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ŽENOU REGIONU V KRAJI SE STALA VĚRA KAŠÍKOVÁ
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009 a je
určená pro všechny ženy, se kterými
se denně setkáváme, a které mnohdy
dosahují jedinečných výsledků nejen
ve své profesi, ale aktivně se podílejí
i na veřejném životě, tvoří hodnoty,
pomáhají ostatním a ještě při tom
všem zvládají péči o rodinu.
V pátém ročníku se do uzšího výběru zapojilo přes sto výjimečných
žen z celé České republiky. O titul
ŽENA REGIONU se mohou ucházet
ženy, kterým se podařilo dosáhnout
vynikajících výsledků v jedné ze čtyř
následujících kategorií:

Z RUKOU Denisy Kalivodové, Ladislava Košťála (vpravo) a Miroslava Antla (vlevo) převzala
Věra Kašíková ocenění Žena regionu 2013.
Foto: V. Podstavek

Domov důchodců je jejím druhým
domovem, obětovala mu s plným nasazením sedmadvacet let svého života
a nelituje toho. 13. března převzala za
svou obětavost prestižní ocenění.
Věra Kašíková, ředitelka Domova
důchodců v Polici nad Metují se stala Ženou regionu 2013 pro Královéhradecký
kraj. V anketě, jejímž tradičním mediálním partnerem je Deník, vystřídala na
pomyslném trůně Václavu Domšovou.
„Když jsem se o své nominaci dozvěděla,
tak jsem byla dost zaskočená, protože
jsem měla pocit, že si to nezasloužím,“
říká skromně žena, ze které energie přímo sálá. Závidět jí ji může kdejaká mladice. Nakonec však byla ráda a ocenění
si nesmírně váží. Certifikát a řadu darů
převzala z rukou Ladislava Košťála, ředitele obchodní sítě České podnikatelské
pojišťovny, která je hlavním partnerem
akce a také jí pogratuloval a obdaroval
senátor Miroslav Antl. „Česká podnikatelská pojišťovna ráda podporuje akce
podobného typu v oblastech, kde lidé
něco dokáží a jsme tak rádi, že jsme se
mohli stát partnery Ženy regionu,“ poznamenal Ladislav Košťál. Vítězkami
této soutěže se nestávají ženy z obálek
časopisů, avšak ty, o kterých se často
neví a mnoho nemluví. „Rozhlédněte se
okolo sebe, kolik takových žen ze svého
okolí znáte? Věříme, že mnoho,“ dodává
Denisa Kalivodová, jednatelka společnosti Prime Communications, vyhlašovatele soutěže.
(sir)

Převzato z Deníku 14. 3. 2014

yy podnikání, politika a veřejná
správa
yy vzdělávání, věda a výzkum
yy zdravotnictví a charitativní
činnost

yy umění, kultura a sport

Mozaika z radnice . . .

yy Rozpočet města pro rok 2014 ZM na veřejném jednání 26. 2. schválilo. Najdete
ho na www.meu-police.cz
yy Harmonogram investičních akcí města,
který otiskujeme na str. 10, je samozřejmě pracovní verzí, která se může časově
lišit podle termínů výběrových řízení,
počasí a dalších nepředvídaných okolností. Na konci roku by však všechny
naplánované akce měly být dokončeny.
Další investice se týkají např. mandátního účtu technických služeb. Zahrnují
údržbu a opravy městských objektů.
yy Velkým problémem nastávajícího půlroku bude doprava náchodským okresem.
Kraj a stát uvolnil nemalé finanční prostředky na rekonstrukce komunikací.
Na našich webových stránkách najdete
přehled všech uzavírek a objížďkových
tras, které zpracovala tisková mluvčí
náchodské radnice Nina Adlof. Na nás
nejvíce dolehne rekonstrukce komunikace v Bukovici s celkovou uzávěrou.
Zatíží nás, ale především obce v objízdných trasách. Nám nezbývá než pokorně
respektovat stávající situaci s vědomím
potřebnosti opravy namáhané cesty ve
velmi špatném technickém stavu. Věřím,
že vše zvládneme. Za to Vám již nyní děkuju.
yy Každoročně se snažíme zlepšovat úpravu a údržbu zeleně. Nejinak tomu bude
i v letošním roce. Věříme, že k čistotě
města přispěje opět veřejně prospěšná
služba. Na konce března skončí tři ženy a
jeden muž, které jste mohli ve výrazných
vestách potkávat. Snažili se a byli velmi
prospěšní. Od května by je měli vystřídat další. Dva muži, dvě nebo tři ženy.
Vybírali jsme je ze 131 nezaměstnaných,
evidovaných na úřadu práce. Pro veřejně
prospěšné práce jsou stanovena pravidla, kterým z počtu uvedených vyhovuje
cca 15 lidí. Přejeme si, aby vybraní byli
se svojí službou spokojeni a my s nimi.
Pro nás všechny by měli být příkladem.
Veřejná práce je mnohdy posuzování velmi subjektivně a zkratkovitě.
yy Od prvního dubna je spuštěn provoz na
víceúčelovém hřišti. Od dubna se mnohé mění i v organizační struktuře Cen-

tra kultury a vzdělávání Pellyho domy.
Dozrála k tomu situace a potřebnost.
Sport ve městě byl do této doby městem
podporován. Finančně, koordinačně,
propagačně, drobnou pomocí ze strany
technických služeb. Po leta jsem se snažila zodpovídat za provoz lyžařského
vleku, koupaliště, cyklobusů, turistických lyžařských tras, kluziště, dětských
hřišť, parků, posilovacího koutku, sportovních akcí pořádaných městem, BMX
parku atd. Mým přáním je, aby tento
krok z města posílil sportování dětí a
mládeže. Poslední léta tolik diskutované problémy, které se projevují v malém
zájmu o nabízené aktivity našich sportovních oddílů. I proto jsme přijali na
post sportovního referenta Martina Baláka. Je před námi nelehký úkol. Věřím,
že ve spolupráci s jednotami, školami,
neziskovkami podpoříme rozvoj sportovních aktivit a především sportování
všech věkových kategorií ve městě. Nyní
již systematicky a cíleně. Mě se uvolní
prostor k pomoci odboru IMŽP a vnější
reprezentaci města.
yy S blížící se hlavní turistickou sezónou
jde ruku v ruce nabídka vyžití návštěvníků v přejícím, ale především nepřejícím
počasí. Nová expozice v Muzeu papírových modelů, dokončení oživlé dřevěnky s uvolněním prostor po městském
archivu, nutné zvětšení IC v Pellyho domech změnou prostorových dispozic, zatraktivnění nabídky v Městském muzeu
v klášteře.
yy Ke zlepšení kulturnosti a snad i ke zvýšení návštěvnosti by mělo přispět i zvětšení prostoru mezi řadami v Kolárově
divadle snížením jejich počtu. Zvětšením
toalet žen.
yy V březnu nás mimo jiné zaměstnávaly
bytové záležitosti. Opět nekonečná práce s neplatiči. Se sociálně slabými spoluobčany. Akci Kola pro Afriku jsme prodloužili do 15. 4. Ještě je tedy možné kola
darovat. Ve druhé polovině dubna si pro
kola z jednoho ze skladů přijedou. Nastartovali jsme další ročník Dnů česko-polské křesťanské kultury, setkali jsme
se s královehradeckým radním panem

POZVÁNKA

na 2. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2014,

které se koná ve středu
16. dubna 2014
od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů.

Otakarem Rumlem, gestorem cestovního
ruchu. Zúčastnila jsem se otevření výstavy Play Broumovsko. Radovala jsem
se z nadšení organizátorek a zájmu o
letošní Jeden svět. Školská rada řešila
i dořešila několik případů, které trápily rodiče, děti i učitele. Ve čtvrtek 20. 3.
jsme se v Pellyho domech sešli s učiteli
a vychovateli ve výslužbě. Připravujeme
průběžně publikaci o Hlavňově. O panu
učiteli Karlu Petrovi, o Hanuši Wihanovi.
Letos by světlo světa mělo spatřit Listování v kronikách, které sestavil Mirek
Pichl. I v tomto roce se díky Unii rodičů
– především snažení Ivety Tautzové –
zúčastníme Velikonoční výstavy ve Sczinawce. Dvě valné hromady má za sebou
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka.
Dlouhodobě pracujeme na problematice parkování aut nejen v centru města.
S přibývajícím počtem automobilů a naší
pohodlností je tato problematika běžnou denní záležitostí. Mnohdy, musí-li
dojít na represi, nepříjemnou. Pokračuju
v jednáních s místními podnikateli. Zakoupením fotopasti cílíme k další prevenci vandalství. Během dubna budou
opět instalovány tabulky apelující na nezodpovědné pejskaře. Letos díky ochotě a spolupráci s panem učitelem Soumarem inovovány. Na okresním setkání
Na Mýtě si městští strážníci vyměnili své
zkušenosti.
yy Radnice žije svým naplněným životem.
Pohled zvenčí a zevnitř může být a je
rozdílný. Co pohled. Pohledy!
Co člověk, to názor. Shovívavý,
nekompromisní, ověřený, unáhlený... Vždy a ve všem.
yy
Letošní rok Vám nabízíme pod oficiálním logem
Všichni spolu. Budeme rádi,
když naší nabídky využijete. Děkujeme.
Ida Jenková
Autorem loga je Jaroslav Soumar.
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Rekonstrukce komunikace č. II/303 v obci
Bukovice - uzavírka a objízdné trasy

Jak jsme Vás již informovali v minulém
čísle, bude v průběhu jara a léta realizována kompletní rekonstrukce komunikace č.
II/303 z Police do Broumova v úseku přes
Bukovici (od křižovatky ulic Ostašská a Na
Sibiři až po motorest Lucky Luke). Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky,
neboť součástí stavby jsou kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace, a dále
přeložky sítí elektronických komunikací či
vedení plynovodu. Rekonstrukce tak musí
probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy
povedou dvěma směry, přičemž nákladní a
dálková autobusová doprava bude v rámci
objížďky jezdit z Police na Žďár nad Metují
a dále na Českou Metuji, Teplice nad Metují; osobní automobily a linková doprava na
trase Broumov – Náchod budou jezdit přes
Suchý Důl a Hlavňov. Jelikož je na objízdných trasách řada úseků, kde nejsou chodníky, bude v rámci objížďky i na chodcích,
aby dbali zvýšené opatrnosti, chodili na té
správné straně vozovky a volili oblečení vybavené reflexními prvky. Za město jsme ve
spolupráci s hlavňovským osadním výborem a městkou policií připravili vyjádření
jak pro investora, tak pro dodavatele stavby, ve kterých jsme jasně specifikovali naše
požadavky na zajištění bezpečnosti všech
účastníků provozu na objízdné trase. Námi
vznesené požadavky směřovaly na umístění dopravního značení upozorňujícího
na pohyb chodců na vozovce, dále značení
zajišťující snížení rychlosti v uzavřené obci
na 30 km/h, mimo obec pak na 50 km/h,
značení upozorňující na zúžená či jinak
nebezpečná místa, značení „POZOR, DĚTI!“
v kombinaci se snížením rychlosti na 30
km/h v úsecích u škol, dětských hřišť, sportovišť či tělocvičen, značení „Slepá ulice“
v ulici Na Sibiři v kombinaci se značením
„Zákaz vjezdu“ (B01 s dodatkovou tabulkou
umožňující vjezd zemědělské a lesní techniky, potažmo vlastníků pozemků) v ulici Na
Sibiři v Polici nad Metují na křižovatce místní komunikace ulice Na Sibiři a účelové zemědělské komunikace u rozestavěné stavby
rodinného domu. Zbývající značení, které v
rámci objízdných tras bude použito, vychází z projednání návrhu značení s okolními
obcemi a s dopravní policií. Současně jsme
doporučili, aby na hlavních křižovatkách v
Polici nad Metují byly na směrovém dopravním značení objízdné trasy doplněny vedle
označení směru na BROUMOV i směry na
významné cíle (PL, či WALBRZYCH), či turisticky významné oblasti (ADRŠPACH),
neboť objízdná trasa bude zasahovat i do
hlavní turistické sezóny, kdy bude regionem
projíždět řada řidičů mířících do sousedního Polska, či do velký pískovcových skalních
měst v Teplicích nad Metují a v Adršpachu,
přičemž toto detailnější směrové navedení
dopravy by zajistilo řidičům větší komfort,
více klidu, a zamezilo by bloudění těchto
řidičů naším městem a přilehlými obcemi.
Uzavírka komunikace bude zahájena
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dne 31. 3. 2014, přičemž její ukončení se
předpokládá v prvé polovině srpna. Dodavatel stavby přislíbil maximální možnou
rychlost s ohledem na povětrnostní podmínky a technologické postupy na stavbě,
nicméně z loňské výstavby stoupacích pruhů víme, že zejména počasí umí stavbařům
hodně zatopit. Situace nebude jednoduchá,
proto bych na závěr rád apeloval na všechny,
aby byli obezřetní, a věnovali ochraně svojí,
či ochraně svých blízkých, dostatečnou pozornost, zejména v dostatečném vybavení reflexními proužky či vestami (v tomto
ohledu se pokoušíme jednat s BESIPEM, zda
by mohl část těchto prvků občanům věnovat). Finální objížďkové jízdní řády nebyly
do uzávěrky měsíčníku zveřejněny, tudíž
k jejich otištění a zveřejnění dojde bezprostředně poté, co je získáme. Sledujte proto
webové stránky města, či webové stránky
osady Hlavňov.
Jiří Škop, místostarosta

Prohlášení
místostarosty
k nepravdivé informaci

Na jednom z veřejných setkání jsem
byl dotázán, zda je pravdou, co říká „po
městě“, tedy že budu ve funkci místostarosty končit, z důvodu, že si prý založím
vlastní advokátní kancelář.
Tato informace se nezakládá na pravdě, a byť jsem absolvoval právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně, tak studijní obor, který
jsem absolvoval, mi nedává možnost přihlásit se k advokátním zkouškám. Tudíž
jednoduše řečeno, za platnosti současných předpisů České advokátní komory
se stát advokátem nemohu.
Ve funkci bych rád dokončil volební
období, přičemž se pokusím v nadcházejících podzimních komunálních volbách
ucházet o přízeň voličů a ve funkci se minimálně obhájit.
Jiří Škop, místostarosta

MAS Stolové hory
rozdělila první finanční prostředky

Ve středu 193. 2014 zasedla mimořádná Valná hromada Místní akční skupiny Stolové
hory, která rozhodovala o výši dotace pro jednotlivé žadatele v rámci tzv. Tréninkové výzvy.
Z celkem 24 žádostí, které byly v řádném termínu na adresu MAS odevzdány, a z nichž
byla 1 vyřazena (žádost nesplnila základní požadavky Tréninkové výzvy, neboť předpokládala realizaci projektu mimo podporované území), bylo podpořeno 15 žádostí. Žádosti
byly hodnoceny 4člennou Výběrovou komisí (každý člen přiřazoval samostatně body dle
předem definovaných kritérií) a získané body se sčítaly. Žadatel mohl získat max. 28 od
jednoho člena, tedy 112 bodů celkem.
Tato Tréninková výzva prověřila naši připravenost (i slabá místa naší vnitřní struktury)
pro další dotační období, kde by již měly být přes MAS rozdělovány dotační prostředky
v řádech milionů Kč. Přikládáme přehled žádostí, včetně schválené výše dotace:
Jiří Škop, místostarosta

