetrem, s tracheostomickou
kanylou, s nasogastrickou sondou, zavádět
močový katetr, provádět celkovou hygienu u těžce nemocných, či ošetřovatelskou
rehabilitaci..a další. V loňském roce sestřičky z naší charity ošetřovaly 720 pacientů.
Charitní pečovatelská služba - přívětivá
a vlídná partnerka seniorů
V týmu pracuje 12 žen a tři pečovatelé, kteří pomáhají lidem ve vysokém věku
či handicapu. Díky této službě mohou lidé
důstojně žít běžným způsobem života dle
svých přání a zvyklostí v přirozeném domácím prostředí, v kontaktu s rodinou a
známými. Pečovatelé a pečovatelky pomáhají při péči o vlastní osobu i domácnost.
Přinesou nákup, pomohou s hygienou, s oblékáním, s běžným úklidem domácnosti,
pomáhají při přípravě jídla i jeho podání.
Mohou dovézt k lékaři nebo zařídit běžné
pochůzky. Některé seniory navštíví, aby si
vzali ve správný čas své léky. Pro imobilní
klienty je důležitá pomoc při přesunu na
lůžku nebo na vozík, fyzicky náročná je i pomoc při chůzi a polohování. V roce 2013využilo služeb domácí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

PŘIJME

na hlavní pracovní poměr

197 klientů.
Domácí hospicová péče Hradec Králové
- důstojné a klidné doprovázení lidí
Péče o nevyléčitelně nemocné je téma,
které se v určité chvíli dotkne každého
z nás. Ať už jako toho, kdo bude pro své blízké možnosti péče řešit, nebo jako nemocného. Péče v domácím prostředí vyžaduje kromě osobního nasazení i nesmírnou odvahu.
Ale je-li to jen trochu možné, stojí to za to.
Naši blízcí, když si to přejí, si ji zaslouží. Zásadní pomoc v této péči přináší tým Domácí
hospicové péče Hradec Králové. Tvoří jej lékaři paliativní péče, zdravotní sestry, v případě zájmu pečovatelská služba, sociální
pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolník. Společně s rodinou se citlivě snaží o
vytváření klidného a důstojného prostředí
pro prožití posledních dní. Péče je založena
na 24 hodinové dostupnosti lékaře a sestřiček. Za rok existence poskytli služby 67 pacientům.
Práce pečovatelů, pečovatelek a sestřiček není jen o zdravotnické a sociální pomoci. Přidanou hodnotou je jejich lidskost, zájem, empatie. Jejich návštěva je i o vlídnosti,
pohlazení, úsměvu. A to i přesto, že jsou
velice často vystavování velkému stresu a
námaze. Pokud řešíte potřebu takové péče,
ozvěte se nám - péče o seniory – 777 736
013, péče o nemocné 777 736 014, péče o
umírající 775 442 405. Více informací na
www.charitahk.cz
Petra Zíková,
Oblastní charita Hradec Králové

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ
vyhlašuje 4. ročník akce

„Namaluj kamínek pro děti s postižením“

ZDRAVOTNÍ SESTRU
pro domácí hospicovou péči

Požadujeme:
● SZŠ a platnou registraci k výkonu zdravotnického povolání
● řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
● ztotožnění se s hodnotami charity (Kodex Charity ČR)
● osobní zájem o paliativní péči
Uvítáme:
zdravotní sestru s praxí, která vnímá svoji práci jako poslání

2012 – za kamínky nakoupena rehabilitační houpačka

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte
nejpozději do 15. 4. 2014 na adresu:

Oblastní charita HK, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové
nebo e-mailem: personalista@hk.caritas.cz

Předpokládaný termín výběrového řízení 24. 4. 2014
Bližší informace: www.charitahk.cz ,

tel. č. 495 530 188, 775 420 977
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2013 – za kamínky nakoupeny didaktické pomůcky

Kamínky budou k prodeji za 10 - 20 Kč v rámci Mezinárodního festivalu
Divadlo evropských regionů
od 21. - 30. června v HK na stánku Kruhu dobrovolníků v Žižkových sadech.

Malujte libovolnou technikou. Kamínky doručte do 15. června na adresu
Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, další informace 774 836
276, dobro@hk.caritas.cz
Děkujeme za podporu rané péče, která pomáhá rodinám s dětmi s
postižením čelit nepřízni osudu.
Za výtěžek z akce budou nakoupeny pomůcky pro práci s dětmi s postižením.
www.charitahk.cz

Podpořte 14. května Květinový den!
Také v tomto roce se uskuteční jako
součást mezinárodní kampaně proti
rakovině za zlepšení léčby a výzkumu
nádorových onemocnění ve středu dne 14.
května již 18. ročník celonárodní veřejné
sbírky Květinový den s označením Český
den proti rakovině 2014. Akce je zaměřena
na výchovu ke zdravému způsobu života
v rodině a na prevenci před rizikovými
faktory, spolupodílejícími se na nádorových
onemocněních.
Tradičním symbolem sbírky je žlutý
květ měsíčku lékařského, barva stužky u
kytiček bude letos tyrkysová. Kvítek bude
opět nabízen za minimální příspěvek 20
Kč. Účelem sbírky je nádorová prevence,
zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podpora onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických center.
V našem regionu se Květinovému dnu
dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině
Náchod se sídlem v budově MěÚ Náchod,
Palachova 1303, která již 20 let působí
ve sféře prevence a podpory nemocných.
Díky její spolupráci s 15 středními
školami a skauty v mnoha městech a
obcích Náchodska, Broumovska, Policka,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska
jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné

Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu a aprílové počasí
nám opravdu „přeje“. A co se v domově za poslední dobu událo? V březnu jsme podpořili
kulturní dění v Polici návštěvou předprojekce filmového festivalu Jeden svět. V Pellyho
domech jsme si k filmu „Všechno je možné“
(o aktivní seniorce z Polska) dali kávičku a
zákusek a strávili příjemný kus odpoledne.
A promítání pokračovalo i přímo v domově – pan Karel Pfeifer ze Suchého Dolu
opět přivezl několik historických videí
z vlastní tvorby, takže jsme měli možnost
zavzpomínat na doby minulé a pokochat se
pohledem na to, jak vypadalo Policko před
několika desetiletími.
2. dubna proběhla prezentace elektrických invalidních vozíků, které lze použít v

a kde má Květinový den každoroční
podporu.
Hlavním tématem sbírky a letáků bude
tentokrát prevence nádoru plic, který
má ze všech nádorových onemocnění
nejvyšší úmrtnost. Ročně přibývá více
než 6500 nemocných, u žen dokonce
jejich počet neustále stoupá. O souvislosti
mezi kouřením a vznikem nádorových
onemocnění dnes již nikdo z rozumně
uvažujících lidí nepochybuje. Kouření je
podle střízlivých odhadů odpovědné za

30–40 % všech úmrtí na rakovinu a u
karcinomu plic se podílí na jeho vzniku v 90
%!
Dodržováním jednoduchých zásad
zdravého životního stylu však lze podle
nejnovějších poznatků až polovině všech
onkologických onemocnění předejít.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším
hlavním cílem, pomozte prosím i vy!
MUDr. Vladimír Müller a Mgr. Renata
Lelková (foto Ing. Helena Plichtová)
Liga proti rakovině Náchod

interiéru i venku. Byla určena jak pro obyvatele domova, tak pro širokou veřejnost, takže
děkujeme za účast.
Během dubna jsme u nás měli možnost
navštívit ještě několik kulturních vystoupení:
Hudební produkce pořádaná paní Zdenou Krtičkovou s hudebním doprovodem
pana Františka Čížka, taneční vystoupení
těch nejmenších z mateřského centra MaMiNa a nakonec také pěvecký výkon Chrámového sboru – těm všem patří náš obrovský
dík.
V minulém čísle jsme Vás zvali na Velikonoční výstavku, a skutečně se opět bylo na
co dívat. Děkujeme návštěvníkům, kteří se i
přes „padající trakaře“ přišli podívat a podpořit naši činnost. Zároveň také děkujeme
všem, kteří domovu poskytují materiál na
výrobky z naší dílny.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců
Věra Kašíková, ředitelka

Poděkování a přání
všem od Věry Kašíkové

Den řemesel - 31. 5. - klášter

Již tradičně ožije poslední květnovou
sobotu polický klášter prací, zábavou, kulturou, potkáváním, zážitky, nápady – to
vše pod dohledem zručných řemeslníků a
lidí „od fochu“, lidí převážně z našeho malebného a tvůrčího regionu. Akce není určena jenom k prohlížení, inspiraci a nakupování rukodělných výrobků ve stáncích,
ale hlavně k prožitku a vyzkoušení dovedností, které už dnes za nás dělá někdo jiný.
Takže pozor, bude se vyrábět, bude se tvo-

řit, bude se hrát, bude se dobře jíst a pít. A
bude i lehké kulturní překvapení!
Zapište si 31. květen do diáře, pozvěte
už teď příbuzné a známé a přijďte zažít
příjemný den do prostor klášterních interiérů a zahrad. Bude květen – nejen lásky
čas.
Připomenutí a podrobnosti o Dni řemesel přineseme v květnovém čísle PM.
Naše a Vaše JULINKA, o.s.