První kulturní akcí v pečovatelském domě je již tradičně masopust
V letošním roce se na masopustní veselici v pečovatelském domě hrál fotbal. Zaměstnanci PS nastoupili v dresech s fotbalovým míčem.
Moc nás potěšila skupinka žen, která přišla v kloboucích, i naše muzikantky Maruška s Hildou měly
barevné vlasy a hučku.
Tombola byla bohatá, koblihy výborné, muzika
veselá.
Ve společenské místnosti pečovatelského domu
se hodovalo, zpívalo a tančilo do 19,00 hodin.
Druhou akcí bylo vítání jara. Ve čtvrtek 20. března, jsme se se zimou rozloučili vynesením Morany.
Sluníčko svítilo, takže průvodu kolem pečovatelského
domu nic nebránilo.
Jaro jsme přivítali ve žlutých barvách. Z předcházejících akcí vím, že se do vítání jara zapojuje velký
počet obyvatel pečovatelského domu a většina si vy-

Ceník úkonů poskytovaných
pečovatelskou službou - platný od 1. 4. 2014

a)

b)

c)

d)

e)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. dovoz nebo donáška jídla
2. pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. mytí oken
3. úklid společných prostor
4. údržba domácích spotřebičů
5. pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu,
úklidu po malování
6. donáška vody
7. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
a vyhazování sněhu
8. běžné nákupy (1 nákup 15 minut)
9. velký nákup (týdenní nákup, nákup šatů, vybavení domácnosti
10. pochůzky (zajištění léků, vyzvednutí receptu od lékaře,
donáška léků z lékárny, objednání na vyšetření, zajištění
řemeslníků, vyřizování na úřadech, pošta- placení složenek)
11. praní a žehlení ložního prádla ložního prádla, popř. drobná
oprava
12. praní a žehlení osobního prádla popř. drobná oprava
(drobné opravy- přišití knoflíku, poutka, výměna gumy)
13. samostatné žehlení
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovod k lékaři
2. doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby, např. ke kadeřníkovi, na poštu, na hřbitov,
do knihovny, doprovod do divadla
3. zdravotní procházka

80,-Kč/hodinu
80,-Kč/hodinu
80,-Kč/hodinu
80,-Kč/hodinu

100,- Kč/hodinu
100,- Kč/hodinu
100,- Kč/hodinu
12,- Kč/úkon
60,-Kč/hodinu

100,-Kč/hodinu
110,-Kč/hodinu
60,-Kč/hodinu
80,-Kč/hodinu
120,-Kč/hodinu

50,-Kč/hodinu
100,-Kč/hodinu

80,- Kč/hodinu
60,- Kč/úkon
80,-Kč/hodinu
50,-Kč/ 1kg

50,-Kč/ 1kg

40,-Kč/ 1kg

100,-Kč/hodinu
130,-Kč/hodinu
100,-Kč/hodinu

Fakultativní služby
1. telefonické vyřizování
20,-Kč/úkon
(objednání sanitky, lékaře, terénní sestry, objednání služeb)
2. zapůjčení jídlonosiče
20,-Kč/měsíc
3. doprovod služebním vozem PS mimo město max. do 20km
130,-Kč /úkon
(o tuto službu je nutné požádat min. 2 pracovní dny dopředu)
Ilona Kejdanová, vedoucí soc. odboru

bere oblečení nebo alespoň nějaké doplňky v daných barvách. Ani letos nás nezklamali.
Na závěr jsme si poseděli u kávičky
s dortem.
Ilona Kejdanová,
vedoucí sociálního odboru

Pečovatelská
služba v roce 2013
v číslech

Pečovatelskou službu Polici nad
Metují v roce 2013 využívalo pravidelně 52 občanů. 46 žen a 12 mužů,
věkový průměr uživatelů pečovatelské
služby je 77 let.
Nejstarší klientka oslavila v lednu
letošního roku 92. narozeniny.
Věkové rozpětí klientů:
0 - 59 let .......................... 2 klienti
60 - 80 let ...................... 28 klientů
81 -100 let ....................... 22 klientů
Smlouvu o poskytování služby má
celkem uzavřeno 69 osob.
V roce 2013 pečovatelská služba
rozvezla 22 klientům 4091 obědů, 23
klientům 340 nákupů, doprovod k lékaři, na poštu a další různé pochůzky
využilo 82 osob 885x.
Úklid domácnosti, mytí společných
prostor, mytí oken, úklid po malování
zajistily pečovatelky 82 osobám 661x.
S osobní hygienou a další péči o
osobu pomáhaly 19 klientům 586x.
Pečovatelky vypraly a vyžehlily klientům 127 kg prádla.
Toto jsou pečovatelskou službou
nejčastěji prováděné úkony.
Příjmy z poskytovaných služeb činily v minulém roce 213 805,-Kč.
Dotace získané od MPSV 140 000,Kč.
Výdaje na pečovatelskou službu
z rozpočtu města činily v roce 2013
1 168 024,-Kč.
Ilona Kejdanová,
vedoucí sociálního odboru
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Usnesení rady města ze zasedání č. 05 - 07 / 2014 ze dne 24. 2, 3. 3. a 17. 3. 2014
RM doporučuje ZM prodej pozemků ve
Wihanově ulici v k. ú. Velká Ledhuje za kupní
cenu 400,-Kč/m2 takto:
1) pozemek p. č. 731/43 o výměře 798
m2 manželům Vladimírovi a Martě
Prokopovým do společného jmění
manželů. Celkovou kupní cenu ve
výši 319.200,- Kč uhradí kupující do 3
měsíců od podpisu kupní smlouvy,
2) pozemek p. č. 731/44 o výměře 786 m2
panu Petru Šilhánovi a Jiřině Šilhánové
do ideálního spoluvlastnictví. Celkovou
kupní cenu ve výši 314.400,- Kč uhradí
kupující dvěma splátkami takto:
a) zálohu 64.400,- Kč složí kupující při
podpisu kupní smlouvy,
b) doplatek kupní ceny ve výši
250.000,- Kč uhradí kupující
nejpozději do 15. 10. 2014.
RM souhlasí s prodejem křídla Foerster z
majetku příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Police nad Metují s tím,
aby prostředky získané tímto prodejem
byly použity na posílení investičního fondu
příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Police nad Metují.
RM schvaluje předloženou inventarizační
zprávu města za rok 2013 a souhlasí s
návrhem na vyřazení majetku, který je
přílohou inventarizační zprávy.
RM schvaluje MŠ podání žádosti „Domečky
pro lidi a tvorečky“ v rámci dotačního
programu
Královéhradeckého
kraje
Environmentální výchova, vzdělávání a
osvěta.
RM schvaluje ZŠaMŠ podání žádosti „Ve
škole a přesto v přírodě“ v rámci dotačního
programu
Královéhradeckého
kraje
Environmentální výchova, vzdělávání a
osvěta.
RM schvaluje za vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Pořízení centrálního
počítačového serveru, příslušenství a
software“ firmu DLNK s.r.o. Česká Skalice,
IČ 26012162, s nabídkovou cenou
274 670,- Kč včetně DPH. Dále schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s uvedeným
dodavatelem s tou podmínkou, že finanční
prostředky budou součástí schváleného
rozpočtu města na rok 2014.
RM schvaluje přidělení městského bytu
č. 3 - 3+1 v domě č. p. 340 v Tyršově ulici
panu Adriánu Kyselovi na dobu určitou
šesti měsíců s možností dalšího prodloužení
nájmu, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
Rada města:
1) bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ
Police nad Metují za rok 2013. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, přičemž
nedostatky nebyly zjištěny.
2) bere na vědomí návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku
(příděl částky 66.738,83 Kč do
rezervního fondu)
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3) souhlasí
s
odpisovým
plánem
příspěvkové organizace MŠ Police nad
Metují pro rok 2014.
RM doporučuje ZM ke schválení aktualizaci
rozpočtového výhledu do roku 2017.
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí
daru nemovitosti - stavby kabin s tribunou
na pozemku st. č. 718 v k. ú. Velká Ledhuje z
majetku TJ Spartak Police nad Metují, o. s., do
vlastnictví města Police nad Metují.
Rada města:
1) doporučuje ZM ke schválení odkup
pozemků p. č. 996/8 o výměře 77 m2, p.
č. 859/13 o výměře 2 m2 a p. č. 864/4 o
výměře 25 m2 v k. ú. Radešov nad Metují
od vlastníka firmy AGRIN, spol. s r.o.
Kupní cena je stanovena dohodou ve výši
100,- Kč/m2 pozemku pod komunikací a
70,- Kč/m2 pod krajnicí vozovky, celková
kupní cena činí 9.590,- Kč.
2) schvaluje prodej části vyřazené místní
komunikace - živičného povrchu na
pozemku p. č. 966/3 o ploše 251 m2
vlastníkovi pozemku firmě AGRIN, spol.
s.r.o., za kupní cenu 2,-Kč/m2. Celková
kupní cena činí 502,- Kč.
RM schvaluje oznámené vícepráce v ZUŠ
dle změnových listů č. 1 a č. 2 spočívající v
provedení změn v elektroinstalaci, vytápění
a stavebních pracích v celkové výši 14.366,Kč s DPH.
RM nedoporučuje ZM ke schválení prodej
pozemků p. č. 184 o výměře 1532 m2 a p.
č. 1264 o výměře 252 m2 v k.ú. Pěkov. RM
doporučuje pozemky ponechat v majetku
města do ujasnění koncepce využití daného
území.
RM doporučuje ZM ke schválení zařazení
správního území města Police nad Metují
do působnosti Místní akční skupiny Stolové
hory 2014 - 2020 a souhlasí s realizací ISÚ
MAS Stolové hory na období 2014 - 2020 ve
svém správním území.
RM schvaluje organizační směrnici města
č. 05/2014 „Pravidla při realizaci zakázek
města Police nad Metují“.
RM doporučuje ZM ke schválení navrženou
změnu Jednacího řádu osadních výborů.
RM souhlasí s odpisovým plánem
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Police nad
Metují pro rok 2014.
Rada města:
1) doporučuje ZM ke schválení rozpočet
města Police nad Metují pro rok 2014,
tento rozpočet je schodkový, výdaje
celkem činí 84.140.849 Kč, příjmy celkem
72.386.330 Kč, třída 8 financování činí
celkem 11.754.519 Kč
2) doporučuje ZM ke schválení závazné
ukazatele rozpočtu dle přílohy
3) doporučuje ZM schválit dle svých
kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací, peněžitých
darů a příspěvků dle návrhu rozpočtu
na rok 2014 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám, uvedeným v
příloze.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 3

- 0+1 v domě č. p. 314 v ul. 17. listopadu panu
Petru Motyčákovi na dobu určitou tří měsíců
s možností dalšího prodloužení nájmu, budeli nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající
z nájmu bytu.
RM schvaluje:
a) aby z rezervního fondu příspěvkové
organizace ZUŠ Police nad Metují
byla převedena částka 70 000,- Kč do
investičního fondu této příspěvkové
organizace.
b) aby příspěvková organizace ZUŠ
Police nad Metují z prostředků
svého investičního fondu pořídila
klavír - koncertní křídlo W. Hoffmann
Tradition, model T-177, za zvýhodněnou
cenu 455 220,- Kč. Platba bude
provedena ve dvou splátkách, 320
000 Kč do pěti dnů od podpisu kupní
smlouvy a 135 220,- Kč bude uhrazeno
do 31. 12. 2014.
RM schvaluje pronájem pozemků města
Police nad Metují p. č. 752 o výměře 3565
m2 a p. č. 755 o výměře 288 m2, oba v k. ú.
Police nad Metují, DSO Lesy Policka, na dobu
určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019. Cena
pronájmu je stanovena na 2 000,- Kč/ha
ročně.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k
Nájemní smlouvě o pronájmu pozemků k
lesnímu hospodaření, uzavřené mezi městem
Police nad Metují a DSO Lesy Policka dne 4.
3. 2008, spočívajícího ve změně pronajatých
pozemků a celkové výměře pronajatých
pozemků a ve změně ceny pronájmu.
RM souhlasí s podáním grantové žádosti
do MAS Stolové hory na Výstavu Richarda
Vyškovského, kterou bude pořádat Muzeum
papírových modelů dne 31. 5. 2014
RM schvaluje podání žádosti „Zvýšení
akceschopnosti JPO II Police nad
Metují“ v rámci dotačního programu
Královéhradeckého kraje Podpora hasičské
techniky pro obce s JPO.
RM schvaluje následující parametry
jednotlivých výběrových řízení na veřejné
zakázky malého rozsahu na akce:
• „Rekonstrukce
komunikace
před
muzeem MERKUR na autobusovém
nádraží“
• „Komunikace Na Drahách v Pěkově“
• „Rekonstrukce komunikace ke sběrnému
dvoru“
• „Komunikace do Ochoze“
• „Oprava komunikace na Honech za
rybníkem“
• „Oprava komunikace v Radešově“
a pověřuje výběrovou komisi k otevírání
obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek:
1. kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. obeslané firmy: SVOBODA a.s. Meziměstí, STRABAG a. s. - Hradec
Králové, S a M silnice a mosty – Česká
Lípa, EUROVIA CS a.s. – Hradec Králové,
M SILNICE a.s. – Pardubice, SOVIS –
Hradec Králové, SMI-ČR group s.r.o. Broumov.

3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta města, jmenovaný člen
osadního výboru, Ing. Scholz Pavel
- investiční technik města, Bc. Eva
Pápaiová – správa dotací, Michal Mucha
- Technické služby Police n. M. s.r.o.
Náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník
města, Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru
IMŽP MěÚ, Petr Jenka - Technické služby
Police n. M.
RM schvaluje záměr směny pozemku p.č.
3/2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 1089/2 o ploše cca 1300 m2 v k.ú. Pěkov.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
94/1 v k.ú. Pěkov.
RM neschvaluje pronájem části pozemku st.
č. 180 v k.ú. Police nad Metují pan Marianu
Rudolfovi pro uskladnění a vystavování
zboží. Do doby vyřešení prostoru za budovou
radnice není pozemek určen k pronájmu.
RM schvaluje přidělení městského bytu č.
4 - v domě č.p. 313 v ul. 17. listopadu paní
Ivě Cimfové a Vladimíru Karallovi na dobu
určitou do 30.6.2014 bezplatně. Podmínkou
je úhrada dluhů městu nejpozději do 30. 6.
2014.

RM projednává a schvaluje účetní závěrky
za účetní období 2013, sestavené k 31. 12.
2013 těchto svých příspěvkových organizací:
ZŠ a MŠ Police nad Metují, okres Náchod
MŠ Police nad Metují
ZUŠ Police nad Metují
Knihovna města Police nad Metují
Schválením účetní závěrky se rozumí také
schválení výsledku hospodaření účetní
jednotky včetně jeho rozdělení.
RM schvaluje organizační směrnici RM č.
04/2014 o řízení příspěvkových organizací
RM bere na vědomí oznámené vícepráce č.
27 - 28 spočívající v provedení opravy fasády
kotelny a barevném sjednocení spojovacího
krčku.
RM nesouhlasí s provedením vícepráce č.
26 spočívající ve vybudování parkovacího
stání u I. stupně. U vícepráce č. 25 spočívající
v odstranění stávajícího schodiště do
přízemní I. stupně a zhotovení nového
zinkovaného schodiště RM doporučuje
prověřit nezbytnost existence tohoto
schodiště.
RM schvaluje parametry zadání pro
vypracování projektové dokumentace na
akci: „Rekonstrukce šaten víceúčelového

hřiště v Polici nad Metují“.
RM schvaluje nový ceník úkonů
poskytovaných pečovatelskou službou,
platný od 1.4.2014.
RM schvaluje rozšíření organizační
struktury organizační složky CKV Pellyho
domy o nový post kulturního referenta –
správce divadla.
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv
nájemcům městských bytů uvedených v
příloze na dobu určitou. Nájemní smlouvy
mohou být dále prodlouženy, budou-li
nájemci řádně plnit povinnosti vyplývající z
nájmu bytu.
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením Smlouvy o
poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti na
části území KHK, konkrétně na lince č.
640109 (Police nad Metují - Hlavňov) na
rok 2014.
b) pověřuje
místostarostu
jednáním
s Královéhradeckým krajem ve věci
dopočtu výše příspěvku podle skutečně
ujetých kilometrů po ukončení uzavírky
komunikace č. II/303.
Ing. Pavel Pohner

ZM schvaluje zařazení správního území
města Police nad Metují do působnosti Místní
akční skupiny Stolové hory 2014 - 2020 a
souhlasí s realizací ISÚ MAS Stolové hory na
období 2014 - 2020 ve svém správním území.
ZM bere na vědomí zápis z kontroly č.
1/2014 provedené Kontrolním výborem ZM
v oblasti činnosti osadních výborů.
ZM schvaluje Jednací řád osadních výborů.
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje rozpočet města Police
nad Metují pro rok 2014, tento
rozpočet je schodkový, výdaje celkem
činí 84.140.849 Kč, příjmy celkem
72.386.330 Kč, třída 8 financování činí
celkem 11.754.519 Kč
2) schvaluje závazné ukazatele rozpočtu
dle přílohy
3) schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněžitých darů
a příspěvků dle návrhu rozpočtu na
rok 2014 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám, uvedeným v
příloze.
ZM schvaluje aktualizaci rozpočtového
výhledu do roku 2017.
ZM schvaluje přijetí daru nemovitosti stavby kabin s tribunou na pozemku st.č. 718
v k.ú. Velká Ledhuje z majetku TJ Spartak
Police nad Metují, o.s., do vlastnictví města
Police nad Metují.
ZM schvaluje:
1) prodej pozemků p. č. 40/2 o výměře 72
m2 a p. č. 1050/39 o výměře 23 m2 v k. ú.
Police nad Metují panu Pavlu Martincovi.
Kupní cena je stanovena ve výši 50,- Kč/
m2, celková kupní cena činí 4.750,- Kč
a bude uhrazena při podpisu kupní
smlouvy.

2) prodej pozemku p. č. 1050/38 o výměře
58 m2 v k. ú. Police nad Metují panu Pavlu
Duchatschovi. Kupní cena je stanovena ve
výši 50,- Kč/m2, celková kupní cena činí
2.900,- Kč a bude uhrazena při podpisu
kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemku st.č. 544/10
o výměře 23 m2 v k.ú. Velká Ledhuje paní
Zuzaně Urbanové. Kupní cena je stanovena
70,- Kč/m2 a celkovou kupní cenu ve výši
1610,- Kč uhradí kupující při podpisu kupní
smlouvy.
ZM schvaluje prodej domu č.p. 209 s
pozemkem v Nádražní ulici v Polici nad
Metují a souhlasí se zahájením úkonů
nutných k realizaci prodeje nemovitosti
(vymezení bytových jednotek v domě a
zadání znaleckých posudků na reálnou
hodnotu domu a jednotlivých bytů).
ZM schvaluje prodej pozemků ve Wihanově
ulici v k.ú. Velká Ledhuje za kupní cenu 400,Kč/m2 takto:
1) pozemek p.č. 731/43 o výměře 798
m2 manželům Vladimírovi a Martě
Prokopovým do společného jmění
manželů. Celkovou kupní cenu ve
výši 319.200,- Kč uhradí kupující
do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy,
2) pozemek p.č. 731/44 o výměře 786 m2
panu Petru Šilhánovi a Jiřině Šilhánové
do ideálního spoluvlastnictví. Celkovou
kupní cenu ve výši 314.400,- Kč uhradí
kupující dvěma splátkami takto:
a) zálohu 64.400,- Kč složí kupující při
podpisu kupní smlouvy,
b) doplatek kupní ceny ve výši 250.000,Kč uhradí kupující nejpozději do 15.
10. 2014.
ZM schvaluje odkup pozemků p.č. 996/8 o
výměře 77 m2, p.č. 859/13 o výměře 2 m2

a p.č. 864/4 o výměře 25 m2 v k.ú. Radešov
nad Metují od vlastníka firmy AGRIN, spol. s
r.o. Kupní cena je stanovena dohodou ve výši
100,- Kč/m2 pozemku pod komunikací a 70,Kč/m2 pod krajnicí vozovky, celková kupní
cena činí 9.590,- Kč.
ZM neschvaluje prodej pozemků p.č. 184 o
výměře 1532 m2 a p.č. 1264 o výměře 252
m2 v k.ú. Pěkov. Pozemky budou ponechány v
majetku města do ujasnění koncepce využití
uvedeného území.
Ing. Pavel Pohner

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 01 / 2014 ze dne 26. 2. 2014

Rozpis lékařů
stomatologické služby
duben 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
05. – 06. 04. MUDr Jan Kubec
ZS Police nad Metují
12. – 13. 04. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí    
19. 04.  
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
20. 04.  
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
21. 04.  
MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
26. – 27. 04. MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují
01. 05.   
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
03. – 04. 05. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 543 398
491 582 381
603 479 132
491 524 334
602 333 466
491 541 654
602 333 452
602 304 594
491 582 381
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Kladské pomezí se prezentovalo
na Infotour a cykloturistika 2014
Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové
letos již po patnácté hostilo veletrh cestovního
ruchu Infotour a Cykloturistika. Veletrh každoročně nabízí veřejnosti aktuality z oblasti
cestovního ruchu a seznámení s nabídkou jednotlivých regionů, měst, cestovních kanceláří,
dopravců, wellnes hotelů a lázní.
Veletrhu se zúčastnila i
destinační společnost Branka
o.p.s. zastupující turistickou
oblast Kladské pomezí. Mezi
návštěvníky vyvolala nemalý
zájem o množství propagačních
materiálů. Jednalo se hlavně o
mapy s cyklotrasami, turistické průvodce či letáky s tipy na
výlety. Zájemci o cykloturistiku
byli nadšení především z jízdních řádů cyklobusů pro rok
2014, které měla Branka o.p.s.
téměř jako jediná k dispozici.
BRANKA,o.p.s.

ZE PSÍHO ÚTULKU
V útulku se událo...

V sobotu 15.3.2014 pořádaly Pěkovské ženy v restauraci U Generála Laudona dětský
maškarní karneval. Děti si zatancovaly a účastnily se různých soutěží – to vše pod taktovkou p. Petra Cirkla. Určitě se pobavili i dospělí.
Šárka Pokorná
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Začátkem března se na Honech
našel pes. Hledali jsme jeho původní
majitele, ale nakonec jsme ho dali k
adopci. Byl to kříženec labradora a byl
starý asi 2 roky. Přijel si pro něj majitel z Martinkovic a s pejskem si padli
do ,,noty´´.
Do nového domova odešel asi roční německý ovčák Arnold, který dlouho nemohl najít původní majitele ani
nový domov. Bydlí teď s novými majiteli v Teplicích nad Metují.
Lexi, asi roční kříženka, odešla
také do nového domova. Její noví majitelé z Bromova si ji nejdřív vzali na
zkoušku a pak si ji nechali na stálo.
Na Čitu, roční kříženku, kterou
někdo nechal uvázanou u útulku, se
přijeli podívat mladí lidé s Červeného
Kostelce. Hned na místě se rozhodli,
že si ji nechají.
K 18.3. v útulku není žádný pes.
Moc děkujeme novým majitelům za
to, že si pejsky osvojili.
Pavlína Hilscherová

Výsledky březnové fotosoutěže

Město Police nad Metují

nabízí možnost přivýdělku
Pozice: Pomocný správce sportoviště
Druh práce: Sezonní práce na (jaro-podzim)
závislá na počasí a obsazenosti sportoviště.
Vhodná i pro nezaměstnané a důchodce.
Provoz sportoviště denně vč. víkendů a svátků
od 8. 00 – 21. 00 hodin.
Náplň práce: Dozor, obsluha, drobná údržba
a úklid sportoviště včetně přilehlého zázemí.
Místo výkonu práce: Víceúčelové hřiště v
Polici nad Metují.
Předpoklady: dosažení 18 let věku,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
příjemné vystupování, časová flexibilita,
pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost.
Požadavky: komunikativnost při
s lidmi, základní znalost práce na PC.
Na obrázku v březnovém čísle Polického měsíčníku bylo držadlo ke kovové škrabce na boty na budově České pošty a.s. v
Tyršově ulici (vpravo u dveří). Z 5 správných odpovědí jsme

vylosovali tři účastníky: A. P., B. H., Z. K.
Dovolujeme si požádat úspěšné řešitele, aby se po
7. dubnu dostavili do našeho IC v Pellyho domech, kde obdrží malou pozornost společně s aktuálním číslem PM.
Děkujeme všem, kteří se soutěže účastní.

jednání

Termín nástupu: duben 2014.
Nabízíme: Dohodu o provedení
nabízená částka je 65 Kč / hod.

práce,

Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz

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

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

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

ODPADOVÁ STATISTIKA ZA ROK 2013

V tomto čase se pravidelně ohlížíme, jakou stopu v podobě produkce komunálního
odpadu po sobě zanechali poličtí občané
v předešlém roce.

Z míst určených k odkládání odpadů
na celém samosprávním území města Police nad Metují bylo v roce 2013 svezeno
prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, a.s., Diakonie Broumov a pana Pumra
z Hejtmánkovic následující množství komunálního a drobného stavebního odpadu
(pro porovnání uvádím v závorkách údaje za
rok 2012):
yy plasty 60.933, - kg (56.385), nápojové
kartony 2.192,- kg (2.015), sklo 60.345,kg (64.118), papír 91.607,- kg (66.098),
železo 1.930,- kg (17.050),

yy pneumatiky 4.419,- kg (5.432), akumulátory 61,- kg (5), barvy a lepidla 1.921,kg (1.424), léčiva 25,- kg (17), rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy a detergenty 639,- kg (201),
oleje 210,- kg (366),
yy vyřazená elektrická a elektronická zařízení (neúplná) 392,- kg (188),
yy biologicky rozložitelný odpad 76.570,kg (75.530),
yy objemný odpad 111.960,- kg (152.340),
yy směsný (zbytkový) komunální odpad
840.836,- kg (785.964)
yy stavební odpad 225.080,- kg (241.880)

Celkové množství svezeného
odpadu v roce 2013 tedy činilo
1.479.120,- kg (1.469.013).
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Toto celkové množství lze také rozdělit
následovně:
yy vytříděno do kontejnerů a výkupu bylo
(PL, NK, SK, PAP, ŽEL) 217.007,- kg
(205.666) = 14,7 % (14),
yy sběrným dvorem a mobilními svozy prošlo 444.627 kg (498.703), z toho
yy nebezpečného odpadu
3.248,- kg
(2.201) = 0,2 % (0,2),
yy směsného a objemného odpadu, pneumatik a odpadu ze zeleně 216.299,- kg
(254.622) = 14,6 % (17,3),
yy stavebního odpadu
225.080,- kg
(241.880) = 15,2 % (16,4),
yy popelnicemi a kontejnery u domů
(včetně chalupářů) prošlo 739.386,- kg
(688.844) = 50 % (46,9),
yy z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze
hřbitova a z ostatních činností technických služeb a města bylo prostřednictvím překladiště na bývalé skládce u Radešova, odvezeno 78.100,- kg (75.800)
= 5,3 % (5,2) odpadů.
V tomto přehledu není uvedeno
15.645,- kg (18.510) elektrozařízení, které bylo shromážděno ve sběrném dvoře
a při mobilních svozech, bylo uplatněno
v režimu zpětného odběru prostřednictvím společností Elektrowin, Asekol a
Ekolamp a neeviduje se jako odpad.

Průměrně tedy na 1 obyvatele města vychází ročně celkem 339 kg (343)
odpadu, z toho je 50 kg (48) vytříděných
(PL, NK, SK, PAP, ŽEL), 102 kg (116) odpadu nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního, odloženého ve sběrném
dvoře, 170 kg (161) zbytkového odpadu
odloženého do popelnic nebo kontejnerů
u domu; zbývajících 17 kg (18) je podíl
na odpadu z odpadkových košů, z ulic, ze
hřbitova a z ostatních činností technických služeb a města. K těmto číslům můžeme ke každému z obyvatel ještě přidat
průměrně 3,6 kg (4,3) elektrozařízení,
odložených ve sběrném dvoře a při mobilních svozech, uplatněných v režimu zpětného odběru.

Pro ilustraci ještě uvedu, že celkové
odpadové náklady za rok 2013, bez provozních nákladů technických služeb a po
odečtení příjmu od společnosti Ekokom ,
Asekol a Elektrowin (623.059,- Kč), činily
cca 2.831.063,- Kč (2.892.000), což je
průměrně na každého obyvatele cca 649,Kč.
Na závěr jenom krátké zhodnocení.
Podíl necelých 15 % vytříděného odpadu
(PL, NK, SK, PAP, K) z celkového množství
vytvořených odpadů je stále poměrně
málo, ovšem pokud vztáhneme vytříděné
množství pouze k odpadu z popelnic, což
činí 22,7 % (23), je tento podíl příznivější
(průměrný podíl těchto složek v naplněné popelnici je celkem cca 40 %). Stále
ale máme v třídění využitelných složek
rezervy a měli bychom se snažit uvedený podíl zvýšit, a to nejen kvůli tomu,
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abychom získali vyšší finanční příspěvek
od společnosti Ekokom, ale i z důvodu
šetrného využívání surovinových zdrojů
Země. Také by již mělo být samozřejmostí,
že do popelnice se nedávají žádné nebezpečné odpady (je potěšující, že se jich na
sběrný dvůr dostalo více než vloni) a žádné (tedy ani ty nejmenší) elektroodpady.
Tam, kde to lze, neměly by do popelnice
přijít ani bioodpady, které by měly být
v maximální možné míře využity domácím kompostováním. Ve využívání bioodpadů (ze zahrad i domácností) jsou také
stále velké rezervy, i když jejich množství
na sběrném dvoře mírně vzrostlo. Celkové množství odpadů a množství odpadů
v popelnicích opět mírně vzrostlo, což
pravděpodobně souvisí se zvýšením koupěschopností občanů, neměla by ale polevit snaha po důsledném vytřídění všech
tvořených odpadů.
Za město můžeme konstatovat, že
podmínky pro řádné nakládání s odpady
a především pro jejich třídění jsou vytvořené v dostatečné míře a je potřebné
je řádně využívat. A sluší se také ještě vyslovit poděkování všem, kdo si plní své
povinnosti a se svými odpady řádně
nakládají, v rámci vytvořeného městského odpadového systému.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Den Země
a životního prostředí

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

MOTIVAČNÍ PROGRAM ELEKTROWIN
V loňském roce požádalo město Police n. M. o odměnu z motivačního programu spol. Elektrowin, a to o příspěvek
na rozšíření zpevněné plochy pod kontejnery u sběrného dvora. Tato potřebná
úprava byla koncem loňského roku zrealizována a spol. Elektrowin následně žádost města schválila. Rozhodnými kritérii
pro přiznání odměny bylo to, že město
dosáhlo výtěžnosti velkých a malých spotřebičů za čtvrtletí od 0,31 do 0,85 kg na

obyvatele, objednává odvoz soustředěných elektrozařízení ve sběrném dvoře
prostřednictvím systému Recos, má přístupné místo zpětného odběru (sběrný
dvůr) i pro koncové prodejce elektrozařízení a závěr kontroly sběrného dvora,
provedeného spol. Elektrowin, byl bez
závad. Město tak získalo odměnu ve výši
22.723,- Kč.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