Při odchodu do důchodu děkuji všem
lidem, kteří v Domově důchodců Police
nad Metují pracovali před mým nástupem a všem za mého působení, protože
bez jejich každodenního snažení by nebyl
domov takovým domovem, jaký je.
Zároveň poděkování patří všem, kteří
v domově žili a žijí, za jejich osobní přístupy, statečnost, trpělivost, sounáležitost, kterou se snažili, aby nám všem bylo
co nejlépe.
Také všem zúčastněným – zřizovateli,
kolegům, jedinci (příbuzní, sousedi) institucím (město, školy, ZUŠ, školky,města,
obce, farnosti, notářství, Spořitelna, KB,
dodavatelům), kteří svými návštěvami,
kulturou, službami přispěli k dobré atmosféře a žití v pohodě.
Měla jsem štěstí na pracovní tým, který měl vždy zájem, aby odváděl práci ke
spokojenosti uživatelů.
Jsem vděčná, že jsem se mohla spolupodílet na dění v sociální sféře při své
pracovní cestě.
Smysl práce mě přinášel motivaci, naplnění, osobní poznání života.
Všem zaměstnancům a kolegům a
své nástupkyni přeji ze srdce, aby je těšilo
a našli naplnění své velice záslužné práce
v sociální oblasti, kdy jsou na ně kladeny
stále větší požadavky. Nechť se Vám daří
a provází Vás zdraví, štěstí, optimismus,
pevné nervy.
Věra Kašíková - důchodkyně
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Ohlédnutí mého působení čtvrt století v sociální sféře

Na začátku mého
působení jsem měla
rozhovor s redaktorkou Mladé fronty, která
z mých pocitů zveřejnila
článek s nadpisem „ Než
do domova důchodců,
raději šipku do betonu“
(název článku bez mého vědomí).
Docela jsem s tím měla problém u svého zřizovatele Okresního centra sociálních
služeb Náchod. Musela jsem vysvětlovat,
proč tento článek vznikl. Samozřejmě, že
pečování o seniory bylo již v té době v dobré kvalitě za podmínek velice těžkých. Myšlenkou bylo upozornit na zlepšení technických a personálních podmínek. Vytvořit
přijatelný možný domácí nádech, posílení
zaměstnanců na aktivity, rehabilitaci, zlepšit pracovní podmínky. Ne ublížit dosavadnímu snažení, ale naopak pomoci.
Za dobu mého působení v sociální sféře
mám dobrý pocit, že společnost vnímá seniory a postižené s větším porozuměním,
sounáležitostí, je ochotna jim pomáhat. Je
spousta mladých lidí, kteří mají o tuto práci
zájem. Ve společnosti, která žije spíše úspěchem, mládím, krásou, komercí, je obdivuhodné, že skupina pomáhajících a vzdělaných lidí přibývá. Lidé, kteří pomáhají, jsou
uznáváni společností. Je úžasné, jaká kultura v oblasti rehabilitace, zdravotní, ošetřovatelské, prostředí, nábytku byla nastavena
od roku 1989. Je to k prospěchu o pečované
a pečující.
Myslím si, že úroveň v sociální sféře proběhla úplnou revolucí, laťka, která
v současné době v pomáhajících zařízeních
je nastavená, je odpovídající potřebám uživatelů a zaměstnanců. Dnešní možnosti a
kvalitu péče odváděnou zaměstnanci hodnotím za velice dobrou. Mým ukazatelem je
monitorování provozu, spokojení uživatele,
jejich rodiny, veřejnost a zaměstnanci. Práci dělat tak, aby nebylo si na co stěžovat, za
co se stydět.
Dalším hlavním ukazatelem je spokojený zaměstnanec, na kterého jsou kladeny
požadavky odbornosti, profesionality, náročnosti psychické a fyzické zátěže.
Jsem velice ráda, že i o náš domov má
veřejnost opravdový zájem. Spolupráce
s MěÚ , se sponzory, příbuznými našich
klientů je vstřícný. Pro nás zaměstnance je
to povzbuzující a motivující k velice náročné fyzické a psychické práci. Naše sociální
služba se dostává do podvědomí veřejnosti
a získává určité ocenění.
Velkou radostí pro nás všechny - zaměstnance, občany Policka bylo dosažení
vybudování přístavby a rekonstrukce stávajícího DD, hospodářské budovy s venkovními úpravami zahrady. Byl to cíl všech po
celé mé působení v tomto zařízení. Díky této
akci vyrostl v Polici nad Metují odpovídající
domov důchodců, který splňuje parametry
, které jsou vnímány uživateli a zaměstnanci jako vhodné pro naplňování kvalitní
péče. Velké poděkování patří za podporu
našemu zřizovateli Královéhradeckému
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kraji, který se podílel finanční spoluúčastí
na akci Rekonstrukce a přístavba DD. Dále
poděkování patří MPSV, které se podílelo na
spolufinancování.
Ještě bych se chtěla poohlédnout na administrativu skloubenou s provozem, která
naši práci v Domově provází. Nebyly počítače, nápomocné programy, které používáme
nyní. Byla vedena základní administrativa
ekonomická a přímé péče o obyvatele. Našli
jsme si vždy čas, abychom s obyvateli mohli
pohovořit, provozovat různé aktivity včetně
uspořádání alespoň dvou výletů v roce do
okolí.
Dnes v období počítačů, různých pomocníků pro péči o uživatele a s nově
přijatým Zákonem o sociálních službách
108/ 2006 se chod provozu v DD velice
změnil. Museli jsme se vypořádat s narůstající administrativou, kterou nám ukládá
Zákon. Postupně jsme procházeli různými
semináři, poradenstvím, které nám bylo
nápomocno, ale ne vždy výklad a doporučené postupy byly od jednotlivých lektorů
shodné. Zaměstnanci přímé péče se museli
naučit nejenom dobře pečovat o uživatele,
ale i zvládnout administrativu. Sociální pracovnice si také musely zvyknout na jiný styl
práce, aby byl naplněn Zákon. Vždy jsme
zde pracovali s velkým nasazením fyzických a psychických sil, aby naši uživatelé
byli spokojeni. Snažili jsme se o co nejvíce
aktivit, které si sám uživatel může zvolit, ale
hlavně, aby domov žil. Vítáme veškeré aktivity, které nám nabízí široká veřejnost.
Navštívila nás Inspekce poskytování
sociálních služeb v souladu se Zákonem
108/2006.
Po absolvování prvního dne jsme byli
všichni přítomní zaměstnanci zaskočeni a
smutní z počínání inspekční komise. Velice nás zasáhlo jednání inspekčního týmu
z pozice moci, subjektivního pohledu, jak
by měl domov vypadat. Dokazoval nám, jak
ubíráme práva a soběstačnost uživatelům
tím, že je přepečováváme.
Měli jsme pocit, že vše, co děláme pro
naše uživatele je špatně, včetně vybudovaného díla, na které jsme hrdí a vděční, že se
podařilo vybudovat. Jsme si vědomi, že musíme naplňovat Zákon, ale také si musíme
ohlídat praktické, osvědčené postupy, které
jsou pro uživatele i zaměstnance přínosné.
Tím se dostáváme k situaci, že mimo pečování a administrativu již máme málo času
na to obyčejné lidské popovídání, které také
činí domov domovem.
Ráda bych poděkovala všem lidem, kteří v domově pracovali před mým nástupem
a všem za mého působení, protože bez
jejich každodenního snažení by nebyl domov takovým domovem, jaký je. Zároveň
poděkování patří všem, kteří v domově žili
a žijí, za jejich osobní přístupy, statečnost,
trpělivost, sounáležitost, kterou se snažili,
aby nám všem bylo co nejlépe. Také zúčastněným - zřizovateli, kolegům, jedinci (příbuzní, sousedi) i institucím ( město, školy,
ZUŠ, školky, města, obce, notářství, ČS, KB,
dodavatelům), kteří svými návštěvami, kul-

turou, službami přispěli k dobré atmosféře
a žití v pohodě.
Měla jsem štěstí na pracovní tým, který
měl vždy zájem, aby odváděl práci ke spokojenosti uživatelů. Pevně věříme, že příští
inspekce naváže na zjištění minulé inspekce
a upravené materiály již budou ty pravé.
Jsem vděčná, že jsem se mohla spolupodílet na dění v sociální sféře při své pracovní cestě.
Smysl práce mě přinášel motivaci, osobní poznání života.
Všem přeji hlavně hodně zdraví, štěstí,
optimismus, pevné nervy při velice náročné
práci.
Věra Kašíková.

Den otevřených dveří
v Českém rozhlase
Hradec Králové v sobotu
24. května 2014!

Posloucháte Český rozhlas Hradec
Králové? Zajímá vás, odkud vysíláme?
Jak to vypadá v zákulisí?
Pokud ano - pak přijměte naše pozvání
na Den otevřených dveří! Aby i posluchači věděli, odkud pro ně jejich „hradec“
vysílá, mají možnost jednou v roce navštívit všechny prostory rozhlasu a seznámit se nejen se současnou moderní
technikou, ale i s prací redaktorů, techniků a dalších pracovníků. Letos bude
Den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové v sobotu 24. května
od devíti do šestnácti hodin.
Součástí prohlídek bude i možnost
vyzkoušet si, co obnáší práce před mikrofonem a podívat se, jak se kompletují příspěvky a pořady do vysílání.
Připravené jsou i besedy, ve kterých
budou moderátoři společně s vedoucí
programu Ladou Klokočníkovou a ředitelem Pavlem Kudrnou odpovídat na
dotazy, týkající se jednotlivých vysílacích bloků.
V sobotu 24. května 2014 od 9:00
do 16:00 hodin se můžete na vlastní oči
přesvědčit, jak se tvoří vysílání, vznikají pořady, odbavují zprávy. Budete
mít možnost prohlédnout si i technické
vybavení studia a hlavně - setkat se se
svými oblíbenými moderátory.
Soňa Neubauerová, manažer komunikace

Mateřské centrum Ma Mi Na
Ohlédnutí za Velikonoční výstavou

MC zve nejen maminky na piknikovou férovou snídani  ve středu 7. 5. v 10 hodin v prostorách klášterních zahrad.
Přijďte ochutnat fair tradové, ale především domácí a lokální výrobky a přineste
taky na ochutnávku svoje vlastní (buchty,
chleba, koláče, marmelády, paštiky, ovoce,
sýry, jogurty, kompoty, přesnídávky…). Využijte možnosti popovídat si s hosty, kteří se
stravují a žijí jinak … a stavte se popovídat
si u snídaně jen tak, mezi sebou navzájem!
Hostem dopoledne bude starostka Ida Jenková.
Podrobnosti na webu, facebooku a na
stránkách akce www.ferovasnidane.cz

Příměstský „tábor“

Stejně jako loni plánujeme dva
turnusy v době uzavření MŠ, opět s
vedoucími Martinou Macounovou
(21. - 25. 7.) a Martinou Junkovou
(4. – 8. 8.).
Tábor proběhne ve všední dny
od 8 do 15 hodin v prostorách MC a
širokého okolí. Obědy zajišťuje zemědělské družstvo, dopolední a odpolední svačiny MC. Věk dětí 4-8 let, cena
900,- (záloha 400,-). Neváhejte se včas
přihlásit! Podrobnosti a více informací na telefonech a mailu MC.
Marie Hornychová

Týden opravdových plen

Již 6. ročník Velikonoční výstavy probíhal na sále Pellyho domů v Polici nad Metují
ve dnech 9. až 11. 4. 2014. Tato akce byla
v letošním roce podpořena finanční dotací
z MAS Stolové hory. Zúčastnily se ji následující školy a školky z Policka.
ZŠ Police nad Metují (1.A, 1.B, 2.B, 3.A,
4.A a 5. třídy), MŠ Police nad Metují (Zvonečky, Sluníčka, Kopretiny a Berušky), ZŠ a
MŠ Suchý Důl, ZŠ a MŠ Bezděkov, ZŠ a MŠ
Bukovice, MŠ Česká Metuje, ZŠ Žďár nad
Metují, Školní družina ZŠ Police nad Metují,
Zvídálek MC MaMiNa, Keramický kroužek
MC MaMiNa a Muzeum papírových modelů
v Polici nad Metují.
Během výstavy probíhaly tvořivé dílničky pro děti. Připravily je Martina Nosková
a Martina Váňová. Děti si mohly vytvořit
z domácí modelíny zvířátko nebo z papíru
velikonoční vajíčko, slepičku nebo zajíčka.
O dílničky byl veliký zájem nejen z řad škol
a školek, které se přišly podívat na svoje výtvory, ale i z řad veřejnosti.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům výstavy za krásné nápady a těšíme se
na spolupráci v příštím roce!
Dále děkujeme členům Senior klubu

Ostaš, kteří se dobrovolně podílel na hlídání
výstavy. Děkujeme!
V neposlední řadě děkujeme i Městu Polici nad Metují a Centru kultury a vzdělávání
Pellyho domy!
Mateřské centrum MaMiNa

Návštěvnost výstavy byla nezvykle vysoká, shlédlo ji celkem 384 dětí a 188 dospělých.