HARMONOGRAM INVESTČNÍCH AKCÍ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ NA ROK 2014
Stavební a další akce zařazené do návrhu rozpočtu města roku 2014
Název akce

2212 - Komunikace

Termín realizace
leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

listopad prosinec
XI

XII

Projektová dokumentace komunikace nad domovem důchodců aktualizace, územní řízení a
stavební povolení
Projektová dokumentace komunikace před muzeem MERKUR na autobusovém nádraží +
Husova ul.
Oprava komunikace před muzeem MERKUR na autobusovém nádraží + Husova ul.
Oprava komunikace ul. Za Pekárnou
Hlavňov - zatáčka na Hvězdu - zvýšené obruby komunikace + odvodnění
Hlavňov - Komunikace na Malé Straně oprava povrchu
Komunikace Na Drahách v Pěkově
Oprava komunikací v Radešově
Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace ke sběrnému dvoru + vlastní realizace
Oprava komunikace před bytovkou v Pěkově - podíl města
Projektová dokumentace + realizace - komunikace do Ochoze, ke Krtíčkom, oprava opěrné
zdi, panelovka
Opravy komunikací, překopů ve městě
Oprava komunikace na Honech za rybníkem, stříkaná

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komukací (chodníky, cyklostezky, parkové úpravy, parkoviště)
Úprava prostoru před smuteční síní
Oprava vstupů Ostašská čp. 254, podíl města
Oprava vstupů čp. 293, sídliště + oprava chodník sídliště č.p. 239, podíl města
Mobiliář a úprava plochy u informační tabule, Hlavňov
Oprava chodníků v Ostašské ulici I. etapa, další s rekonstrukcí vozovky

2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
Autobusové nádraží - úprava zastávky a jednotlivých stanovišť

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
Hony - zatrubení příkopu "Nad zvoničkou"

Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
MŠ - Rekonstrukce děts.sociál. zařízení I a II. NP -1. budova
MŠ - linoleum III.třída
ZŠ - Práce nezbytné realizovat se zateplením ZŠ, nátěr venk. schodiště atd.
ZŠ - Stará budova - podlahy na I. stupni + int., interiér chodeb II.stupeň
ZŠ - Projekt "Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují"
(spolufinancováno z programu EU OP ŽP)
ZUŠ rekonstrukce sociálního zařízení na budově B
ZUŠ oprava stropní konstrukce na budově A

3311 - Divadelní činnost
Nové hlediště v divadle

3315 - Činnost muzeí a galerií
Plynový kotel v Muzeu papírových modelů Police

332 - Památky
Oprava hřbitovní zdi
Oprava kříže v Radešově
Pozlacení jmen na deskách pod radnicí

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
Projektová dokumentace + realizace - víceúčelové venkovní hřiště - zázemí, parkoviště
Koupaliště - doplnění vybavení - skluzavka atd.

3612 - Bytové hospodářství
Odstranění vlhkosti u 2 x 9 BJ. Fučíkova

3632 - Pohřebnictví
Zádlažba na hřbitově - urnový háj

3635 - Územní plánování
Nový územní plán, musí být schválen do roku 2015, projednávání 3 roky

3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)
Výměna oken na čp. 97
Plynofikace rychlého občerstvení Pellyho domy
Dodělání elektriky v Pellyho parku
Projektová dokumentace + realizace ukládání smetku v areálu TS
Projektová dokumentace + vybudování rozšíření sběrného dvora v Polici nad Metují
Projektová dokumentace + vybudování nového a úprava starého úložiště výkopové zeminy

PODMÍNĚNO DOTACÍ
Oprava komunikace na Zděřinu (rozpočtované náklady celé akce)

PODMÍNĚNO UVOLNĚNÍM PROSTŘEDKŮ
Zádlažba na hřbitově (přístupová plocha k boxům)
Oprava balkonů a vzduchotechniky na DPS, zateplení
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Pan Josef Rotter

- nejstarší občan Hlavňova

Jubilea
V únoru slavili:
70 let pan Petr Plašek
pan Karel Macoun
pan Alexander Turko
pan Antonín Kavka
paní Libuše Geislerová
75 let pan Jaromír Kopecký
pan František Hanzl
80 let paní Františka Grütznerová
pan Miloslav Ther
paní Marie Ducháčková
90 let paní Anna Havlíková
Všem ju bilan tů m pře jem e

pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech

Kde jste bydlel, když se dům zbořil?

S panem Rottrem rozmlouvali dne
19. 10. 2012 Mgr. Michal Bureš a Mgr.
František Janeček
Pane Rottere já se Vás nejdříve zeptám
na datum a místo narození.
5.4. 1923 v Machově.

Z toho Machova, kdy jste se dostal do
Hlavňova?
Hned v tom roce, co jsem se narodil.

Maminka pocházela z Machova a žila
tam vlastně až do Vašeho narození?
Ano.

Rodiče do té doby spolu nežili? Tatínek
v Hlavňově a maminka v Machově?

To bylo jenom tak půl roku. Potom se
maminka odstěhovala sem a pak už byla natrvalo tady. Nebylo to tu jednoduché.
V Machově babička pocházela ze sedmi
dětí, děda také ze sedmi. Tatínkovi zemřel
táta, když mu bylo osm let. Dnes se těžko
vypravuje, jaká situace v těch rodinách byla,
jak se pracovalo. Třeba tady v Hlavňově se
tkalo na stavech. V jedné místnosti byly dva
stavy, tam se spalo, vařilo i líbalo.

Krátce po Vašem narození jste se přestěhovali do Hlavňova, v jakém čísle popisném jste bydleli?

V čísle 7. Barák je vybouraný. Sám jsem
si ho namaloval. Nejlepší malby mají moje
děti, dnes již vnuci.

Na fotografiích od pana Provazníka
z roku 1952 Váš dům ještě stál. Proč se
zboural?

To nevím. Byl jsem ve fabrice, kde jsem
se snažil honit koruny. Chodil jsem vyučovat technické minimum a sváření plamenem po fabrikách tady po Broumovsku. To
jsem dělal po práci, takže já jsem se ani tady
v tom Hlavňově moc nezdržoval.
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To už jsem byl ženatý a bydlel jsem
tady v čp.79 po Kracíkových (v zatáčce na
Hvězdu na horním konci Hlavňova). Nejdříve jsme bydleli provizorně u našich. Děda
měl polovičku postavenou. Tu si postavil na
začátku války. My jsme se sem nastěhovali
v roce 1947, a to jsme byli asi půl roku spolu. Tady ten barák byl asi dva roky prázdný
a byl v zoufalém stavu.

Vy jste chodil v Hlavňově do kolikáté
třídy?
Do páté.

Pak jste šel do Police?

Ano, ale ještě jsem byl rok v Němcích.
Čtvrtý školní rok jsem byl na handlu, na
pátou třídu už zase v Hlavňově a pak v Polici. Tatínek uměl perfektně rusky a říkal,
že ruštinu v životě nepotřeboval, že potřeboval němčinu. Tak mě poslal na handl. Byl
jsem nadšený. Rok jsem přežil sám v Němcích, byl jsem ve Studnici. Kdybyste potom
viděli můj první diktát v Čechách, modrá
barva tam nebyla vůbec vidět. Samá červená! Já jsem za ten rok v Němcích, jak jsem
neměl s kým česky promluvit, zapomněl
český pravopis. A myslím si, že ta čeština
mně pak chyběla pořád, i teď.

Zkuste nám popsat, jak to vypadalo na
té škole, když tam bylo třeba těch osm
nebo devět Němců? Jak jste spolu vycházeli?

Myslím, že jsme nevycházeli špatně.
V té době jsem už uměl německy.

Němci, co byli v Hlavňově na handlu, se
za ten rok naučili česky dobře?

Myslím, že jo. Prvních půl roku nebyli
klasifikovaní, až druhý půl rok byli klasifikovaní. Já v Němcích to měl také tak. Vcelku
se naučili dobře česky, protože na ně nikdo
německy nemluvil, jenom co mluvili mezi
sebou. Občas jsme měli spolu boje, obzvlášť
po roce 1933, kdy Hitler v Německu začal.
Oni nám sem chodili na bledule a rejpali to

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

Statistika

K 28. 2. 2014 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4213 obyvatel.

Sňatky

Zatím neoddáváme – ale záznamů na letošní sezonu máme dost.
Dagmar Hambálková - matrikářka

se sazenicemi, a my jsme je vždycky hnali
klackama, ale žádný úraz nebyl. To já jsem
měl úraz ve Studnici. Tam už tenkrát byl
Konrád Henlein a do škol už zavedli HitlerJugen. My školáci v Hlavňově jsme si
hráli na země, na schovávanou, na zvířata,
takový všelijaký hry, a tam ve Studnici najednou kluci seřazení v řadě, pochodovali,
zpívali pochodový písničky. Na mne také
chtěli, abych šel. Já jsem byl Masarykovec a
oni mě nadávali Macadrek. Jednou měli takovou kuráž a začali mě honit. Utíkal jsem
směrem na Skalku, a když už byli skoro u
mne - to jsem měl už strach, že mě zmydlí - tak jsem použil Žižkovu metodu. Koulel
jsem dolů opuku a jeden kluk to dostal do
hlavy. Bylo vyšetřování, ale nic se mi nestalo, protože někteří dosvědčili, jak to bylo.

Měl jste i nějaké spolužáky z vašeho
ročníku v Hlavňově?

Jakpak by ne! Byli jsme tady čtyři kluci.
Joska Šorfů, Jarka Pinkavů, Bohouš Synků
a já. Joska Šorfů byl malinko takový náboženský zanícenec, ale je dobrej, výbornej.
Vyučil se obchodním příručím, měl zaječí
úmysly do Francie, ale Hitler nám naše sny
přerušil. Pak byl Jarka Pinkavů, no to byl
sedlák. Ten zůstal na statku. Bohouš Synků
ten dělal v Litomyšli tříletou strojařinu. Nakonec jsem to byl já. Měl jsem zůstat doma
– to byl takový domácí verdikt . Půl roku
jsem chodil do takový zimní zemědělský
školy. Bylo zde kolem padesáti dětí a hoši
o rok o dva starší se vytahovali, co všechno
umějí, jak slouží, jaký jsou chytrý, jaký jsou
veliký. Já jsem jim to tedy pekelně záviděl.
Jednou jsme jeli s bratrancem do Červeného Kostelce. Ale doma jsem neřekl ani slovo,
nic se nevědělo. V Kostelci byla firma Hájek
a Semerák. Byl jsem v sedmém nebi, když
jsem tu dílnu viděl. Chtěl jsem k nim hned
do učení, ale řekli mi, že až po prázdninách,
že mají plno. Z Červeného Kostelce jsme
jeli do Rtyně, tam byla malinko větší firma
Schreiber a Kulda. Tam už dělali větší kom-

ponenty, velký mlátičky, všelijaký stroje.
Bylo tam asi padesát zaměstnanců včetně
učňů. No a mě tam napadlo, se zeptat taky. A
inženýr Kulda říkal, že v pondělí musím nastoupit. No to bylo, jako když mě bací. Ing.
Kulda říkal, že se jim to ještě nestalo, aby
si kluk přišel říct o učení. Když jsem přišel
domů, řekl jsem to a hned druhý den jsme
tam s tatínkem šli pěšky. Tehdy nic nejezdilo. V Batňovicích měl kamaráda, se kterým
celé roky sloužil ve válce, a tam mně sehnal
podnájem. V pátek jsem chodil domů. Měl
jsem sjednáno půl litr kozího mléka ráno a
nocleh. Peřiny jsem musel mít svoje. A tak
jsem takhle tři a půl roku pendloval.

Který učitel byl tady v té době? První až
pátá třída?

První byl Buchnar, takový menší pán,
vousatej, vcelku solidní, ale měl semetriku manželku. Ve škole měli byt. Druhý byl
Hartman. Měli jsme ho všichni rádi. Hodně
nás naučil a pamatuji si kolem dějin Masaryka – to bylo jako náboženství. Pak tam učil
Haufleisch – pak se přejmenoval na Horského. To ale nebyl učitel. To byl děvkař a hudebník. Místo, aby se věnoval žákům, čuměl
oknem ven a přemýšlel, co bude dělat odpoledne. Když byl tělocvik, tak nás táhl na
Hvězdu, na Pužďáře udělal vejkop míče, ten
zapadl do Rubový rokle a kluci hledejte. A
on zatím dřímal. No a v Polici byla chlapecká měšťanka. Ředitelem tam byl Tobiška –
to byl starší pán, bílou vestu, řetěz. Tenkrát
to byla móda u té lepší vrstvy občanstva.
Učila tam potom také Švejdarová, Candalínová, Kylar, Šmída (matikář). V Polici jsem
pak dělal půl roku tu odbornou zemědělskou. Tam byl učitel Baudyš a takový dvě
starý slečny. Ani ne po půl roce jsem to tam
sklapnul a frčel jsem do Rtyně. Ze Rtyně
jsem chodil do Úpice do živnostenský školy.

Jaké bylo povolání rodičů?

Tatínek byl vyučený zedník, ještě mám
schovaný jeho výuční list. Maminka byla potom doma a pracovala na poli.

Máte nějaké sourozence?

Mám bráchu, je o 5 roků mladší. V lednu mu bude 85 let a mě bude v dubnu 90
let. Bratr absolvoval čtyřletou zemědělskou
školu a pak dělal v JZD. Bydlí v čp. 7. Polovičku domu mu postavil táta a druhou polovičku jsme postavili všichni.

Vzpomenete si na nějaké dětské hry
nebo písničky?

Hráli jsme třeba na ty země: udělal se
nohou důlek, tam se dal míč. Ten, kdo byl
před tím potrefený, řekl nějakou zemi. A
kdo měl jméno té země, musel míč vzít a někoho trefit. Když nikoho netrefil, tak musel
znovu. Potom to byli „zvířata“, schovávaná.
Začali jsme trošičku s fotbalem. Malý
rybník zničili rybáři. My jsme tam natahali
spoustu koleček písku a tam jsme hráli fotbal. A nejenom my, ale i Suchodoláci. Taky
se hrál volejbal, v zimě hokej.
Pak nastoupili komunisti a rybáři prosadili, že si to zabrali. Oni se nikoho neptali.
Byl jsem členem Sokola až do dorostu, byl
jsem i u hasičů, to snad každý občan po-

kládal za povinnost. Dodnes vzpomínám
na staré strejce, jak byli důslední a pečliví.
Byla zde ruční stříkačka od firmy Stratílek
– to byl unikát - asi na 4 nebo 6 mužů. Když
pak byla motorová, tu zajistil Stavostroj, byl
jsem už na vojně v Hradci.

Ve kterých kasárnách jste sloužil?

Sloužil jsem Na Hradě, bez tří měsíců
dva roky. Narukoval jsem do Nového Města
k pěšákům. Tam byly nový kasárna, samá
dlaždička – no přepych, to bylo jako na hotelu. Taky ta kázeň na to vypadala. Byla tam
vojna jako řemen. Za tři neděle jsem rozkazem byl převelen do Hradce k technické
rotě. Kasárna Na Hradě byla postavena za
Marie Terezie, vysoké stropy, dlažba – veliké písáky převážně už vydupané, voda
v zimě nebyla, protože to celé zamrzlo. Mělo
to výhodu, že jsme chodili 1x za 14 dní do
městských lázní. Tam jsme se šplouchali,
byly tam umělé vlny, to bylo dobré. Asi po
roce mě převeleli do autoškoly do Josefova
a tam jsem byl asi dva měsíce, až do složení
zkoušek. Když nás přivezli do Josefova, dali
nás do holé místnosti, kde nebyla ani sláma,
matrace, nic. Tak jsme to dva dny vydrželi
a pak jsme něco stěhovali. Na stravu jsme
chodili do kasáren. Cvičili jsme s auty jízdu
do vrchu. Pak jsem byl dva měsíce v Žamberku na radiostanici. Tam to nebylo špatný, to nebyla vojna, to byl civil. Závěr vojny
jsem měl v Kuřivodech. Tam jsem se naučil
chytat zmije a pak jsem je chytal tady. Po
vojně jsem se oženil.

Kde jste se seznámil s manželkou?

To už ve válce. Já jsem po ní pokukoval,
jak se sem přistěhovali z Olešnice od Červeného Kostelce. Teď už jsme spolu 61 let.

Jak se dotýkala válka tady v Hlavňově?

Válka tady v Hlavňově se vyloženě nijak
nedotkla. Tady byl jeden občan německé
národnosti, ten narukoval a pravděpodobně padnul. Jmenoval se Rudolf. V roce 1947
jsem mluvil s jeho ženou. Oni se odtud odstěhovali a tím to skončilo. Němci tady zavřeli dole Suchánka, toho pak pustili a zavřeli Vacka a Krtičku.
Pamatujete na nějaké to partyzánské
hnutí ke konci války? V Pískové rokli prý
byli partyzáni?
Já mám dojem, že tady z Hlavňova se
toho nikdo nezúčastnil. V Broumově byl
lágr s Litevci a ti sem chodili žebrat chleba.
Chodil jsem s nimi přes hory, protože jsem
to perfektně tady znal. Kolem lesa chodila
stráž. Všechny lesy, včetně restaurace na
Hvězdě nám zabrali.
Ještě byla jedna příhoda: Jirků Pepik
měl za barákem stoh slámy. Zjistil, že tam
nějací chlapi přenocují. Tak to nahlásil četníkům a ti přišli a zatkli je. Byli to Rusáci.
Museli je zatknout, ale na Klůčku je pustili.
Četníci museli být opatrní. Ne všichni ale
byli dobří. Jezdil jsem do práce do Hronova
do Žabokrk od 5-ti do 17-ti hod. Na kolech
jsem měl světlo a musel jsem ho zakrýt,
byl povolený otvor 1cm x 1 cm. Z Bukovice
do Hlavňova se dělala silnice, a tak jsem to
vždycky sundal a najednou za Hubkovou
stodolou na mě vyskočil četník Reil a jak

to, že jsem si dovolil ohrozit pozici říšské
armády. Šel se mnou až domů, tam ho naši
prosili, ale marně. Třetí den přišel výhružný
dopis z kriminálky v Pardubicích v němčině, že jakmile nebude uhrazena pokuta ve
výši asi 120,- Kč, bude zahájeno trestní řízení. Ještě večer jsem jel do Police na poštu
s tou pokutou, aby byl pokoj.

Ke konci války k nám chodili asi čtyři
ruští partyzáni. Nevíte o tom něco? Asi
5. května to tady odzbrojovali.

Pamatuji, že u Klimešů byli, že někam
chodil táta, že chodili k tátovi, ale nevím o
tom vůbec nic. Oni mi nic neřekli. Měl jsem
spojení s jedním z Končin. Potom ho zastřelili.
Tady byli zaměstnaní zajatí ruští vojáci
z lágru v Metuji. Čistili les a chodili k Berkům spát. Táta za nimi chodil. A pak, když
přišli Rusové, tak táta byl čtyři dny pryč. Vůbec jsme o něm nevěděli.

Jak prožívali lidé v Hlavňově osvobození?

Nadšení tady bylo veliké, dokonce se
pamatuji, že tady byly dva alegorické vozy,
které jely na manifestaci do Police. Královnou na voze byla Líba Suchánková, byla
hezká. Hlavňov se v těch oslavách umístil
čestně. Nikdo nevěděl, co bude následovat.
Týden před kapitulací jsme již byli po
skupinkách. 1. máje troubil někdo Na Homoli na trumpetu a Standa Čechů si přinesl z Reichu hořčík. Já jsem tam měl ohýnek
a on to do něj hodil. V tu ránu byl Hlavňov
osvícený. Tak jsme se vylekali, rychle jsme
to uhasili. Přišla nějaká německá hlídka
z Hvězdy, ale pak beze všeho odešli.

Říká se, že za války byl na Hvězdě v chatě vojenský lazaret. Kudy tam nemocné
dopravovali?

Já bych tomu nevěřil, že tam byl lazaret.
Tam byl hostinským nějaký Vacek, mladý
chlap. Sháněl tady různé živobytí a tam chodili hitleráci chlastat.

Chodili Němci přes Hlavňov?

Ne, chodili po schůdkách. Němci neměli pivo, a když, tak měli 6° a my jsme měli
8°. A tak ti starší chlapi chodili po hranicích
a tady si odskočili k Vajsarovi na nějakou
šňapsku nebo víno. Navíc v Polici byly dva
pivovary, takže pivo tady bylo. A ti Němci
sem chodili. Jednou jsem šel s Bohoušem
Zinkovým z kina a zašli jsme do hospody na
limču ke starýmu Vajsarovi. Tam bylo veselo. Němci v podvlíkačkách, Šrůtek a Prokop
v německých uniformách a dávali Němcům
německé povely – vztyk – k zemi. Kdyby to
prasklo, tak by bylo zle, ale nic se nedělo. A
to prý to tam bývalo často.

Pamatujete se, kdy se stavěla tahle hospoda?

Nepamatuji se, ale někde jsem viděl původní obrázek. Byla to obyčejná chalupa.
Z vypravování vím, že před Vajsarem tam
byli Klimešovi. Joska Jirků mě tvrdil, že původní hospoda byla u nich. Dokonce říkal,
že mi ukáže nadpis z doby Rakouska, že to
bylo tam u nich. Já si myslím, že hospoda u
Vajsarů bude asi přibližně stejně stará jako
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u Doležalů. Asi před 1. světovou válkou.

Jací řemeslníci byli v Hlavňově?

Byly tady 3 hospody: u Vajsarů (později u Klimšů), u Doležalů, dole u Ticháčků a
čtvrtá na Hvězdě. Pak tady byli:
Kovář Hornych (kovárna byla pod hospodou - byla to jenom taková cihlová kůlna,
elektrika ještě tady nebyla, tak měli jenom
měchy, družstvo to potom kvůli cihlám rozbilo),
Kolář Berka (naproti soše sv. Jana na
dolním konci) - ten dělal bezvadně lyže,
kola mu trochu šmajdaly, ale ostatní věci
dělal perfektně. Všechny věci si dělal prakticky „na koleně“. Měl hoblovačku a cirkulárku, to ano.
Měli jsme tady taky kapelu. Kdo dělal
kapelníka nevím, ale basu hrál mlejnskej.
Pamatuji se, že dole truhlář Rotter měl
bezvadně zadělanou dílnu, ale neuměl upomínat lidi. To mě vypravoval starý Jirka, že
mu dělal okna a trvalo to dva roky, než si
řekl, co za ně. Někteří lidé ho zase vědomě
šidili. Později tajemník.
Dále tu byli:
Švec Vacek, sedlář Hornych, tesař
Rotter- to nebyla živnost, ten byl vždycky
někde zaměstnaný, truhlář a později sekerník Jenka - žasli byste, jak s obyčejnou
sekerkou, hoblíkem a dlátem spravil v Ratibořicích to vodní kolo nebo perfektně udělal to zařízení ve mlýně v Ochozi.
Byly tady 3 obchody se smíšeným zbožím: u Čermáků (původně u Michlů), u Jirásků – tam byl pekař a smíšené zboží, Doležalovi a Konzum u Hornychů.
Pak tady byl košíkář Vajsar, ale já nevím, kdy sem přišel. Byl původně zavřený
v base, měl si odkroutit 25 let za to, že zavraždil tátu. V base se naučil dělat košíky,
kočárky, nebo takový ozdobný věci. Dělal
nádherné věci. Po válce se odstěhovali do
Meziměstí.
Potom tady byli domácí tkalci. Těch
tady bylo hodně, např. Klímka, u Thérů, u
Košťálů, Majvaldovi. Byl tady Zídek, který
ze starých šatů nastřihal proužky, a ty používal jako tkaní a dělal koberce. Mám ještě
pár kousků schovaných, aby prapravnuci
jednou viděli, co se dávalo na podlahu. Zídek bydlel na kopci naproti konzumu. Potom tam bydleli Vlčkovi, kteří se po válce
odstěhovali.
Na dolejším konci bydleli nějací Šarfovi - ti dělali takové krouhačky na zelí a na
řepu.. Pak tady byl krejčí Krtička a bednář
Rotter.

Co se týká poválečného vývoje, združstevňování, jak to tady probíhalo?

Myslím si, že Hlavňov byla z posledních
vesnic, která se do poslední chvíle bránila.
Třeba dole Pinkava se bránil, brácha taky
trucoval a ještě někdo. Nadšení pro to nebylo.

Naopak, byl tady někdo, kdo tou myšlenkou žil?

Já myslím, že jediný, kdo tady s tím žil,
byl Franta Rudolfů, který nebyl zemědělcem. On měl několik funkcí. První funkce

Polický měsíčník - duben 2014 - strana 13

byla v odboru pro věci církevní, potom
v Hlavňově dělal odbor zemědělství. Nevím,
do koho tady „hučel“. Já jsem se vyhýbal
těm, kteří „fandili“ systému. Měl jsem mnoho práce a starostí s opravou baráku. My
jsme si tady všechno dělali sami. Barák byl
na rozbourání. Elektrika nebyla, vodovod
nebyl, stropy nebyly, sklep sice byl klenutý, nádherný, ale podlaha žádná. Při dešti
bylo ve sklepě plno vody. Měl jsem možnost
dělat v Uničově nebo v Gottwaldově. V Kovopole jsem se dostal do styku s lidmi, tak
jsem měl možnost, ale babička nedovolila.
Peníze jsme neměli. Měl jsem naspořeno asi
50 000 Kč a ty „sežral“ stát, všechny propadly.
Pamatuji se, když se dělala cesta nahoru nad Klůček (dneska už to není cesta). Ve
Vajsarovo se lámala opuka a tatínek dělal
takovýho zapisovatele těch brigád. Všichni,
kteří měli nahoře pole, chodili na robotu.
Celou tu cestu až nahoru „vyharcovali“. To
znamenalo nalámat opuku, odvézt opuku
a ručně všechno zadělat. A to byla cesta
perfektní. Cesta na Hvězdu to bylo to samý.
Tohleto nadšení ukradli komunisti a teď
tyhlety vlády. Ožebračili republiku, nadšení
něco udělat zadarmo pro obec, pro republiku, pro sebe. Všechno se dělalo brigádnicky, dobrovolně. Já tam chodil s manželkou.
Taky se rozšiřovala silnice a zase brigádnicky, Pinkava přijel s koňmi, přivezl fůru a
hned druhá parta to štorcovala.
Taky se tu hrálo divadlo, a to ještě i za
komunistů. Otce jsem tam hrál dokonce já,
potom se tady hrálo „Na konci světa“, „Potopa“ na to si také pamatuji. To jsem režíroval
dokonce já. Takovým tahounem byl i táta
pana Janečka.

Pamatujete se na obecní bubeníky Prokopa a Rottera?

To byl Prokop „veliký“, měl asi dva metry a Prokopka „malá“ – ta mu byla tak do
polovičky. No to dokonce byla i paní ještě za svobodna s bubínkem. „Na vědomost
se dává, že Prokop svinčí maso prodávat

bude…“ Prokop měl dva syny. Jeden byl
v Polici, rozvážel uhlí a jeho dcera Zdena
Krtičková má v Tomkově ulici fotografii.

Pamatujete se, když se tady v Hlavňově
dělal vodovod a kdy elektřina?

Jakpak by ne. Vodovod se dělal v r. 1928
a za rok byl hotový. Žádný přejezdy na pole,
žádné přejezdy veřejné se nesměly rozhrabat. Za rok z Machova až po Pěkov bylo
hotovo. Mne zajímalo, jak spojovaly truby.
Hrdlo, tam dali provaz, trubky dali k sobě,
pak to zaplácali jílem. Měli malý kotlíček na
třínožce, tam měli olovo, to roztavili, tím to
zalili a pak to kladivem utemovali. Nevím,
že by někdy něco teklo. Ti montéři byli tak
šikovní. Já jsem se kolem toho motal a pak
mi dali na památku takový odlitek olova.
Elektřina se po vsi dělala v roce 1946,
světla se rozsvítila na Mikuláše.

Kam se chodilo pro vodu, když nebyl vodovod?

Když nebyl vodovod, chodilo se pro
vodu na pití do studánky a na mytí do potoka. Potok byl čistý, byli tam raci a ryby.
Teď tam není nic. Pak se dělaly trkače - u
Hrubých, u Kubečků.

Pamatujete rybníky v Hlavňově?

Zjistil jsem, že tady v Hlavňově kdysi
bylo 10 rybníků. První rybník byl nahoře,
co je Grossova chata, druhý rybník byl, co
je na Berkově, co jsou kovopolský chaty, dva
rybníky jsou napuštěný, další rybník byl, co
se jezdí na pole, další rybník asi v půl kopce,
co se jde k Vajsarům. Tam byla pěkná hráz a
lidi ze vsi tam chodili pro jíl na vymazávání
kamen, pak byl rybník u Doležalů, za Nentvichovými byly tři rybníky a jeden rybník
měl být údajně na dolejším konci.

Pane Rottere, děkujeme Vám za informace, obdivujeme Vaši paměť a přejeme hodně zdraví.

Pro PM připravil František Janeček, kráceno
(foto Jan Moravec)

Víme, kde jsme doma

PhDr. RNDr. Jan Koliha
(*3. 6. 1890 - +3. 4. 1939 Praha)

Narodil se 3. 6. 1890 v Polici nad Metují (okr. Náchod) v
učitelské rodině. Po studiu gymnázia v Náchodě pokračoval na univerzitě v Praze obor
zeměpis a přírodopis. Specializoval se na geologii a hlavně paleontologii. Byl profesorem reálného gymnázia v Truhlářské ulici v Praze a v letech 1918-39 konzervátorem
Národního muzea. Začínal v botanickém oddělení, záhy přešel do Barrandea, a nakonec se stal vedoucím geologicko-palentologického oddělení Národního muzea v Praze.
Uspořádal sbírky, zkatalogizoval Barrandovy originály a také se věnoval vědecké práci.
Těžištěm jeho studia byla fauna českého staršího paleozoiku, zejména brachiopodové
fauny nejstaršího českého ordoviku.
Publikoval práce z oboru: Barchipoda z krušnohorských vrstev, Balticko-polská
facie spodního ordoviku, Spodní Tremadec na Přeloučsku.
Čerpáno z materiálů knihovny: Brandejs, Stanislav: Kniha o Police nad Metují a Policku. Police nad Metují: městská rada 1940. 275 s.
http://aleph.svkhk.cz/F/?func=direct&doc_number=000057729&local_
base=hka10&format=999
Soutěžní otázka: Jak se česky jmenuje geologické období paleozoikum?
Odpověď na březnovou soutěž: Bývalá škola ve Velkých Petrovicích má číslo popisné 64.
Knižní odměnu (knihu Hvězda v Broumovských stěnách Františka Janečka a Miroslava
Pichla) za správnou a zároveň nejrychlejší odpověď obdrží paní Jitka Krtičková.