Celosvětová kampaň Týden opravdových plen seznamuje spotřebitele
s alternativami k jednorázovým plenám a nabízí osvětové akce po celé ČR.
S MaMiNou jsme se letos rozhodli zapojit také a připravili jsme pro Vás besedu Zdravé přebalování, která se uskuteční
7. května v 17 hodin v prostorách MC.
Rádi bychom naší besedou přispěli k šíření osvěty o šetrnosti pratelných
plen. Ty jsou šetrné k životnímu prostředí, zdraví dítěte i vaší peněžence.
Jednorázové pleny znamenají obrovskou zátěž pro životní prostředí.
Jedno dítě používající jednorázové plenky = asi 250 kg spotřebovaných
surovin a 1 tuna vyprodukovaného odpadu. To rozhodně nejsou k přírodě
šetrná čísla. Používání látkových plen je ale nejen ekologické, ale zejména
mnohem zdravější varianta přebalování, což potvrzují i odborníci a dětští
lékaři. Navíc jsou látkové pleny mnohem lacinější variantou než plenky jednorázové. To jsou ve zkratce tři největší pozitiva látkových plen, nicméně
jsou i mnohé další, ale to by bylo na delší povídání, o tom až na naší besedě.
Bohužel o látkových plenách stále existuje spousta mýtů, pro některé
jsou děsivou představou a pro mnohé již minulostí. Tyto vžité mýty a předsudky bychom rádi vyvrátili a ukázali možnosti moderních látkových plen a
vedli oslovené k přemýšlení a pohledu na pleny z jiné strany než jsme zvyklí
slýchat v komerčních mediálních šotech výrobců. Používání látkových plen
není zastaralou praktikou, ale naopak: je „in“ po celém světě. Přijďte se přesvědčit na besedu Zdravé přebalování do mateřského centra.
Markéta Maršíková
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NOVINKY FILATELIE
Osobnosti:

Prof. RNDr. Zdeněk Kopal
(1914 – 1993)

Námět známky: Prof. RNDr. Zdeněk
Kopal, DSc. (4. 4. 1914 v Litomyšli – 23. 6.
1993 ve Wilmslow, Spojené království) byl
český astronom a astrofyzik, který však
proslul i v oblasti numerické matematiky,
balistiky a aerodynamiky. Jeho nejdůležitější vědecké práce se týkají zákrytových
proměnných dvojhvězd a výzkumu Měsíce a
terestrických planet. Je považován za nejvýznamnějšího českého astronoma 20. století.
Jako malého jej k zájmu o přírodní vědy
přivedl jeho dědeček, učitel na měšťance v
Jičíně, Josef Lelek. A tak nebylo divu, že po
přestěhování rodiny do Prahy, se ve věku
pouhých 15 let stal členem České astronomické společnosti. Zde, na Štefánikově
hvězdárně, zahájil svůj výzkum proměnných hvězd a již jako student gymnázia
publikoval odborné články v zahraničních
časopisech.
Ještě za studií se účastnil sjezdu Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Paříži
v roce 1935, kde byl okamžitě, na základě
svých již publikovaných prací, zvolen za jejího člena.

Astronomický
klub

Police nad Metují
MERKUR

V květnu nastávají nejlepší pozorovací
podmínky pro planetu Merkur v tomto roce.
Planeta bude pozorovatelná večer nízko
nad severozápadním obzorem. Dne 7. května
dosáhne její jasnost -1,2 magnitudy. V případě dobrého počasí bychom planetu Merkur
měli spatřit i bez dalekohledu. V dalších dnech
bude Merkur na obloze stoupat, ale jeho jasnost znatelně poklesne. Pozorovací období
pro Merkur končí v posledních květnových
dnech. 30. května dojde ke konjunkci Merkuru
s Měsícem, který bude pouhé 2 dny po novu.
Úhlová vzdálenost obou těles bude 6,5°. Z pohledu pozorovatele bude Merkur „nad“ Měsícem.

SVÍTÍCÍ OBLAKA

Koncem května bývají hlášena první pozorování nočních svítících oblaků. Jedná se o
poměrně vzácný atmosferický úkaz vznikající
ve výškách 50 – 85 kilometrů nad povrchem
Země. Oblaka, která se pohybují v těchto výškách jsou tvořena krystalky vodního ledu.
Přízračný namodralý svit oblaků je odrazem
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V roce 1938 se s manželkou vydal na stipendijní pobyt na Harvardovu observatoř v
americkém Cambridge. Na lodi jej zastihla
zpráva o mnichovské dohodě, a tak se rozhodl setrvat v USA. Zde pracoval pod vedením Harlowa Shapleyho na problematice
světelných křivek dvojhvězd.
Profesor Kopal zemřel 23. 6. 1993 ve
Wilmslow nedaleko Manchesteru. Pohřben
je na pražském Vyšehradě po boku ostatních českých velikánů vědy a umění. V
souladu s poslední vůlí byl odborný archiv
prof. Kopala (včetně např. snímků Měsíce
z přípravy letu Apollo) uložen v městském
archivu v Litomyšli.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Bohumil Hrabal
(1914 – 1997)

Námět známky:
K již tolikrát připomínanému stému výročí narození známého
spisovatele Bohumila
Hrabala byla vydána
také známka v nominální hodnotě 17,- Kč.
Její výtvarný návrh
zpracovala
Marina
Richterová a rytinu
provedl Miloš Ondráček.
Způsob tisku:
rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný dvoubarevným hlubotiskem v barvě
šedé a světle hnědé
Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval Stanislav Plachta

slunečního světla. Noční svítící oblaka označovaná zkratkou NLC budou pozorovatelná především kolem letního slunovratu kdy je Slunce
v noci nízko pod obzorem.
NLC se nejčastěji vyskytují kolem 22. hodiny nízko nad severozápadním obzorem a
nebo kolem 2. hodiny nízko nad severovýchodním obzorem.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

21. května ve 4 hodiny a 59 minut
SELČ vstupuje do znamení Blíženců, v květnu se den prodlouží
o 1 hodinu a 22 min.

7. v první čtvrti, 14. v úplňku,
21. v poslední čtvrti, 28. v novu
MERKUR večer nad severozápadním obzorem. V květnu nastávají nejlepší podmínky pro pozorování
v tomto roce
VENUŠE jako Jitřenka ráno nízko nad východním obzorem
MARS
po celou noc v souhvězdí Panny,
JUPITER pozorovatelný v první polovině
noci v souhvězdí Blíženců
SATURN po celou noc v souhvězdí Vah
URAN
není pozorovatelný
NEPTUN ráno nízko nad jiho východním
obzorem,
Karel VACEK,
Astronomický klub Police

Zahrádkáři se školili…

Ne každý majitel zahrádky je ovocnář.
Řez ovocných stromů je značně složitá
problematika a nikdo se nenaučí dokonale
řezat stromy jedním přečtením nějaké příručky. Chce to také ověřit si teorii v praxi.
Proto jsme k nám pozvali odborníka s dlouholetou praxí, pan ing. Jana Fettera z České
Skalice, který nám vysvětlil hlavní zásady
při průklestu ovocných stromů a hned to
předvedl na ovocných stromech.
Jednou z největších chyb, která se později špatně napravuje, je stromek po výsadbě vůbec nestříhat. Tento řez děláme
na jaře, a to i v případě, že jsme stromek
sázeli na podzim. Čím hlouběji korunku seřízneme, tím stromek lépe roste. Další nejčastější chybou u řezu ovocných stromů je,
že u dospělých stromů pěstitel každoročně
každý jednoletý výhon sestřihne na tři očka.
Z každého takto sestřihnutého výhonu vyrostou tři nové silné výhony. Když se takto
nesmyslný řez opakuje, způsobí to zahuštění stromu. Neustále vyrůstají nové výhony,
které minimálně plodí.
Rozhodující je průklest koruny, kdy odstraníme suché, poškozené větve a výhony,
které zahušťují korunu. Odstraňujeme je
celé na větevní kroužek nebo na vhodné
rozvětvení. Řezem ovlivňujeme kvalitu
ovoce, kde se nedostane slunce, tam není
kvalita. Mimo jiné ovlivňujeme prostorovou
velikost koruny, násadu plodů a celkovou
plodnost.
Spousta neznalosti a mýtů mezi pěstiteli je v termínech provedení řezu. Máme dva
základní termíny řezu. Řez v době vegetačního klidu – předjarní řez a řez v době vegetace – letní řez. Řez v době vegetačního
klidu zeslabuje růst výhonů a podporuje
plodnost. Roste-li strom příliš bujně, má silné a dlouhé výhony a málo plodí, musíme
uplatňovat zejména letní řez. Naopak pokud nám strom přeplozuje, nerostou nám
žádné nové výhony, potom upřednostňujeme řez v době vegetačního klidu. Termín
řezu se neřídí kalendářem, ale průběhem
vegetace. Řez v době vegetačního klidu
provádíme většinou až v předjaří. Nejdříve řežeme angrešt a rybíz od konce února,
v březnu můžeme začít řezat jádroviny a po
nich peckoviny. Teplomilné druhy meruňky
a broskvoně na jaře v době květu.
Nakonec po řezu je nutné řezné rány
ošetřit. Účelem je zabránit vniknutí houbových chorob a uspíšit hojení ran. Zejména
se to týká větších ran na kmínku a silnějších
větvích. U peckovin je ošetření ran po řezu
přímo nezbytné. K ošetření používáme stepařský vosk, stromový balzám nebo latex
(nebo jinou vodou ředitelnou barvu).
Jsme rádi, že se praktické ukázky průklestu ovocných stromů, která byla určena
nejen pro naše členy zahrádkářského svazu, ale i pro ostatní zahrádkáře, těšily hojné
účasti a přálo nám i počasí. Poděkování patří majitelům zahrádek, kde jsme mohli tuto
praktickou ukázku provést – manželům
Thérovým a rodině Foglarových.
M. Vaněk – za výbor ZO ČZS Police n. M.