Co nového v knihovně

Také v naší knihovně jsme se přihlásili
svými akcemi k měsíci čtenářů. Proběhla
Černá hodinka o moderním státě Izrael, děti
ze školy i ze školky přišly na besedy. Pokračuje naše celoroční soutěž o regionálních
osobnostech. A v regionálním fondu se potulujeme i se seniory. Tentokrát jsme se zaposlouchali do článků z několika čísel časopisu Od Kladského pomezí, který vycházel v
letech 1923 – 1939. Asi největší úspěch měl
článek Stav od J. Voborníka z č. 1, ročník II.
(1924) s. 5-8. Opět to bylo i díky skvělému
přednesu pana Františka Pivoňky. Tentokrát
to měl těžké, obsah článků byl opravdu různorodý. V uvedeném článku je s nadsázkou
popsáno, jak tkalcovský stav hovoří o bídě
podhorských tkalců.

Malou výstavkou knih jsme si připomněli spisovatele Bohumila Hrabala, od jehož narození 28. 3. 2014 uplynulo 100 let. Letošní
rok je označován jako rok hrabalovský. Jeho
originální dílo bylo přeloženo do řady jazyků. Také u našich severních sousedů se těší
oblibě. Svědčí o tom i to, že Hrabal byl mezi
deseti autory, jejichž knihy čtenáři swidnické knihovny znají, a proto byl na výstavě
Literární inspirace před dvěma roky. Řada
Hrabalových knih byla zfilmována a také se
těší velké oblibě. A o čem že ty jeho knížky
jsou? Snad to přiblíží jeho slova: „Do blankytně modrounkého celofánu humoru lze
zabalit ztrápené a krvavé součástky denních
starostí“.
Věra Plachtová

Nabídka knih:

yy AUSTIN, Paul: Něco na bolest
Autobiografický příběh pohotovostního lékaře v Americe.
yy SIROTKOVÁ, Soňa: Markéta Přemyslovna
Historický román české autorky o české
princezně Dagmar, která se stala královnou
na dánském trůně a manželkou dánského
krále Valdemara II.
yy GOLDACRE, Ben: Prolhaná věda
O největších světových skandálech ve zdravotnictví , pseudovědě a o vědeckých podvodech.
yy SARENBRANT, Sofie: Druhý dech
Napínavý detektivní román švédské literatury.
yy ANTONÍN, Robert: Ideální panovník českého středověku
Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení v Čechách 11. – 15. století.
yy KEMPKA, Erich: Spálil jsem Adolfa Hitlera
Vzpomínky Hitlerova osobního řidiče.
yy FORMÁNEK, Josef: Syn Větru a Prsatý muž
Příběhy života, jakkoliv ubohého i vznešeného. Cestopis nezakrývá rozčarování
z postupu civilizace na ostrově Siberut v
Indonésii.
yy STEWART, Ian: Truhlice matematických pokladů profesora Stewarta
Anglická populárně-naučné publikace plná
zajímavostí z matematiky.
yy JIREČEK, Josef: Spoléhámť se docela na
zkušené přátelství Vaše…
Jako 10. Sv. edice Paměť vydalo nakladatelství Academia ve spolupráci s Filozofickou
fakultou UK v Praze vzájemnou korespondenci Josefa Jirečka a Václava Vladivoje
Tomka z let 1858-1862.
yy HALÍK, Tomáš: Žít s tajemstvím. Podněty k
promýšlení víry
Obsahuje vybrané myšlenky z publikací posledních patnácti let.

Dáša Ducháčová

JEDEN SVĚT POTŘETÍ ZAPLNIL KOLÁROVO DIVADLO
Ve foyer divadla jsem odchytila letošní „ředitelku“ polického festivalu, Marii Hornychovou. Za chvíli proběhne poslední projekce letošního festivalu, můžeme využít
příležitosti hodnotit?
Jsme! Festival nekončí, pokračujeme dalšími týdny projekcí na školách. Zdá se, že se
povedlo Jeden svět v Polici posunout zase o
stupínek dál. Dojmy z posledních dní jsou silné, pro střízlivé zhodnocení mi chybí odstup.
Festival jsme chystaly od konce loňského
roku, poslední dva měsíce ponořené do témat
jednotlivých filmů, sestavování dramaturgie, oslovování vhodných hostů, promýšlení
rozpočtu. Teď je to čistá radost ze zážitků, ze
silných příběhů. Dojmy z osobních setkání
s výjimečnými hosty a ze silných debat sále i
na chodbách kina. Potěšení z povedené spolupráce tří odlišných osobností, které seznámila
chuť zorganizovat další Jeden svět po odstěho-

vání většiny loňského týmu.

Festival „vyrostl“ viditelně, promyšlená kavárna v předsálí, víc než slušně zaplněné
projekce…
Kavárna snad udělala divákům radost,
málokdo z přespolních poznal, že byla jen dočasná. Sobotní koncert nás ujistil, že nám i pro
případné příště půjde o dobrou živou muziku,
kterou běžně v polickém kině neuslyšíme. Slyšet naživo nejlepší desku loňského roku byla
třešinka na festivalovém dortu.

Je vůbec něco, co se nepovedlo?
O menších chybách víme, zásadní snad ani
nebyly. I nejméně navštívené představení mělo
víc diváků než běžné promítání během roku
v kině. Nebyl čas důkladně sčítat, podle prodeje
lístků odhadujeme nejméně 500 diváků na filmech. Kapela si užila vnímavého publika. Technika díky Jakubovi Vovsovi i pánům zvukařům a
osvětlovačům fungovala, což je při promítání půl

druhé desítky dokumentů základ.
Já jsem zaháněla negativní pocity z toho,
že se nepovedlo do kina dostat velkou část známých, kolegů z práce a všech, které jsme v kině
asi očekávali. Mrzelo mě, že některé z mého pohledu důležité lidi, nezlákám do kina na projekce
s debatami, které považuju za základ festivalu. A
když, tak ne víc než povrchně. Že je to naprosto
zbytečné mi došlo až teď na konci. Vynahradila
mi to spokojenost nečekaných skalních diváků,
hodiny debat ve foyer s lidmi, které jindy v Polici
jen míjím.

A vaše plány a vize pro rok příští?

Ten je daleko, ale odhaduju, že se těžko
festivalu dobrovolně vzdáme . Už ho máme
pod kůží a snad si nenamlouváme, že je tu
dost lidí, kterým by zjara chyběl. Těšíme se, že
rozšíříme organizační tým a odvážíme se zase
kousek dál. Dokumenty jsou totiž návykové!
Ptala se Pavla Hajpišlová,
Gymnázium Broumov.
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KINO
Úterý 15. 4. 2014 od 19 hodin
Kolárovo divadlo

ANGELIKA

Dobrodružný / Romantický
Francie / Belgie / Česko / Rakousko,
2013
Sedmnáctiletá Angelika je proti své
vůli provdána za bohatého toulouského hraběte Joffreye de Peyrac, který je
nejen o dvanáct let starší než ona, ale
má také pověst čaroděje. Svým šarmem a inteligencí si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že jejich šťastný
život nemůže nic ohrozit. Jednoho dne
je ale Peyrac uvržen do Bastily a upálen na hranici za údajné čarodějnictví.
Angelika se uchýlí s dětmi na Dvůr
zázraků a s pomocí banditů plánuje
pomstu všem, kteří změnili její pohádku ve zlý sen.

Režie: Ariel Zeitoun
Hrají: Nora Arnezeder, Salomé Degeer,
Gérard Lanvin, Tomer Sisley, Olivier
Gourmet, Mathieu Kassovitz, David
Kross, Miguel Herz-Kestranek, Julian
Weigend, Fabrice Rodriguez, Karine
Valmer, Florence Coste, Jean-Louis
Sbille, Bruno Joris, Petr Mareček, Petr
Kantor, Adriana Bajtková, Jaromír
Emett, Zuzana Hrubčová, Josef Kuhn
Vstupné: 50 Kč
*****

Úterý 29. 4. 2014 od 19 hodin
Kolárovo divadlo

COLLETE

Drama/ Romantický/ Válečný/ Historický
ČR / Slovensko / Nizozemsko, 2013,
125 min
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří
Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clémence Thioly) vypráví o osudu
tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o
tenké hranici mezi dobrem a zlem a
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pravdou a lží.. V osvětimském koncentračním táboře se před námi odhaluje
nelítostný svět každodenního boje o
přežití. Vládne tu přísná hierarchie i
mezisamotnými vězni. Obchoduje se
se vším, co může zachránit život, nebo
alespoň na chvíli oddálit smrt. Židovka
Colette přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie. Vězeň Vili jí poradí, co má
říci při selekci, a tím ji zachrání před
smrtí v plynové komoře. Colettiny
krásy si brzy všimne fanatický důstojník SS Weisacker (Eric Bouwer) a zaměstná ji ve své dílně. Nezadržitelně
propadá jejímu kouzlu a zároveň se
opájí krutostí a mocí nad životem a
smrtí rasově méněcenné bytosti. Navzdory každodennímu utrpení se Vili a
Colette sbližují. Jejich láska jim dodává
sílu snášet peklo koncentračního tábora. V zoufalém boji o život společně
naplánují riskantní útěk...

Režie: Milan Cieslar
Scénář: Arnošt Lustig, Milan Cieslar
Kamera: Marek Jícha
Hudba: Atli Örvarsson
Hrají: Clémence Thioly, Jiří Mádl, Eric
Bouwer, Ondřej Vetchý, Petr Vaněk,
Michal Dlouhý, Andrej Hryc, Helena
Dvořáková, Ivan Franěk, Pavel Rímský,
Ondrej Kovaľ, Miroslav Táborský,
Václav Chalupa, Sabina Rojková, Dan
Brown, Zuzana Mauréry, Kristína Svarinská, Barbora Kodetová, Anna Kočicová, Emma Smetana, Elena Podzámska, Juraj Hrčka
Vstupné: 50 Kč

Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud
Scénář: Ken Daurio, Cinco Paul
Hudba: Pharrell Williams, Heitor Pereira

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

KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 25. 4. 2014 v 19 hodin

SZIDI TOBIAS & BAND

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK PROBÍHÁ
V DEN PŘEDSTAVENÍ OD 18:30 HOD.
V KOLÁROVĚ DIVADLE.

PŘIPRAVUJEME
Úterý 13. 5. 2014 od 17 hodin

JÁ PADOUCH 2

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

Koncert charismatické zpěvačky pořádá Náchodský Swing. Předprodej na
www.kupvstupenku.cz nebo v polickém IC.
Vstupné: 390,- / 360,- / 330,*****

Sobota 26. 4. 2014 v 18 hodin

JARNÍ KONCERT PSO &
ABSOLVENTŮ
Spolu s Police Symphony Orchestra
vystoupí Žaneta Obršálová (housle),
Tereza Špuláková (klavír), Jakub Šaroun (klavír) a saxofonový kvintet
Swingáček.
Vstupné: 80 Kč v předprodeji, 120 Kč
na místě

PELLYHO DOMY

9. 4 – 11. 4. 2014
Sál Pellyho domů
denně 8,30-11,30 a 14–16 hodin

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

6. ročník výstavy prací dětí z okolních
základních a mateřských škol. Pořádá
Mateřské centrum MaMiNa.

*****

Čtvrtek 10. 4 od 17.30 hodin
Pellyho domy, učebna č. 306

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

PROSTÍRÁNÍ Z DUTINEK

Cena 60,- Kč/osoba
V ceně materiál, s sebou mohou účastníci donést vlastní vlnu.
Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen. Přihlášky a platba
do 4. 4. v Infocentru v Pellyho domech.
*****

Neděle 13. 4. 2014 od 11 hodin
Sál Pellyho domů

KONCERT k výročí
Roku české hudby 2014

Koncert flétnového souboru MAGISTRI
(pod vedením MgA. Magdaleny Bílkové
Tůmové). Spoluúčinkuje flétnový soubor LOS FLAUTOS a žáci polické ZUŠ.
Vstupné 30 Kč
*****

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Sál Pellyho domů od 14,30 hodin
17. 4. 2014: Stanislav Motl: Život
investigativního novináře
23. 4. 2014: Marie UlrichováHakenová: Dcera slavných rodičů
Vstupné: 60Kč/přednáška
*****

postýlek, dětský nábytek, potřeby pro
miminka, atd. VŠE ZA SYMBOLICKÉ CENY.

ZÁPIS DO TANEČNÍCH
pro mládež

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

Pátek 25.4.2014, 14-18 hodin, sál
Pellyho domů

JARNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK

jarní a letní dětské oblečení, botičky, hračky, autosedačky, sedátka do vany, krosničky, vaky, šátky, zavinovačky, mantinely do
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OSTATNÍ
Sobota 12. 4. 2014 od 8 – 14 hod
Masarykovo náměstí

VELIKONOČNÍ TRH

PŘIPRAVUJEME

NA KVĚTEN

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.

INFOCENTRUM

Otevírací doba v DUBNU:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30-12:00

KONTAKTY:
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

ZBOŽÍ K PRODEJI: RAZÍTKA

K regionálním výrobkům, které se
staly stálým sortimentem na polickém
informačním centru, přibyla od 15. 3. i
razítka Martiny Noskové. Tematicky
nabízíme vše od symbolů až po zvířátka a různorodých velikostí za příznivé
ceny. Přijďte se podívat!
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PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, se kterými jsem měla
možnost během svého působení na
kulturním odboru města spolupracovat a učit se od nich, a zároveň i
všem milým lidem, které znám jako
návštěvníky informačního centra.
Jmenovitě pak: Idě Jenkové a celému Městskému úřadu v Polici
n. Met.; Martině Golové a Martině
Váňové; brigádníkům a brigádnicím
na IC, letní terase a v MPM;
zaměst-nancům Kolárova divadla:
Michalu Entlerovi, Miloši Řehákovi,
Ivance
Richterové,
Slávkovi
Hornychovi a pracovníkům CKV
Pellyho domy: Josefu Tauchmanovi,
Olince Jarčuškové a Janě Rutarové.
Bylo mi ctí být součástí Vašeho týmu
a podílet se na vytváření pověsti
Police jako kulturního centra.
Děkuji.
Lenka Slavíková
PS: A samozřejmě se budu těšit na
případnou další spolupráci. :-)

SPORT
Vážení spoluobčané,
mám tu milou povinnost, oznámit
Vám, že v neděli 6. 4. 2014 v 10 hod.
dojde za účasti starostky města paní
Idy Jenkové k slavnostnímu otevření
víceúčelového sportoviště a jeho symbolickému předání do užívání občanům našeho města.

Do roka a do dne...
Dne 20. 2. 2013 byla zastupiteli
města schválena výstavba nového
víceúčelového hřiště na místě stávajícího hokejového, které nemělo velké
využití. Rok se s rokem sešel a areál
sportoviště je konečně připraven

k užívání. Jako každá větší investice,
i tato s sebou nesla spoustu problémů
a úskalí, které jsme se snažili vyřešit k
maximální spokojenosti všech zúčastněných.
Sportoviště je nyní uzpůsobeno a
vybaveno zejména pro míčové kolektivní hry jako je fotbal, futsal, volejbal,
nohejbal, tenis, beachvolejbal, florbal,
petanque a házená. Rezervace je v
současné době možná emailem na
sport@policko.cz a od 1. 4. 2014 také
telefonicky u správce Martina Baláka
na telefonním čísle 778 499 437.
Letošní rok bude prozatím víceúčelové hřiště provozováno v tzv. „zkušebním provozu“. Počítáme s tím, že
během tohoto období vyplynou na
povrch ještě nějaké drobné nedostatky, nicméně jsme připraveni na ně
reagovat. Pokud tedy budete mít jakékoli připomínky nebo poznatky
k samotnému provozu, neváhejte se na
nás obrátit.
Pro letošní rok je také v plánu
rekonstrukce stávajících hokejových
kabin, které budou zmodernizovány,
aby vyhovovaly potřebám sportoviště.
V současné době jsou zpracovávány
různé varianty dispozičního uspořádání tak, aby co nejlépe odpovídaly
potřebám sportovců. V objektu počítáme s vybudováním šaten pro hráče,
místností pro správce, sociálním zařízením a vstupní halou s možností
drobného občerstvení.
Probíhají také programátorské
práce na vytvoření online rezervačního systému pro víceúčelové hřiště a
webových stránek, které by měly obsahovat
komplexní
informace
o sportovním dění na Policku. Zájemci
o sport si budou moci jednoduše pomocí internetu rezervovat přesný
datum a čas dle své potřeby a volného
času. Pokud vše půjde dle časového
rozvrhu, měl by být rezervační systém
spuštěn nejpozději do konce května.
Dočasně naleznete všechny provozní
informace na www.policko.cz
Věřím, že sportoviště a budoucí
nové zázemí včetně rezervačního systému splní účel, ke kterému bylo vybudováno. Hlavním cílem této investice je totiž snaha o to, aby naše děti a
mládež znaly i něco jiného než jen
internet a televizi. Pevně proto doufám, že prostory víceúčelového hřiště
tuto snahu podpoří, stanou se místem
setkávání a umožní nejen dětem se
aktivně sportovně rozvíjet.
S přáním příjemného sportování
Martin Balák - sportovní referent

SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME

fauna a flóra kolem nás
Programy jsou určené všem věkovým
skupinám, pro všechny typy škol.
Po předchozí domluvě je možné se na
tento program přihlásit i mimo určené
termíny.
Cena programu 30,-Kč, pedagogický doprovod zdarma.

PŘEDNÁŠKA A TVOŘENÍ NA
TÉMA JARO KOLEM NÁS
VSTUP DO MUZEA ZDARMA
pondělí 7. 4. 2014

VELIKONOČNÍ DÍLNY

17. a 18. dubna vždy od 14 hodin
Vstup: děti do 6 let 20,-Kč, ostatní 30,-Kč

TÝDEN ZEMĚ
22. – 30. 4. 2014

Nová turistická sezóna
v broumovském
klášteře

Po krátké přestávce se od 1. dubna opět otevírají dveře prohlídkového
okruhu broumovského kláštera. V nadcházející sezóně je pro návštěvníky připravena nová Lotrandova komůrka, nově
je také umístěna tajemná 13. komnata a
na léto se chystají noční hrané prohlídky
či speciálně zaměřené víkendy věnované
patronům kláštera. Od května pak zahájí
v nových prostorách výstavní program
Galerie Dům a opět se otevřou dveře Muzea Broumovska.
Na neděli 20. dubna je pro děti a
jejich rodiče připraven velikonoční
program, který začíná v 9.30 hledáním
vajíček v klášterním areálu a navazují
workshopy pletení pomlázek a zdobení
kraslic v klášterní kavárně. Pro opozdilce pak bude hledání vajíček zahájeno
ještě jednou od 13.00.
První speciálně zaměřený víkend
mají zájemci možnost prožít již 26. dubna, kdy pro ně v areálu kláštera bude
připravený Svatovojtěšský jarmark s tradičními regionálními produkty, pohádka
pro děti a prohlídky věnované osobnosti
sv. Vojtěcha, patronovi klášterního kostela.
Více informací o akcích na
https://www.facebook.com/KlasterniKavarna nebo www.klasterbroumov.cz

sobota 26. dubna od 14 hodin
Přednáška Jiřího Spíška a tvoření pro
veřejnost. Přijďte s námi oslavit jaro! Poslechnout si, co vše se v okolní krajině na
jaře děje, ba čeho si možná ani nevšimneme. Budeme také tvořit z papíru. Dílna
otevřena od 14 hodin. Přednáška od 15
hodin.
Vstupné děti do 6 let zdarma, ostatní 30,-Kč
M. Váňová

POZVÁNKA do JIŘINKOVÉHO SÁLU
na koncert „ŠTUDÁKŮ“

Historické prostory Jiřinkového sálu
Muzea Boženy Němcové již podesáté rozezní v neděli 13.dubna 2014 od 17:00
hod. instrumentální a vokální díla českých i
světových autorů od baroka po současnost,
včetně skladeb s jazzovou inspirací.

„ŠTUDÁCI“ Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové

Vám představí mj. díla H. Bibera, W. A.
Mozarta, L. v. Beethovena, A. Dvořáka, F.
Chopina, F. Kreislera a S. Joplina.
Vedle všudypřítomného klavíru budou
znít i housle a klarinet, vokální repertoár
se ponese ve znamení árií a duet z Mozartových oper.

Svoje kvality mladí interpreti i jejich
pedagogové úspěšně prokazují již řadu let
a každý rok dokáží posluchače příjemně
překvapit. Koncert je věnován maminkám
a ženám.
Vstupenky na koncert jsou v předprodeji od 5.dubna v Regionálním informačním centru v České Skalici, na třídě
T.G.Masaryka 33, tel. 491 453 870, e-mail
infocentrum@ceskaskalice.cz

Přijďte se inspirovat mládím v neděli 13.dubna 2014 od 17:00 do Jiřinkového sálu.
Za pořadatele Lubomír Adamů,
Magda Bečičková a Jan Vlček

Čarodějnice v Suchém Dole
Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl a Suchodolské ženy
a Místní akční skupina Stolové hory, o.s.

pořádají dne 30. dubna v 16.00 hodin
na hřišti TJ Sokol

Stavění máje a čarodějnický rej
Vystoupení šermířů, malování na obličej, soutěže. Občerstvení zajištěno.
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Znáte velikány světové lékařské vědy? (3. část)
HIPPOKRATÉS – OTEC MEDICÍNY
ŽIVOT

Hippokratés se narodil se na řeckém
ostrově Kós. Pocházel z lékařské rodiny, z
jižních Sporad (Dodekanésu), při jihozápadním pobřeží Malé Asie. V mládí cestoval
za vzděláním po Řecku, Malé Asii a snad i
po Egyptu. Přednášel a léčil v řadě řeckých
měst. Vrchol jeho činnosti spadá do období
peloponéské války v letech 431–404 př. n. l.
V roce 430 př. n. l. potlačil v Athénách mor
a bylo mu přiznáno čestné občanství města.
Zemřel ve vysokém věku v Larisse nedaleko
Soluně.

VÝZNAM A DÍLO

Hippokratés od Petra Paula Rubense

KDO BYL HIPPOKRATÉS

Hippokratés z Kósu (460 př. n. l., – ca
377 př. n. l.) patří takřka k nepřeberné
plejádě řeckých myslitelů, učenců a géniů,
jejichž bádání a celoživotní činnost položila
základy nejednomu vědnímu oboru. Bývá
nazýván „otcem medicíny“, právě jeho přičiněním se totiž lékařství stalo samostatným oborem, který byl v dřívějších dobách
tradičně slučován s filozofií nebo různými
formami magie.

Hippokratés postavil lékařství na vědecké základy a vymanil je z vlivu náboženství
a pověr. Zanechal pod svým jménem 53 spisů, jejichž závěry se na mnoho staletí staly
základem lékařské vědy. Mnohé jeho zásady platí dodnes – první povinností lékaře je
neuškodit pacientovi, každá nemoc má přirozené příčiny, lidský organismus má protilátky, které lékař musí povzbudit, vyšetřit
je třeba všechno, co můžeme vidět, slyšet,
cítit, ohmatat, ochutnat. Tvrdil, že nemoc
není trestem, seslaným rozhněvanými bohy,
ale výsledkem působení prostředí, stravy a
životních návyků. Za nejúčinnější léčebné
prostředky považoval čerstvý vzduch, čistou vodu, správnou životosprávu a vhod-

Měsíc - jediná známá přirozená družice Země
Měsíc, jak je viděn ze Země

Víte, že Měsíc …
yy je vzdálen od Země 384 000 km
yy měsíční rovníkový průměr činí 3 476 km
yy poměr hmotnosti Měsíce a Země je 1 : 81
yy poměr objemu Měsíce a Země je 1 : 50
yy řítí se rychlostí 1 km za sekundu, 60 km
za minutu, 3600 km za hodinu (přesněji
3681 km)
yy v noci klesá teplota na -190oC
yy ve dne stoupá na + 100oC
yy doba oběhu vzhledem ke hvězdám (siderický) 27 dní 7 hodin 11,5 sekund
yy doba putování zvěrokruhem (tropický)
27 dní 7 hodin 4,5 sekund
yy doba mezi dvěma úplňky (synodický) 29
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dní 12 hodin 2,8 sekund
yy doba od přízemí k přízemí (anomalistický) 27 dní 13 hodin 19 minut
yy doba od uzlu k uzlu (drakonický) 27 dní
05 hodin 35,8 sekund

První člověkem vyrobený předmět,
který dosáhl Měsíce, byla automatická sovětská sonda Luna 2, která na něj dopadla
4. září 1959 ve 21:02:24.
Lidé poprvé přistáli na Měsíci 20. července 1969. Prvním mužem kráčejícím
po měsíčním povrchu byl Neil Armstrong,
velitel americké mise Apollo 11. Zemřel
25. srpna 2012, bylo mu 82 let.
Posledním člověkem, který stál na
Měsíci, byl Eugene Cernan, který v rámci
mise Apollo 17 kráčel po Měsíci v prosinci 1972. Celkem Měsíc zatím navštívilo
dvanáct lidí.

Víte, že …
yy podle nejnovějších měření je v oblasti severního a jižního pólu Měsíce pod
povrchem ukryto alespoň 6 miliard tun
vodního ledu
yy podle nových výsledků je Měsíc jako satelit Země o 60 miliónů mladší než Země
a jeho stáří je 4,51 miliard let s chybou
20 milionů

nou dietu, objevil, že každá nemoc má své
kritické dny. Věřil, že: ,,koho neuzdraví léky,
toho uzdraví příroda.“ Snažil se o vymezení
duševních poruch, lidský mozek považoval
za interpreta vědomí.

HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA

Hippokratovi bývá přisuzováno autorství Hippokratovy přísahy – souboru
základních etických pravidel pro povolání
lékaře, z nichž část je po staletí uznávána
a považována za závazné. Přísaha obsahuje mj. slib obětavosti, časově neomezené
povinnosti pomáhat nemocným, ale i následující: „Nemocné budu léčit podle svého vědění a svých znalostí k jejich užitku a
prospěchu … Nikomu nepodám, i kdybych
byl o to žádán, smrtící lék a ani mu neudělím takovou radu. Právě tak nedám ženě
lék, aby potratila… Co uvidím a uslyším při
léčení nebo se dozvím mimo léčení, o tom
pomlčím a budu to považovat za tajemství,
jestliže to nemá být veřejně známo.“
Z přísahy je odvozen slib absolventů
lékařských fakult.
Hippokratova přísaha na byzantském
svitku ze 12. století vepsáno do tvaru kříže
Při zpracovávání textů byly využity podklady z odborné literatury a internetu.
Připravil František Janeček

yy tmavším skvrnám na Měsíci říkáme
moře, i když v nich žádná voda není, jsou
to rozsáhlé pánve pokryté vrstvou lávy
yy světlejší skvrny jsou krátery
yy Měsíc je v synchronní rotací se Zemí,
což znamená, že jedna strana Měsíce
(„přivrácená strana“) je stále obrácená
k Zemi
yy měsíční kůra je složena z množství různých prvků, včetně uranu, thoria, draslíku, kyslíku, křemíku, hořčíku, železa,
titanu, vápníku, hliníku a vodíku
yy oproti Zemi má Měsíc velmi slabé magnetické pole
yy Měsíc má relativně nevýznamnou a řídkou atmosféru
yy Měsíc vychází a zapadá díky svému oběhu kolem Země cca o 50 minut později
než předchozí den.

Astrofyzikové a astronomové nejsou
jen suchopární vědci, nýbrž i lidé obdaření smyslem pro poezii. Posuďte sami, jaká
jména dali mořím, jezerům a zálivům na
Měsíci:
moře Jasu, Klidu, Nepokojů, Hojnosti, Nektaru, Chladu, Dešťů, Par, Poznané, Oblaků,
Vláhy, oceán Bouří, bažina Epidemií, záliv
Vedra, Středu, Duhy, jezero Strachu, Smrti,
Snů
František Janeček

Z polické mateřinky…
Zápis dětí do Mateřské školy
na školní rok 2014 / 2015

Mateřská škola Fučíkova 328
v Polici nad Metují

vyhlašuje zápis dětí
do mateřské školy
na školní rok 2014-2015
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00
hodin. .Stáhnout si je také můžete na
www.mspolice. cz Žádost je třeba přinést
s potvrzením od lékaře, že je dítě řádně
očkováno ( Školský zákon § 34 odst. 5 –
zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona
o ochraně veřejného zdraví Z 258/200
Sb. § 50 )

Vyplněné žádosti do MŠ
přijímáme:

yy písemně na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují –
přihlášky doručené do 30.5.2014
yy osobně:
ve dnech 26.5.2014 od 9.00 do
14.00 hodin a v kanceláři školy, kde
Vám bude přiděleno registrační číslo.
nejpozději však do 30.5.2014, což
je datum ukončení zápisu .
Výsledky přijímacího řízení ( dle registračních čísel) budou zveřejněny do 14
dnů ode dne ukončení zápisu na www.
mspolice.cz a na vstupních dveřích mateřské školy.

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

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Podle § 34 Školského zákona se přijímají se děti zpravidla ve věku 3-6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Na přijetí dítěte do mateřské
školy není právní nárok s výjimkou dětí
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky.
1) Přednostně se přijímají děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky (školský zákon č.561 /2004 § 34
odst. 4)
2) Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
3) Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním
roce 2014 -2015 3 let – od nejstaršího
po nejmladší

Informační schůzka pro rodiče
k zápisu do MŠ:

Tato schůzka se uskuteční dne 23.4.2014
v 15.00 hodin ve třídě Sluníček na 1. budově
Prosíme rodiče, aby se na schůzku dostavili
bez dětí. Děti budou mít možnost navštívit
MŠ s rodiči dne 2.5. 2014 od 10.00 do 14.00
hodin při Dnu otevřených dveří.

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p
ředitelky Dany Balákové.
email: mspolice@email.cz

Základní umělecká škola informuje…

Srdečně Vás zveme na flétnový „Koncert k výročí Roku české hudby 2014“, o kterém jsme Vás již informovali v minulém čísle měsíčníku. Koncert je zakončením víkendového flétnového semináře, který ve
spolupráci s naší ZUŠ organizačně zajišťuje Centrum
kultury a vzdělávání Pellyho domy. Vystoupí zde flétnový soubor Magistri učitelů z celé ČR společně se souborem Los Flautos, pracujícím při ZUŠ Police nad Metují, a také se zde samostatně představí i další flétnové
soubory naší školy. Koncert je zařazen do projektu Ministerstva kultury „Rok české hudby 2014“ a také jako
doprovodný program výstavy Play Broumovsko. Více
informací o akci se dozvíte v rubrice Kultura – Pellyho
domy.
Gabriela Krečmerová

Informační a kulturní centrum Pellyho domy ve spolupráci
se ZUŠ Police nad Metují uvádějí

Koncert k výročí Roku české hudby 2014

flétnového souboru

MAGISTRI
(pod vedením MgA. Magdaleny Bílkové Tůmové)

Spoluúčinkuje flétnový soubor LOS FLAUTOS
a žáci ZUŠ Police n. M.