Matematické hlavolamy

Procvičte si svoje matematické dovednosti při řešení následujících úloh:
1) Vyjádřete číslo 1 s použitím všech desíti
číslic.
2) Vyjádřete číslo 10 pěti devítkami.
3) Vyjádřete číslo 100
a) pěti stejnými číslicemi,
b) s použitím všech desíti číslic.
4) Vyjádřete číslo 1000 osmi stejnými číslicemi.
Kromě číslic je možno použít i znaků pro
početní výkony jako například +, – apod.
Uveďte co nejvíce možných vyjádření.
Vaše řešení zašlete nejpozději do 15.
května 2014 na adresu: janecekf@cbox.cz
Některá řešení budou uveřejněna
v příštím čísle Polického měsíčníku, správná nejpočetnější řešení budou odměněna.
F. Janeček

Nůž a nůžky

Dva muži se mezi sebou hádali o to, jak
byl přeříznut jeden papír. Jeden tvrdil, že to
bylo nožem, a druhý zas, že to bylo nůžkami. Šarvátka se dostávala až do takových
obrátek, že ten první muž hrozil, že hodí
toho druhého do nedaleké řeky, jestli neuzná, že ten papír byl rozříznut nožem. No,
a ten druhý muž trval na tom, že to byly
nůžky, které rozřízly papír. Tak byl vhozen
do vody a začal se potápět. Přesto nepolevil.
Jak se ponořil pod hladinu vody, ještě naposled se vynořila jeho ruka, kmitajíc dvěma
prsty jako nůžkami.

Současná samozvaná vědecká kasta
tvrdohlavě rozšiřuje pochybné myšlenky
o tom, že duše pochází z hmoty. Přestože
jsou denně bity k smrti tou samou hmotnou
energií, ve které si tolik libují, nedají ani tro-

chu šanci tomu, že Nejvyšší Pán, Šrí Hari, je
původní příčinou osobně všeho co je, hmotu a život nevyjímaje. Život vytváří život a
hmota je výtvorem života, navzdory dobře
placeným spekulativním teoriím, které zůstávají jenom teoriemi.

Každý den je toho důkazem, a ne jinak.
Jenom živá bytost vyprodukuje potomka.
Jenom živá bytost může dát růst vlasům a
nehtům, které jsou vlastně neživé, nebo
může vytvořit něco použitím mrtvých
hmotných zdrojů. Kdokoliv, komu zbylo
trochu mozku, může pochopit tento jednoduchý vědecký fakt. Šrí Hari, je nejvyšší živá
bytost, my jsme Jeho nedílné části a hmota
je mrtvá, pokud ji nedá do pohybu živá síla.
autor: Kášja dás
příspěvek od Markéty Jandové

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Doba velikonoční a liturgické mezidobí

Letošní velikonoční svátky jsou již minulostí a na ně navázala liturgická velikonoční doba. V průběhu této doby se v nedělních evangeliích postupně setkáváme
se Ježíšem Kristem, abychom si znovu uvědomili základní křesťanské velikonoční poselství a Boží nabídku spásy pro každého
člověka. Ježíš se po svém zmrtvýchvstání
zjevuje apoštolům, aby je upokojil a ujistil,
že skutečně vstal z mrtvých (a především
Tomášovi, který teprve poté uvěřil), znovu
jim vysvětluje smysl svého konání, ujišťuje, že je pravým pastýřem a bránou ke
spáse, dává správné životní měřítko - „já
jsem cesta, pravda a život“, vysvětluje, že
základním projevem lásky k Bohu je zachovávání jeho přikázání a v samém závěru této doby sdělí, že život věčný je v přijetí
pravého Boha a toho kterého k nám poslal,
Ježíše Krista. Velikonoční dobu zakončíme
8. června Slavností Seslání Ducha svatého.
Při této slavnosti si připomeneme vznik
církve, její prostoupení Duchem svatým a
počátky jejího působení ve světě. Velikonoční dobu pak vystřídá období liturgického mezidobí.
Měsíc květen je jistě nejkrásnějším
měsícem roku. Proto je také tento měsíc
v církvi symbolicky věnován Matce Boží
Panně Marii. Po celý tento měsíc budou
proto večerní bohoslužby tradičně obohaceny o májovou pobožnost a každou neděli
budou ještě májové pobožnosti na Hvězdě,
v kapli P. Marie Sněžné.

4. května 8. května -

11. května 12. května 14. května 15. května 16. května -

18. května 25. května 29. května 30. května 31. května 1. června -

3. neděle velikonoční
Den osvobození, státní svátek
4. neděle velikonoční,
Den matek
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ,
Svátek sv. Matěje, apoštola
Den rodiny
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
5. neděle velikonoční
6. neděle velikonoční
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (přesunuto na
neděli)
Památka sv. Zdislavy, začátek
novény ke Slavnosti Seslání
Ducha svatého
Svátek Navštívení
Panny Marie
7. neděle velikonoční,
Den dětí

V měsíci květnu budou bohoslužby podle obvyklého pořadu:

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

Liturgický kalendář:

Každou květnovou neděli
(4., 11., 18. a 25.) od 18.00 hod.,
bude v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě
Májová pobožnost.

1. května 3. května -

Út a Pá 15.30 - 16.30, hod.
St 9.15 - 10.00 hod

Svátek práce, státní svátek
Svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

Úřední hodiny děkanské kanceláře:

TRADIČNÍ MÁJOVÁ POUŤ
DO VAMBEŘIC
V sobotu dne 10. května 2014, pořádá naše farnost tradiční MÁJOVOU POUŤ
do Vambeřic v Polsku, k bazilice P. Marie,
královny rodin. Letos se budeme modlit mimo

jiné za královéhradeckou diecézi a všechna
potřebná povolání pro její život. Putovat
budeme pěšky po památné vambeřické
poutní cestě s kamennými kříži a sochami,
malebnou krajinou Policka, Broumovska a
Radkowska.
Pouť bude zahájena v 8 hod. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polici n.
M. požehnáním poutníků a zakončena mší
svatou od 16.30 hod. v bazilice P. Marie ve
Vambeřicích. Zpáteční cesta bude zajištěna dvěma autobusy do Police n. M., s odjezdem v 18.30 hod. Vydejte se s námi na
cestu.
Přejeme všem krásné májové dny.
Za Římskokatolickou farnost
Police nad M.et. Ing. Jan Troutnar
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NOC KOSTELŮ A MUZEJNÍ NOC 2014 v Polici nad Metují
Slovo k letošnímu mottu Noci kostelů je
od P. Petra Bulvase, biskupského delegáta
pro pastoraci olomoucké arcidiecéze:

Dne 23. května 2014 se uskuteční již
tradiční mezinárodní akce s názvem Noc
kostelů. Vznikla v r. 2001 v Německu a od r.
2009 se pořádá také v České republice. Letos to tedy bude již po šesté a svůj program
připravuje více než 1000 kostelů a modliteben.
Cílem této akce je umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s
křesťanstvím. Měla by prezentovat kostely
jako důležitou součást společenského života obyvatel obcí a měst a poukázat také na
jejich kulturní hodnotu. V jejím rámci jsou
zpřístupněny některé kostely, modlitebny a
jiné prostory různých křesťanských církví
a návštěvníci mají možnost poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti.

Mottem Noci kostelů 2014 je:

„Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby
oddělovala den a noc. Budou na znamení
časů, dnů a let.“ Gn 1,14

Vybraný citát letošní Noci kostelů nás
přenáší na počátek dějin světa a člověka
k jejich stvoření. Když biblický text vypráví o
jednotlivých dnech, ve kterých vznikal svět,
nechává nás pomyslně nahlížet pod ruce
Stvořiteli a dovoluje nám, abychom poznávali a objevovali Boží úmysly. Neprobouzí jen
naši zvědavost, ale upřímnou touhu poznat
smysl života. Je zajímavé sledovat, jak je tato
touha v nás stále přítomná a nemění se s časem. Neztrácí na své intenzitě ani v době, která se chlubí svou vyspělostí. Když se tedy dívám na to, co vzniklo Božím přáním, nemohu
se ubránit otázkám, na které potřebuji znát
odpověď, abych pochopil svět i sám sebe.
Vím, že jsou různá místa, kde dnes člověk
hledá odpovědi po smyslu života. Kde se ptá
na existenci Boha, kterého chce poznat více
zblízka. A proto se už teď vzdáleně dívám
na ty, kteří využijí Noc kostelů a přijdou na
místa, která si společenství věřících stavěla
s úmyslem, aby pro ně byla prostorem k setkání s Bohem. A tak bych si přál pro všechny
letošní poutníky do našich kostelů, aby se pro
ně naplnilo letošní motto. Aby mnozí objevili Světlo, které jim nově zasvítí do života a
osvětlí jim cestu, po které jdou. Aby uprostřed
nepřehlednosti doby, dokázali oddělit dobré
od toho neužitečného, jako je oddělen den od
noci. A konečně také to, aby pro ně dny a léta
jejich života byly znamením Boží blízkosti a
požehnání.

Záštitu nad touto akcí opět převzal
mimo jiné i biskup královéhradecký
Mons. Jan Vokál. Více informací naleznete
na stránkách www.nockostelu.cz.
Také polická farnost, společně s Regionálním muzeem v Náchodě, se k této
akci připojí společnou „Nocí kostelů a
muzejní nocí“, a to otevřením farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní
kaple (bývalý farní kostel Narození Panny
Marie) se zvonicí a bývalého benediktinského kláštera, s doprovodným programem.
Program bude podobný jako v minulém
roce:
yy v 17.00 hod. zahájení v kostele mší svatou,
yy od 18.00 hod. pásmo koncert - přednáška - komentovaná prohlídka kostela,
yy od 19.30 hod. komentovaná prohlídka
muzea a kláštera,
yy od 20.30 hod. prohlídka zvonice a zvonů,
yy od 21.30 hod opět prohlídka muzea a
kláštera,
yy od 22.00 prohlídka kostela (vezměte si
s sebou baterky) a zapálení svíček,
yy od 22.30 hod. bude ztišení s texty Žalmů,
yy ve 23.00 hod. zakončení modlitbou a
Svatováclavským chorálem.

Program ještě připravujeme a bude zveřejněn na plakátech a v rámci městského
informačního centra.
Za Římskokatolickou farnost Police n. M. a
Regionální muzeum Náchod
Ing. Jan Troutnar

Městská policie v dubnu...

yy věnovala velkou pozornost dozoru
bezpečnosti silničního provozu na
objízdné trase. Přes dopravní inspektorát a odbor silničního hospodářství
v Náchodě jsme uvedli do souladu
některé chyby v dopravním značení, z nichž některé jste iniciovali Vy,
občané. Spousta řidičů však nedbá
zákazových značek a zkracuje si cestu zejména přes Čukotku. Někteří by
již ovšem mohli říci, na kolik taková
zkratka přijde.
yy Terčem útoku loupeživých lumpů se
opět stala zahrádkářská kolonie na
Žděřině. Došlo zde k mnohačetným
vloupáním a ke škodám na objektech.
Ztratila se především zahradní technika. Doufejme, že lumpové budou dostiženi a potrestáni.
yy V útulku se na několik dní objevila
fenka německého ovčáka, která byla
odchycena v Hlavňově. Tam se také,
avšak na druhý konec, ke svým majitelům vrátila. Jinak byl v útulku klid.
yy Podařilo se vypátrat mladistvé vandaly, kteří přestříhali plot do sběrné-
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ho dvora v touze něco si odnést. Za
pomoci rodičů museli plot opravit a
uvést vše do pořádku.
yy Děkujeme Vám za všechna kola pro
Afriku. Celkem se na dvoře sešlo 71
provozuschopných strojů. Kola jste
měli možnost k nám vozit do 15. dubna. O jejich dalším osudu Vás budeme
prostřednictvím měsíčníku informovat.
yy Ty z Vás, kteří se v roli chodců pohybují po Komenského náměstí, moc
prosíme, nechoďte obloukem kolem
Selendrova sloupu, ale choďte kolem
Diakonie rovně po chodníku kolem
domu pana Tůmy, přímo na klášter.
Vozovku přecházejte kolmo k němu a
poté dále po chodníku, kolem provizorní autobusové zastávky. To samé i
v obráceném gardu. Toto místo je teď,
v době, kdy je tudy vedena objížďka,
velmi dopravně vytíženo a patří k nejnepřehlednějším místům na objížďce.
Nepočítejte s tím, že zde jezdí pouze
řidiči znalí místních poměrů a nedělejte ze sebe zbytečný terč. Opravdu

yy
yy
yy
yy

moc prosíme, přispějte pár kroky navíc k bezpečnosti místa a dávejte si
zde veliký pozor. O pozornost a slušnou jízdu prosím i řidiče.
Doprovázeli jsme děti ze základní školy při úklidu kolem cest v rámci „Dne
Země“. Jako každoročně děti posbíraly
spousty odpadků, za to jim patří velké
poděkování.
Na náměstí jsme vykonali celou řadu
kontrol zaměřených na placení parkovného. Každý máte možnost zakoupit si parkovací kartu a vyhnout se
nepříjemným záležitostem.
Společně s nadací Dobré ruce, útulkem pro kočky na Vysočině, jsme provedli odchyt zdivočelých koček v našem městě, v místě, kde hrozila jejich
populační exploze.
Pokud někdo z Vás chce sledovat jejich další osud, či jen tak na činnost
tohoto útulku juknout, má možnost
na adrese www.navysocine.cz
Hezké májové dny…

Ved. strážník MP Petr Zima

Ve florbale ještě lepší než ve fotbale

V sobotu 12. dubna, přesně v den výročí prvního letu člověka do vesmíru (kdo by
si na to dnes vzpomněl), pořádali obětaví
pořadatelé Radek Starý a Marek Plný za
finanční podpory místní organizace nejvlivnější vládnoucí strany turnaj ve florbale pro
žáky 1.-5.tříd základních škol (snad nejsou
v dohledu nějaké volby, abychom nedělali
nedovolenou agitaci).
Turnaje se zúčastnila čtyři florbalová
družstva z Velkého Poříčí, s ne příliš originálním názvem, A, B, C, D a jedno družstvo
ze Žďáru nad Metují. Kromě těchto specialistů na florbal se zúčastnily ještě tři týmy
fotbalových přípravek. A sice FC Barcelona,
pobočka Broumov, pod trenérským vedením Lukáše Lorence, t. č. též trenéra polického fotbalového „A“ mužstva, dále Real
Madrid, provozovna Police, a nakonec Vosy
Police. Celkem tedy 8 týmů.
Systém turnaje byl poněkud složitý,
nejprve základní skupiny, potom skupiny o
pořadí a nakonec zápasy o konečné pořadí.
Potíže s pochopením systému měli nejen
někteří trenéři (například mladší trenér
polické přípravky, který omylem koučoval
zápas, ve kterém o nic nešlo, způsobem,
jako by šlo o finále), ale i někteří diváci. Za
všechny jmenujme kompletní rodinu Maryškovu, které systém není jasný dodnes,
a nepochopili, proč Real skončil nakonec
až za Vosami, když prohrál o jeden zápas
méně. Po některém z fotbalových tréninků
se jim to ještě pokusíme vysvětlit, například
v areálu bývalého „Vražedného pobřeží“.
Zápasy byly většinou vyrovnané, s výjimkou zápasů týmu Velkého Poříčí „A“, jehož borci byli na „páťáky“ dost přerostlí a
nejpřijatelnější prohra jejich soupeřů byla
0:5. Docela zajímavé bylo, když se na „buly“
postavil proti hráči z Poříčí „A“ například
Matěj Vít nebo Matěj Švorčík z Realu. To byl
souboj 170 cm a 80 kg proti 100 cm a 20

kg nebo 80 cm a 15 kg. Snad to zachytil některý z přítomných fotografů a snímek nám
dodatečně poskytne.
V průběhu turnaje došlo i na zápas, ve
světovém sportu známý jako „el classico“.
Takto jsou nazývané souboje mezi Realem
Madrid a FC Barcelona, které bývají vždy
velmi vypjaté a napínavé. Tento florbalový
zápas nebyl výjimkou a těsně před koncem
vedl Real 2:1. Zde se projevila určitá florbalová nezkušenost trenéra Barcelony Lorence, který zřejmě nikdy neslyšel o možnosti
odvolání brankáře a hře s jedním hráčem
v poli navíc, tzv. „power-play“. Neučinil tak
ani po nápovědě od stolku časoměřičů. Tak
se stalo, že výsledek se Barceloně nepodařilo zvrátit, Real zvítězil a zajistil si místo
ve skupině o 1. - 4. místo. Dvojice méně
známých trenérů (Švorčík, Kvapil) tak překonala jejich mnohem zkušenějšího kolegu
z Broumova. Pod tímto dojmem pak někteří
přítomní fanoušci polické kopané měli obavu, aby Lukáš „neprokaučoval“ následující den také fotbalový zápas polického „A“
mužstva. Můžeme říci, že se tak nestalo a
Police zvítězila po takticky vyzrálém výkonu 1:0, když naši borci několik posledních
minut neustále padali přes nohy protihráčů
v prostoru rohového praporku u soupeřovy
branky. Přesně jako v televizi při sledování
naší „Gambrinus ligy“.
Ale zpět k florbalu. Další napínavý zápas
se odehrál mezi Realem a Vosami. Koučování Realu se ujal starší trenér Kamil, který si
odskočil od stolku časoměřičů. Také tento
zápas byl velmi napínavý a stav těsně před
koncem 2:1 pro Vosy. Na rozdíl od trenéra Barcelony se však Kamil nebál odvolat
brankáře a několik vteřin před koncem se
Realu podařilo vyrovnat na konečných 2:2.
V boji o 3. místo pak Real nastoupil proti
Velkému Poříčí „B“. Po vedení 1:0 však soupeř otočil na 1:2. A opět je zde prostor pro

Sportování na polické základce

Jaro klepe na dveře a pomalu se plní i
termínový kalendář sportovních akcí pro
žáky základních škol. Než ale vyrazíme za
sportováním ven, dovolte malé ohlednutí
za akcemi, kterých se naše škola zúčastnila,
nebo které sama pořádala.
Již osmým rokem proběhla na naší škole
dlouhodobá soutěž v hodu na basketbalový koš - O krále obroučky. Z přihlášených
žáků se vyřazovacím způsobem dostala do
finále čtyřka nejlepších střelců. Letošní vítězkou se nakonec stala Tereza Volšíková
z devátého ročníku, před Tomášem Gregarem a Filipem Jókalou. Gratulace vítězům a
poděkování více jak čtyřem desítkám účastníků letošního ročníku za jejich basketbalové umění a snahu.
Se žáky pátých ročníků jsme se zúčastnili okresního kola ve vybíjené a byl to mazec. V broumovské hale se sešlo jedenáct

týmů a naši mladí nezklamali. Pouhý jeden
jediný bod, o který jsme přišli několik vteřin před vypršením času nastavení, nás připravil o umístění na „ bedně “. Ale i tak je
čtvrté místo ve velké konkurenci solidním
úspěchem.
Březnový víkend patří na naší škole
již tradičně florbalovému turnaji mládeže.
Také letošní ročník „ O pohár ředitele školy“ měl plno – více jak deset týmů nebereme. Pohodový průběh i zasloužené vítězství
kluků kolem Honzy Melichara a Tomáše
Gregara, to je jen letmé ohlédnutí za touto
akcí. Chcete li se dozvědět více o průběhu,
podívat se na výsledkový servis nebo na
fotky – otevřete si stránky SSK Pedro, tam
to všechno je.
Letos se snažím o zapojení do sportovních akcí více i u mladších žáků. Věřím, že
si tak trochu připravujeme budoucí repre-

odvolání brankáře a „power – play“. Tentokrát došlo na další variantu. Trenér Realu
odvolával brankáře celou poslední minutu,
brankář však v nastalé vřavě a bouřlivé divácké kulise pokyny trenéra neslyšel a věnoval se svému řemeslu až do konce utkání.
Bohužel se tímto možnost nasazení dalšího
hráče rozplynula a Real tak prohrál a obsadil místo čtvrté. Oním „hluchým“ brankářem byl Pepa Hlaváček, který nastupoval jak
za Vosy tak za Real a byl tak nejvytíženějším
hráčem turnaje. A výkony podával obdivuhodné.
Polické Vosy se probojovaly až do finále i díky vítěznému gólu Vojty Švorčíka,
který jej proti jednomu z družstev Poříčí
vsítil nevídanou trefou „z voleje“. Finále
proti Velkému Poříčí „A“ příliš napínavé nebylo a skončilo vítězstvím tohoto mužstva
8:0. V tomto utkání nejvíce zaujala krásná,
umístěná trefa Míry Macka. To, že nakonec
na našem kontě vstřelených branek byla
nula, je způsobeno tím, že krásná trefa Míry
mířila do vlastní branky. To však o výsledku
nerozhodlo a Mírovy slzy byly úplně zbytečné. Ale svědčí o tom, že kluci vše prožívali
naplno a snažili se v každém okamžiku o co
nejlepší výsledek.
Zápasy o pořadí vyšly tak pěkně, že vždy
hrálo jedno družstvo Velkého Poříčí proti
mužstvu „mimopoříčskému“. Místo sedmé
obsadila Barcelona, pátí skončili hráči ze
Žďára, čtvrtý Real, druhé byly Vosy a zbylá
místa obsadily týmy z Velkého Poříčí.
Čtvrté místo a „bramborová medaile“ Real nakonec nemusí mrzet, neboť i za
toto umístění byl udělen pohár, který bude
umístěn v naší „Síni slávy“. Rovněž tak o
něco větší pohár za druhé místo Vos. Teď už
jen stačí „Síň slávy“ vytvořit.
Po sobotě již zkušení florbaloví trenéři
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil

zentanty školy, se kterými navážeme na
dobré výsledky jejich starších spolužáků.
Také proto jsme se zúčastnili florbalového
turnaje mladších žáků v Hronově. I když
nám nechybělo odhodlání a ani pěkné školní dresy, výsledkově jsme nedopadli nejlépe. Nevadí, důležité je odhodlání a snaha a
s tou výkonností snad něco uděláme …
Konec dubna už bude pěkně nabitý:
čeká nás okrskové kolo fotbalového McDonalds´ Cupu, volejbal starších žáků v Červeném Kostelci, zřejmě využijeme nabídky
na hokejbalovou akci v Hronově a hlavně
pořádáme okresní finále desetiboje Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kde
chceme uspět nejen sportovně, ale také potvrdit vysokou kvalitu pořadatelů sportovních akcí.
Držte nám palce!
Petr Jansa – kabinet TV
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Příprava fotbalových přípravek

Zatímco v době vydání tohoto článku již v plném proudu probíhá líbání pod
PŘÍPRAVKY NA DOMÁCÍM HŘIŠTI
rozkvetlými třešněmi, tak nyní, v době psaní článku, asi podruhé v této zimě padá
sníh. A to je období pilné přípravy nejmenších fotbalistů na nadcházející jarní sePolice nad Metují - Jaro 2014
zónu. Dospělí již svoji soutěž začali a například „A“ mužstvo dokázalo hned v úvodOčekáváme hojnou účast rodinných
ním zápase obdržet tři červené karty, aby v zápase následujícím dosáhlo slavného
vítězství, v tomto soutěžním ročníku (od polické pouti v srpnu 2013) již druhého.
příslušníků, kluky to jistě povzbudí!!!
Na základě výsledků naší mladší i starší přípravky na rozličných zimních turnajích usoudili soupeři, že budeme vhodným tréninkovým partnerem, aniž by hrozilo
pro jejich tým příliš velké nebezpečí psychické újmy po porážkách od nás.
13. kolo NE 18. 05. 2014
My naopak v přípravě hrajeme raději se soupeři silnějšími, abychom si pro jistotu na občasnou porážku zvykli, ale hlavně proto, abychom se mohli při hře proti
od 09:00
silnějším soupeřům neustále zdokonalovat a něco nového se přiučit.
G1A1305 TJ Velichovky - Police B
Starší přípravka hrála čtyřikrát proti Teplicím. Nejprve v teplické nafukovací
od 09:50
hale, v jejímž rozlehlém prostoru se naši hráči málem ztráceli. Proti velmi silnéG1A1306 Ji Machov - TJ Velichovky
mu soupeři jsme se drželi docela statečně, dlouho hráli 1:1, až v poslední minutě
dostali dva góly a ze zápasu tak odešli poraženi 1:3. Zanedlouho jsme na oplátku
od 10:40
přivítali teplické hráče v poněkud stísněnějších prostorách polické školní tělocvičG1A1307 Hronov - Police B - Ji Machov
ny. V zápase jsme pořád prohrávali, asi 10 minut před koncem 2:5, potom během
2 minut Vilda Gavelek vyrovnal na 5:5, abychom vzápětí také třikrát inkasovali a
15. kolo NE 01. 06. 2014
nakonec prohráli 5:8.
od 09:00
A příští týden opět do Teplic. Na začátku utkání jsme vstřelili branku Vildou
G1A1501 S. Zábrodí B - Police B
a po osmdesáti minutách hry také zápas tímto výsledkem skončil i přes několik
našich, ale i soupeřových nadějných akcí. Takže nejen porážky, ale i cenné vítězství,
od 09:00
z kterého se oprávněně radovali nejen hráči, ale i početná divácká obec nejvěrnějG1A1502 S. Zábrodí A - TJ Velichovky
ších polických fanoušků ve složení Valchařová, Prouzová, Slezáková. A kvůli zpravood 10:00
dajské úplnosti musíme zmínit i zápas čtvrtý, který jsme prohráli 2:4.
G1A1503 TJ Velichovky - S. Zábrodí B
Mladší přípravka sehrála několik přípravných zápasů s mužstvy Broumova
v hale na Spořilově, které skončily většinou naší těsnou porážkou. Dvakrát jsme ale
od 10:00
i vyhráli a remizovali.
G1A1504 Police B - S. Zábrodí A
Za samostatnou zmínku stojí náš zápas proti mladší přípravce Náchoda na umělé trávě v areálu ZŠ Plhov. Tam jsme po lítém boji, trvajícím celou hodinu nakonec
zvítězili 5:3. V průběhu zápasu došlo k jednomu ostřejšímu zákroku našeho hráče
Davídka
Vlč12. kolo SO 10. 05. 2014
ka, který zato
od 09:00
dostal od rozH1A1201 S. Zábrodí A - Police
hodčího vyhuTJ SPARTAK Police nad Metují
bováno. To však
od 09:40
nebylo vše. ZaNáš fotbalový klub zve do svých řad všechny zájemce o dobrý
H1A1202 S. Zábrodí B - S. Zábrodí A
nedlouho Vojta
fotbal. Ať jsi rodič, fanoušek či aktivní hráč, nebo chceš-li teprve
od 10:20
Švorčík omyzačít s fotbalem, přijď mezi nás. Hledáme hlavně šikovné
H1A1203 Police - S. Zábrodí B
lem
místo
míče
kluky (ale i holky) do všech mládežnických
trefil nohu soudružstev.
15. kolo SO 31. 05. 2014
peře. Vzhledem
k jeho robustod 09:00
nější postavě
H1A1501 J. Machov – Hronov
Přijď na kterýkoliv z tréninků mužstva, do
si jej rozhodčí
kterého patříš svým věkem, tenisky nebo kopačky a
od 09:40
spletl s Davídpřevlečení s sebou. Můžeš si vyzkoušet, jestli tě to s
H1A1502 Police - J. Machov
kem a opět mu
námi bude bavit. Rodiče i prarodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě:
zle
vyčinil,
což
od 10:20
• pravidelně sportovalo a to v létě (na hřišti) i v zimě (ve sportovní
mělo za násleH1A1503 Hronov - Police
hale),
dek
odchod
• zabavilo se v kolektivu stejně starých kluků a možná i holek,
Vojty ze hřiště s neutišitelným pláčem. Škoda, že rozhodčí neměl při
• vyrůstalo a rozvíjelo své schopnosti pod dohledem trenérů,
• mohlo se v létě účastnit tréninkového tábora zaměřeného nejen na
ruce červenou kartu, Vojta se tak mohl stát historicky prvním polickým
fotbal,
hráčem mladší přípravky, který ji obdržel.
• zahrálo si při různých turnajích proti okolním klubům,
Nakonec ještě došlo k cvičnému penaltovému rozstřelu, který ab• dělalo Vám radost, když budete pozorovat jeho fotbalové kroky,
solvovali všichni hráči. Zklamali nejen někteří renomovaní střelci naši,
pak k nám přiveďte nového adepta a my se rádi postaráme o
ale i soupeřovi, takže po jedenácti penaltách na každé straně byl stav
naplnění výše uvedených řádků. Také můžete zatelefolat trenérovi
nerozhodný 3:3. I došlo k napínavému rozhodujícímu pokusu. Zde se
(702 295 670) či vedoucímu mužstva (777 230 580) nebo
projevily nabyté zkušenosti mladšího trenéra, který na rozhodující pemístopředsedovi oddílu (777 112 348) nebo napsat na email:
naltu šetřil „Malýho Muríňa“, Matěje Švorčíka. Ten jeho důvěru nezklakartarna@email.cz, police.fotbal@seznam.cz a oni Vám rádi poradí a
mal a rozhodující penaltu proměnil, takže jsme zvítězili nejen v zápase,
zodpoví Vaše dotazy.
ale i v penaltovém rozstřelu.
Tréninky jednotlivých mužstev v jarní sezoně 2013/2014
Mistrovské zápasy mladší i starší přípravky již také začaly, a to ve
jsou od 17. dubna na fotbalovém hřišti
druhé polovině dubna. Zápasy mladší přípravky v Polici jsou na provždy v úterý a ve čtvrtek
gramu v sobotu 10. 5. a 31. 5. vždy od 09.00 hod. Starší přípravka na
• školička (ročník narození 2007 - 2009) 16:00 – 17:15
domácím hřišti hraje v neděli 18.5. a 1.6., rovněž od 09.00 hod. Přijďte
naše hráče povzbudit, nebudete litovat. Uvidíte určitě více gólů, než při
• mladší přípravka (ročník 2005 - 2006) 15:45 – 17:15
zápasech dospělých.
• starší přípravka (ročník 2002 - 2004)
16:00 – 17:30
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil

starší přípravky

mladší přípravky

Nábor fotbalového oddílu

Jak to nejlépe udělat?
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Rybářské závody MO ČRS Police nad Metují

„GRIMŮV POHÁR“

Otevřené rybářské závody na rybníku Hony v Pěkově
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
rybářské závody dospělých, které se budou konat
v sobotu 10. května 2014 na rybníku Hony
v Pěkově u Police nad Metují.

P rogram a propozice závodu dospělých
(nad 18 let) v sobotu 10 . 05. 2014 :
06:00
06:55
07:00
10:00
10:55
11:00
14:30

–
–
–
–
–
–
–

06:55
07:00
10:00
10:55
11:00
14:00
15:00

prezentace a losování míst pro oba poločasy
zakrmení
1. poločas závodu
občerstvení a přemístění na 2. poločas
zakrmení
2. poločas závodu
vyhlášení výsledků závodu

Startovné 200,-Kč (Sleva pro členy MO ČRS Police
nad Metují 50, - Kč)

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE DO 18 LET
„ZLATÁ RYBKA“
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
otevřené rybářské závody mládeže do 18 let, které se
budou konat v neděli 11. května 2014 na rybníku
HONY v Pěkově u Police nad Metují.
V tomto závodu se letos bude soutěžit ve třech
kategoriích. Mládež do 15 let, mládež od 15 do 18 let a
v kategorii rodičů s dětmi. V kategorii 15 – 18 let si
musí závodník se vším poradit sám. V kategorii
mládeže do 15 let smí rozhodčí, nebo jiná osoba
pomoci závodníkovi podebrat ulovenou rybu, jinak
si musí závodník, se vším ostatním, poradit také
sám! V nově vzniklé kategorii rodičů s dětmi se
předpokládá, že závodník – dítě ještě nezvládá všechny
náležitosti rybolovu a manipulaci s rybolovným náčiním a
tedy, že mu starší doprovodná osoba pomáhá s více
úkony, než jen s podebíráním ryby. Do této kategorie
budou při závodech samotných přeřazováni i ostatní
závodníci, pakliže nedodrží pravidla výše stanovená.

P rogram a propozice závodu m ládež e
v neděli 11. 05. 201 4
06:00
06:55
07:00
09:00
09:25
09:30
12:00

–
–
–
–
–
–
–

06:55
07:00
09:00
09:25
09:30
11:30

prezetance a losování míst pro oba poločasy
zakrmení
1. poločas závodu
občerstvení a přemístění na 2. poločas
zakrmení
2. poločas závodu
vyhlášení výsledků závodu

Startovné 50,-Kč

Podmínky obou závodů

• Lov na 1 prut
• Způsob lovu položená nebo plavaná (maximálně 1
háček)
• Výbava jednotlivců dle rybářského řádu (podběrák,
vyprošťovač háčků, koš nebo vezír na ryby.
• Nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu.
• Není nutné být členem Českého rybářského
svazu.
• Zakrmování povoleno 5 min před každým poločasem a
také v průběhu lovu.
Občerstvení po oba dny zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast
VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME.

Radvanice se nepojedou

Tak jak nadpis článku napovídá, v letošním roce Automotoklub Police nad Metují
s největší pravděpodobností
neuspořádá závody terénních motocyklů. Tyto závody
jsme pořádali v Radvanicích
v Čechách, okr. Trutnov v bývalém areálu dolu Kateřina.
Celkem se již jelo 5 ročníků. 4
ročníky jsme pořádali jako cross country, 5. ročník jako
endurosprint. Závody zapadaly do seriálu mezinárodního
mistrovství České republiky. Důvody, proč závody nepořádáme, jsou dva. První důvod je organizační ze strany
Autoklubu České republiky (dále jen AČR). Bohužel AČR
nebyl schopen vydat do konce roku loňského či na začátku roku letošního svůj kalendář závodů a tak ho předběhla Českomoravská asociace motocyklového sportu (dále
jen CAMS) a vydala svůj kalendář. CAMS pořádá ve dnech
5.-6.7.2014 cross country terénních motocyklů v Rudníku, okr. Trutnov, což je cca 20 km od Radvanic. I když náš
závod má větší prestiž a proto je předpoklad, že by na něj
dorazilo více jezdců, nechceme „bojovat“ proti jinému pořadateli, neboť sami víme, jaké úsilí je třeba k uspořádání
takovýchto závodů. Každý jezdec na závodech je z hlediska finančních znát. Naše rozhodnutí neuspořádat závody
v termínu 5.-6.7.2014 jsme oznámili vedení AČR s tím, že
další nejlepší termín by pro nás byl 20.-21.9.2014. V tento
termín se v České republice neměly jet významnější závody terénních motocyklů. Ze strany AČR nám bylo sděleno,
že o tomto termínu budou jednat, neboť se má uskutečnit
mistrovství světa v enduru, ale zřejmě na toto mistrovství
žádné české jezdce nevyšlou. Zároveň jsme AČR požádali o to, aby přepsali v kalendáři termín našich závodů na
20.-21.9.2014, aby nikdo z dalších případných pořadatelů
na tento termín nezapsal svůj závod nebo alespoň počítal
s tím, že se již nějaké závody pořádají. Z AČR však nebyli
ani do konce února schopni termín přepsat a tak se na
tento termín do kalendáře zapsal závod ze seriálu UFO
Cupu. Tudíž i tento termín je pro nás pasé. Druhým důvodem je důvod finanční. Vzhledem k tomu, že se snažíme,
abychom závod uspořádali na úrovni, výdaje převyšují
příjmy, a tudíž bez finanční podpory AČR se neobejdeme. Navíc v letošním roce rekonstruujeme objekt AMK,
tudíž veškeré naše finanční prostředky vkládáme do této
rekonstrukce.
Omlouváme se všem, kteří se chtěli našeho závodu
zúčastnit a to ať již v pozicích jezdce či diváka. Nás samotné mrzí, že závody nemůžeme uspořádat. Doufáme,
že se v příštím roce zástupci AČR polepší a konečně dokážou to, že si AČR zaslouží jako jediná organizace udělovat
oficiální národní a mezinárodní licence jezdcům z České
republiky a podle jejich kalendáře se budou řídit ostatní
organizace.

A teď k naší činnosti. Nadále skoro každou sobotu rekonstruujeme náš objekt. Tzv. hrubá stavba je již hotová.
Při výborové schůzi v pondělí 14.4.2014 nás navštívila
rada města Police nad Metují.

Na konci března, konkrétně v sobotu 29.3.2014 jsme
uspořádali již 36. ročník Plesu motoristů. Po dlouhých letech jsme se odhodlali uskutečnit ples v Pellyho domech
v Polici nad Metují. Zúčastnilo se ho celkem 161 platících
osob. Příjemnou atmosféru doplnili zaměstnanci Martina
Exnera, kteří se postarali o velmi skvěle zvládnutou obsluhu. Děkujeme i zaměstnancům Pellyho domů za výpomoc při přípravě plesu a zejména jeho úklidu.

za AMK Police – Petr Dostál
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Víceúčelového sportoviště zahájilo provoz
na webu www.policko.cz , kde je ke stažení provozní řád a ceník.
Nově jsme pro spolky a jednotlivce, kteří budou hřiště využívat pravidelně, připravili zvýhodněné permanentky. Permanentku bude
možno využít pro jakýkoliv sport. Ceny jednotlivých permanentek
naleznete v ceníku.
V neděli 6. dubna o přestávce fotbalového utkání proběhlo oficiální předání víceúčelového sportoviště do „ostrého“ zkušebního
provozu. Předat sportoviště občanům přišli:paní starostka Ida
Jenková, pan místostarosta Jiří Škop, pan Pavel Scholz a pan Petr
Rutar. Těmto všem patří obrovské poděkování za to, že máme toto
moderní víceúčelové sportoviště. Samozřejmě se na realizaci a přípravě podílelo podstatně více osob, kterým patří také poděkování.
Přestřižením symbolické pásky byl pověřen nejmenší z nejmenších
a úkolu se ujal velmi statečně a zodpovědně.

Před samotným přestřižením pásky proběhlo exhibiční utkání našich nejmenších fotbalistů, kteří pod vedením svých trenéru
(Kamila Švorčíka, Vojtěcha Kvapila, Marka Plného a Radima Téra)
a mohutné podpory svých rodičů mohli vyzkoušet „gumový trávník“. Chtěl bych touto cestou poděkovat i trenérům, kteří pomohli
s organizací tohoto utkání. Věřím, že hřiště nabídne další a hlavně
kvalitní možnost sportovního vyžití a nabídne naší mládeži způsob
jak využít čas. Dnešní doba mobilních telefonů, tabletů a počítačů
je velmi těžká. Tímto bych chtěl apelovat hlavně na rodiče, aby se
snažili své děti vést ke sportu a hřiště bylo opravdu využité.
Všechny informace týkající se provozu hřiště jsou již dostupné

MEZINÁRODNÍ ZÁVOD
SPŘEŽENÍ

Stále probíhají programátorské práce na webu www.sportvpolici.cz , kde bude možnost on-line rezervací a naleznete zde komplexní informace o sportu v Polici nad Metují. Zájemci o sport si
budou moci jednoduše pomocí internetu rezervovat přesný datum
a čas dle své potřeby a volného času. Zde najdete i podobu nového
loga z dílny Petra Johna.
Jak již bylo napsáno, tak sportoviště je uzpůsobeno a vybaveno
zejména pro míčové kolektivní hry, jako je fotbal, futsal, volejbal,
nohejbal, tenis, beach volejbal, florbal, petanque a házená.
Prozatím si můžete sportoviště rezervovat telefonicky u správce Martina Baláka na telefonním čísle 778 499 437 nebo emailem
na rezervace@sportvpolici.cz . Letošní rok bude tzv. zkušebním,
a proto, pokud budete-li mít jakékoliv připomínky, nebo poznatky
k samotnému provozu, velmi rád je uvítám.
Pevně věřím, že sportoviště a budoucí „nové“ zázemí včetně
rezervačního systému splní účel, za kterým bylo vybudováno. Hlavním cílem této investice „do budoucna“ je snaha o to, aby naše děti
a mládež znali i něco jiného než jen internet a televizi. Chceme jim
dát podporu a možnost sportovně se rozvíjet, namísto vysedávání
u počítačů a televizorů. Tato podpora však musí být hlavně ze strany nás rodičů.
S přáním příjemného sportování
Martin Balák, sportovní referent

SK FAGONE Police nad Metují, za podpory města Police nad Metují a MAS Stolové hory, pořádá další ročník Mezinárodních závodů
spřežení CAI3* v kategoriích jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží velkých koní. Soutěžící budou bojovat o body do světového žebříčku Top
Driver Awards a budou také bojovat o kvalifikaci pro mistrovství světa. Současně budou probíhat i národní závody CAN3* pro kategorie
jednospřeží a dvojspřeží velkých koní.
V současné době jsou přihlášeni závodníci ze šesti států. Konečný
počet startujících bude znám až 30. dubna, kdy je uzávěrka přihlášek.
Přijďte si vychutnat krásu a eleganci koní doplněnou adrenalinem
při sobotním maratonu.
V sobotu večer bude probíhat společenský večer v Pellyho domech, kde bude probíhat slavnostní předávání cen za první dvě disciplíny, což je maraton a drezura. Hudba k tanci a poslechu, vstup je
volný.
Těšíme se s Vámi na setkání na této významné sportovní akci
v našem městě, ale i regionu.
SK FAGONE, o.s.
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Pohár nadějí 2014

Rok se sešel s rokem a 12. dubna se uskutečnil již 7 ročník florbalového turnaje dětí do
5. ročníku základní školy. Turnaj jako každý rok
pořádá MO ČSSD Police nad Metují pod záštitou
a s finanční podporou OVV ČSSD Náchod.
Tento rok se turnaje zúčastnilo 8 týmů, kde
4 týmy přivezlo na turnaj Velké Poříčí, které
musíme pochválit za jejich práci s dětmi. Jejich hojná účast se opakuje každý rok a je vidět,že jejich práce není náhodná. Jeden tým
byl z Broumova, který dovezl trenér polického fotbalového ,,áčka“,
p. Lorenc.
Dále tu byl v hojném počtu tým Žďáru nad Metují s výrazným
trenérem p. Kašparem.
I naše polická fotbalová omladina se nenechala zahanbit a postavila dva týmy. Jeden nastoupil v žluto-černých dresech s názvem
VOSY POLICE a druhý v bílé kombinaci s příznačným názvem REAL
POLICE.
Turnaje se zúčastnilo i mnoho děvčat a musíme říct,že spoustu
jich bylo velice šikovných, což je moc dobře.
Turnaj začal v 8.30 h a již kolem 8 h se do tělocvičny hrnulo
mnoho dětí i s jejich maminkami a otci. Atmosféra jako každý rok
byla bouřlivá a povzbuzování dětí bylo velmi hlučné. I spousta maminek se nechala hrou strhnout a povzbuzovala velmi emotivně.
Základní skupiny proběhli velmi rychle a odpoledne se turnaj
rozběhl do dalších zápasů.
V dalších zápasech o umístění již tekly několika dětem
slzičky,protože tak chtěli uspět v zápase o 1. místo nebo 3. místo.
Když boje skončily, předávaly se diplomy, dárky a pro 6 týmů poháry.

Vosy Police nad Metují

POŘADÍ:

1.místo - Velké Poříčí „A“
2.místo – VOSI Police
3.místo – Velké Poříčí „B“
4.místo – REAL Police
5.místo – Velké Poříčí „D“
6.místo - Žďár nad Metují
7.místo – Broumov
8.místo – Velké Poříčí „C“

Foto: Real Police nad Metují
Závěrem musím poděkovat našim kamarádům,kteří nám pomohli s turnajem. A to Radimovi Thérovi, Zuzaně Valchařové,Marcele
Staré, Kamilu Švorčíkovi. A také sponzorům, kteří věcnými dary pomohli k zajištění turnaje. Letošními sponzory jsou VEBA, Guseppe,
Pivovar PRIMÁTOR Náchod, Sport-dresy.cz, Hasiči Suchý Důl.
Radek Starý a Marek Plný
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SSK Pedro Police nad Metují

pořádá - za podpory města Police n. M. - na atletické dráze pod
sídlištěm sportovně společenskou akci určenou veškerému
obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti

17. ročník
jedná se otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem
věkovým kategoriím mužů i žen - od drobotiny až po zkušené pamětníky
… nejlepší výkon získává putovní pohár…

úterý 20. května 2014
od 16:00 do 18:30 hodin
atletická dráha pod sídlištěm

v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a
dosažený výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií … ti nejmenší
mohou běžet s doprovodem přijďte si zkusit za kolik „ uděláte stovku “, vezměte své
rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky, spolupracovníky a třeba i partu od piva
a udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů…
přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …

rekord dráhy:

12, 0 s Jan Voborník 2007

v případě nepříznivého počasí se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 17:30

9. ročník
také letos máte šanci na start v atletickém trojboji – běhu na 100 metrů, skoku
dalekém a vrhu koulí
• výsledky budou obodovány a součet bodů určí letošního vítěze
• přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00, v čase závodu nelze trénovat
• dálka – max. 3 pokusy, koule Ž 3kg, M 4kg – 3 vrhy, stovka – jeden pokus

Proč ?
.
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A proč ne …

Přijďte pobejt …

SOKOLSKÝ DĚTSKÝ
SPORTOVNÍ DEN

TJ Sokol srdečně zve na dětský sportovní den, který se koná v sobotu 31. 5. 2014
od 14 hod. za sokolovnou v Polici nad Metují. Mezi 14. – 15. hod. budou připravena
stanoviště, kde budou děti moci soutěžit a
plnit úkoly, a určitě je čeká sladká odměna.
Po celé odpoledne bude zajištěno občerstvení a zajímavý program.
Přijede pán s malými tanky a jinými
auty, na kterých se mohou malé děti povozit.
Celé odpoledne bude provázet hudba,
kterou nám bude pouštět DJ Michal.
Průběh odpoledne zpestří ukázky:
yy karate pod vedením pana Klikara,
yy gymnastiky, kterou vede Jitka a Edita,
yy tanečního kroužku MC MaMiNa pod vedením Martiny
yy parkouru - freerunu, který vedou Skille
a Andy, kde vystoupí skupina Dexters
3Run a naši mladí parkouristé Run Flips
parkour a freeruning
Akce se koná za každého počasí - při nepřízni počasí se přesune do sokolovny.
Přijďte si všichni užít krásné sobotní
odpoledne, kdy bude možnost si opéct buřtíky - buď si přinesete vlastní nebo si zakoupíte na místě a tím podpoříte náš Sokol.
Za TJ Sokol Police nad Metují
Jana Křepelková

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

Kontakt: 608 103 810
Koupím staré hračky
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Cestovní kancelář Josef Horák CDC Náchod
nabízí volná místa na léto své 23. sezony

TURISTIKA POD ORTLEREM
ITÁLIE – Jižní Tyrolsko
21. – 29. 6. 2014, cena 7 980,- Kč

!! opakujeme počtvrté !!
Vysokohorská pohodová turistika,
setkání s Reinholdem Messnerem,
jednou z největších osobností horolezectví.

jarní SLEVA na nové
sandály KEEN
LIZARD a ASOLO

MOŘE – HORY v Itálii
Emiglia Romagna – Alta Badia
29. 8. – 10. 9. 2014, cena 11 680,- Kč
!! NOVINKA !!

týden s ubytováním 50 m od moře, s výlety za
památkami UNESCO a do San Marina, čtyři dny
v pohádkových Dolomitech s polopenzí
a lanovkami v ceně!
Více informací v cestovní kanceláři na adrese:

Masarykovo náměstí 47, 547 01 Náchod
nebo na telefonním čísle 607 877 257,
email: cdc.nachod@seznam.cz

Certifikovaný servis motorů
BRIGGS & STRATTON
Provádíme opravy motorových
sekaček MF 70, VARI, Terra.
Prodej náhradních dílů
Prodej a opravy zahradní techniky.
Nově nabízíme servis a prodej
motorů B a S, výměny olejů, filtrů…
Prodej náhradních dílů na motory
této značky.
Čištění karburátorů ultrazvukem.
Jiří Rössel
Pěkov 15, 549 54 Police nad Metují
Tel: 723 755 165
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AKCE platí od 30.4. do 10.5.
v prodejně v Hronově,
tel.: 491 482 639

www.albisport.cz | Hronov

Náboženská obec CČSH

pronajme vilku
v Polici nad Metují, Jiráskova 218,

s bytem 3 + 1,
předsíň, koupelna, 2 x WC, garáž,
zahrada, topení na pevná paliva.
Celková podlahová plocha bytu
včetně příslušenství je 57,85 m2.
Nájemné dohodou.

Kontakt: 605 168 078
Společnost

DŘEVOTERM s.r.o.
nabízí k prodeji ve svých provozech
v Březové a Meziměstí :


Veškerý sortiment stavebního řeziva (prkna,
fošny, hranoly) s možností impregnace



Hoblované výrobky – obkladové palubky
různých profilů, podlahové palubky, širokou
škálu čtyřstranně hoblovaných latí, prken a
hranolů, hotové plotovky s rovným nebo
obloukovým ukončením, rýgle, terasy a
mnoho dalších.



Spárovky – desky z masivu určené k výrobě
nábytku a ostatních bytových doplňků

Slevy již při odběru v hodnotě 5.000,- Kč bez DPH

tel: 491 509 013
Více informací na www.drevoterm.cz

OCELTECH, s.r.o.

Nádražní 311, Police nad Metují, 549 54
Přijme pracovníka na pozici:

Konstruktér - technolog
Náplň práce:
- tvorba technologických postupů
- tvorba kalkulací
- kreslení CAD/3D
- jednání se zákazníkem
- zadávání dat do informačního systému
Požadujeme:
velmi dobrá práce na PC
vzdělání SŠ či VŠ
velmi dobré organizační schopnosti
časová flexibilita
znalost programu CAD či SOLID Works
základní znalost AJ či NJ
praxe ve strojírenství vítána
Benefity:
mobilní telefon
- platové ohodnocení odpovídající funkci a
dosaženým výsledkům
Nástup možný ihned. Možno absolvent.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis na adresu: burdych@oceltech.cz,
nebo volejte na tel. číslo: 606 890 285
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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:
29. 4. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
24. 4. 2013
v 15.00 hod.

VĚRA NOVÁKOVÁ

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:

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

Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
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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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