Neděle 13. 4. 2014 v 11:00
Sál Pellyho domů v Polici n. M.

Základní škola
včera a dnes.
Vážení čtenáři Polického měsíčníku, doufám, že házím hrách na stěnu,
když Vám oznamuji, že základní škola v
Polici nad Metují získává nový háv.
Při pohledu na měnící se tvář školy nás učitele dějepisu a naše žáky
napadla otázka: „Jak tomu bylo před
dvaceti, třiceti nebo dokonce před padesáti léty?“
Ono se lehce řekne: „Podívejte se
do kronik, na internetu jsou fotografie,
...“

Ale my jsme se neptali na
vzhled školy, nás zajímá, jak
se učili rodiče či prarodiče
dnešních žáků.

V čem chodili do školy, z čeho se
učili, jaké měli sešity, knížky, učební pomůcky? Jací byli jejich učitelé?
Mají ještě doma památky na svá
školní léta?
Otázka se nám rozmnožila a vyčerpávajících odpovědí jsme se nedočkali. Byť se v hodinách dějepisu snažíme, seč nám síly stačí, odpovědět
na všechny všetečné otázky dnešních
školáčků.

Máme na Vás rodiče či prarodiče
prosbu!

Rádi bychom uspořádali
ve škole výstavu (vzpomínku) na Vaše školní léta. Mohli
byste nám zapůjčit či věnovat
Vámi schovávané památky na
Vaše školní léta, které opatrujete jako oko v hlavě?

Nebojte se, nic se neztratí a zapůjčené věci Vám budou v pořádku
vráceny.
Prosíme, dejte věci vašim dětem,
případně je sami přineste do školy.
Můžete je nechat v bufetu v přízemí
školy nebo zanést do sborovny paní
učitelce Miroslavě Seidlové nebo
panu učiteli Karlu Šimkovi nejlépe
zabalené v igelitové tašce s Vaším
jménem, adresou a telefonem, abychom Vás v případě potřeby mohli
kontaktovat.
Bližší informace podáme osobně
ve škole nebo můžete psát na kemis@centrum.cz.
Za žáky, paní kolegyni i za sebe
děkuje všem
Mgr. Karel Šimek, učitel
českého jazyka a dějepisu.

Vstupné 30,- Kč
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Polická univerzita volného času
- aneb z lavic polické Alma Mater

Ve středu 5. března pokračovala Polická
univerzita volného času další přednáškou,
na které jsme přivítali předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní
Ing. Danu Drábovou, Ph.D., Dr.h.c. Předmětem přednášky nemohlo být nic jiného než
energie a to především energie jaderná.
Energie nás provází všude a bez energie si
vlastně nelze život představit. Vždyť již na
počátku vzniku vesmíru stála obrovská čistá energie, když asi před 15 miliardami let
došlo k Velkému třesku, při kterém se část
této energie přeměnila na hmotu. A od té
doby nás energie v různých podobách provází stále. V posledních více než 100 letech
se lidé stále více začínali zajímat o studi-

um atomů, jejich štěpení, ionizující záření
a jeho vlastnosti a další související jevy.
Radioaktivita a ionizující záření zde byly
odjakživa, pocházely z přírodních zdrojů
(radioaktivita z půdy, z vesmíru), postupně se jimi začali zabývat vědci (Röntgen,
Becquerel, manželé Curieovi a další). Na zá-

kladě dalšího a podrobného studia hmoty,
jednotlivých prvků a jejich atomů vedla pak
cesta k první řízené štěpné reakci. Bohužel,
první praktické výsledky těchto výzkumů
byly využity pro válečné účely (Hirošima,
Nagasaki) a teprve později se využívají
také k mírovým účelům, hlavně na úseku
medicíny nebo výroby elektrické energie.
A na tu se pak přednášející v další části
přednášky soustředila. Uvedla její výhody
i nevýhody, zmínila se o těch největších jaderných katastrofách (Three Mile Island,
Černobyl, Fukušima), rozebrala možnosti
výroby elektrické energie pro budoucnost
v souvislosti s úbytkem zásob fosilních paliv i možnosti výroby energie z tzv. obnovitelných zdrojů. Závěr z celé přednášky však
nezní příliš optimisticky: lidská civilizace je
příliš rozmazlená, spotřebovává obrovská
množství energie a každý způsob jak si ji
lidstvo opatří má své silné i slabé stránky a
žádný ze zdrojů energie, které dosud využíváme není ani čistý, ani levný a ani nevyčerpatelný. Přednáška poskytla posluchačům
jistě mnoho zajímavých informací a alespoň
základní pohled na tuto problematiku.
Po skončení přednášky (netradičně)
přišli posluchačům zazpívat zpěváčci ze
ZUŠ, kteří pod vedením paní učitelky Blažkové a za klavírního doprovodu pana učitele Čapka přednesli na připomínku holocaustu pět hebrejských písní.
Již o týden později, 12. března uvítali
posluchači PUVČ na další přednášce pana
Zdeňka Velebného a jeho manželku Hanu,
majitele rodinné firmy Velebný & Fam s.r.o.,
která má ve svém programu jedno z nejstarších uměleckých řemesel – umění ruční
výšivky. Na úvod přednášky byl promítnut
snímek České televize ze seriálu Toulavá
kamera, ve kterém jsme navštívili dílnu této
firmy v Ústí nad Orlicí a shlédli i ukázky
práce vyšívaček. Ta zde má již třistaletou
tradici a na jejím počátku stál v roce 1713

praprapředek dnešního majitele, Matěj Velebný. Od té doby rodinná firma pracovala
až do roku 1951, kdy byla převedena pod
Charitu. V roce 1990 obnovil tuto rodinnou
tradici pan Zdeněk Velebný. Od původně
výšivek paramentárních, tj. výšivek textilií
užívaných k liturgickým účelům (ornáty,
štóly, kleriky apod.) byl už jen krůček k výšivkám heraldickým (erbovním) a vexikologickým (vlajky, prapory, standarty). A tak se
náplní činnosti m.j. stává výroba erbů a praporů pro města, obce, církve, spolky, různá
sdružení, firmy, sportovní oddíly, ale objevuje se i heraldika rodinná. S růstem výroby
a technickým pokrokem se mění i technologie výroby. Kromě vyšívání ručního se stále
více využívá vyšívání strojní a v poslední
době se do výroby zapojuje i nejmodernější
technologie počítačová. Kromě výroby výšivek všeho druhu se zde věnují i odbornému
restaurování starých výšivek, ale i výrobě
znaků ve smaltovaném nebo kovaném provedení. Ve firmě se klade značný důraz na
kvalitu a firma tak získala postupně zvuk
i v zahraničí a dnes zhruba 70% produkce
jde na export. V další části přednášky se pan
Velebný věnoval samotné heraldice, tedy
nauce o erbech a její historii. Původ znaků
či erbů můžeme nalézt vlastně již v dávném
středověku, kdy v neustálých válkách a půtkách bylo nutné nějakým způsobem odlišit
přítele od nepřítele. Již křižáci při svých taženích se takto označovali, původně dvěma
bílými pruhy tvořícími kříž, později se pak
se tyto jednoduché znaky stávaly složitějšími, začaly se v nich objevovat různé symboly či jiné předměty a rovněž barvy. Dnes
firma zajišťuje i zpracování návrhů erbů a
dalších heraldických předmětů až do schválení heraldickou komisí Parlamentu ČR. Na
závěr přednášky si posluchači mohli prohlédnout bohatou kolekci fotografií s krásnými výrobky firmy.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Dne 6. března byla v náchodské galerii U
Mistra s palmou zahájena tradiční jarní výstava studentských výtvarných prací žáků
všech ročníků Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Sešli se zde
žáci školy, jejich pedagogové i rodiče, aby
zhlédli výsledky celoroční práce.
Vernisáž opět zahájil student 4. ročníku
oboru Propagační design Jan Kašpar svou
vynikající hrou na akordeon, jehož tóny
navodily příjemnou atmosféru. Poté jeho
spolužák a nadějný básník Tomáš Kábrt
přednesl s Janovým hudebním doprovodem
své lyrické verše z právě vydávané sbírky.
Jejich společné vystoupení bylo velmi vydařené a sehrané. Dále se ujal slova ředitel
školy Mgr. Rudolf Volhejn, který především
vyzdvihl dosažené úspěchy žáků školy ve
všech oblastech.

Své dojmy z vernisáže shrnula letošní
maturantka Karolína Kozáková, studentka
oboru Propagační design: „Na výstavě je
možné zhlédnout figurální kresby, fotografie, prostorové objekty, tvorbu na počítači
a další rozmanité práce studentů. Vernisáž
proběhla ve veselém duchu a byla velmi
zábavná. Už teď se těším na další.“
„Vernisáž se nesla v neobyčejně
kulturním duchu, prolínaly se zde
debaty o umění, škole či o všedních
věcech. Po zahájení se návštěvníci
věnovali vystaveným obrazům, grafikám, objektům i výtečnému občerstvení. Byla to prostě vyvedená akce,“
dodal Vojtěch Dolana, student 3. ročníku oboru Propagační design.
Pokud máte zájem o tvorbu mladých výtvarníků z Velkého Poříčí,

nenechte si tuto výstavu v galerii U Mistra
s palmou ujít. Bude otevřena až do 6. dubna.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Vernisáž výstavy U Mistra s palmou
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Foto: Karolína Kubcová

Kadeřnická soutěž ve Velkém Poříčí

Dne 21. února se konala ve společenském sále Obecního domu ve Velkém Poříčí
kadeřnická soutěž, které se zúčastnilo 19
žákyň 3. ročníku Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Letošním
ústředním tématem všech účesů byla fantazie. Soutěžící totiž měly za úkol vytvořit účes
podle vlastní fantazie s použitím vlasových
ozdob či příčesků. Celkový čas na zhotovení
účesu byl omezen na jednu hodinu. Výkony
mladých kadeřnic bedlivým okem sledovala
odborná porota vedená Emilem Maryškou,
která při hodnocení účesů kladla především
důraz na čistotu provedení, celkový vzhled,
slušivost a uplatnění již zmíněné fantazie.
Zvítězila Kristýna Papežová s účesem
nazvaným Cukrová Růženka. Druhé místo
obsadila Vlasta Vincencová s Lesní vílou a
na třetím místě se umístila Michaela Rotterová s účesem, který nazvala Květ pouště.
Samy účastnice soutěže se rády podělily
se svými dojmy. Vítězka Kristýna Papežová
přiznala: „Z kadeřnické soutěže jsem měla
strach. Chtěla jsem udělat něco, co pohladí
oči a zaujme. Účes, oblečení modelky a doplňky jsem si sama vymyslela. Dlouho jsem
také přemýšlela, jaký název svému účesu
mám dát. A nakonec jsem byla opravdu
šťastná, že se mi to tak povedlo.“ Vlasta Vincencová po soutěži prozradila: „Konstrukci
pro účes mi vyrobil tatínek. Bylo opravdu
těžké ji připevnit tak, aby nespadla. Také
bylo náročné vlasy na konstrukci namotat
tak, aby nesklouzávaly a nerozmotávaly se.

Vážení spoluobčané,
i když se nám zdá, že jsme teprve nedávno oslavili příchod nového roku, čas utíká
jako voda a jaro pomalu klepe na všechny
dveře. Samozřejmě s předstihem, který nás
při letošní „zimě“ nemůže překvapit.
V domově se na jaro pilně připravujeme, a to hlavně vytvářením výrobků na obvyklou Velikonoční výstavu. K té se po krátké odmlce opět vracíme a Vás tímto srdečně
zveme. Bude se konat ve čtvrtek 10. dubna
2014 od 9 do 17 hodin.
A co se u nás událo za poslední dobu?
20. února nás (již téměř tradičně) navštívil
pan Šedivý s pásmem písniček Karla Hašlera. Přestože je pan Šedivý naším častým
hostem, pokaždé je jeho vystoupení v něčem nové. Tentokrát nám kromě starých
známých písniček osvětlil také původ těch
druhých „Hašlerek“ – bylinných bonbonů!
O několik dní později se uskutečnila
další přednáška v rámci naší „Seniorské
akademie zajímavostí“. Přišel pan František
Štěpánek, popovídal o myslivosti a představil nám svou knížku povídek z myslivecké-

Opravdu jsem nečekala, že se v této soutěži
tak dobře umístím.“
Většina žákyň měla před soutěží i v jejím průběhu obrovskou trému. Nepochybně
pro ně bylo přínosné, že díky tomuto klání
měly možnost si vyzkoušet, jak se pracuje
před diváky a porotou. Podobné výtvory
jistě nebudou mladé adeptky kadeřnického
umění ve své budoucí práci vytvářet každodenně, přesto však osvědčily kromě značné
dávky fantazie také zručnost a praktické

dovednosti, které jistě jejich budoucí zákaznice ocení.
Na společné fotografii jsou zleva se svými modelkami: 2. místo Vlasta Vincencová,
1. místo Kristýna Papežová a 3. místo Michaela Rotterová. Foto: Karolína Kubcová.
Ing. Stanislava Dostálová
a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

ho prostředí. Mockrát děkujeme za poutavé
vyprávění a příjemně strávené odpoledne.
Největší akcí posledních dnů byl ale
bezpochyby masopustní průvod 3. března.
Během pondělního dopoledne navštívil
průvod masek všechny obyvatele, čarodějka s gejšou rozdávaly koblihy, rybář rozléval svařené víno, k tomu všemu reji zvesela
vyhrávaly dvě harmoniky a zpívaly se samé
známé lidovky. Paní Ryšavé a panu Mimrovi
– našim muzikantům, patří velikánský dík,

protože jejich harmonikářský um, vzájemné sladění a výdrž si zaslouží obdiv. Bez
nich bychom to s našimi chřestítky a tamburínami jen těžko utáhli!
Do první poloviny března patří ještě
poděkování paní Hambálkové, která znovu
přivedla svou fenku Dorotku a také žákům
Základní školy Žďár nad Metují, kteří přišli
našim uživatelkám předat přáníčka a drobné dárky k Mezinárodnímu dni žen.
Věra Kašíková, ředitelka DD

Domov důchodců Police n. M. Vás srdečně zve
na tradiční

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU
Přijďte si prohlédnout
výrobky z dílny
obyvatel a
zaměstnanců domova

10. dubna 2014
od 9.00 do 17.00
Polický měsíčník - duben 2014 - strana 22

Seniorské aktuality . . .

„Pampeliška maminka létavého semínka, semínko ze země chytí a je z něho nové kvítí“
Na tyhle žluté krasavice si ještě nějaký ten den počkáme, dnes
je svátek Pepíčka, ale 20. 3. první jarní den! Senior klub Ostaš opět
poctila svoji návštěvou a to vítanou, pí uč. Karolína Sorokinová ze
ZUŠ s talentovaným klavíristou Míšou Važanem, absolvoval soutěž

s úspěchem, tudíž postupuje z I. místa do krajského kola. Nám nezbývá, než mu popřát ať se zadaří a oběma poděkovat za hudební
zážitek. Bylo to milé. Dnes přišla s projekcí pí Marie Hornychová.
Jednalo se o dokument z kolekce „Jeden svět 2014“ – festival filmu o lidských právech. Jeho premiéra byla v Praze, předpremiéra
pak zde v Pellyho sále – režijně a pod palcem uvedeno jméno Lidie
Duda, ta obdržela na Festivalu Jeden svět r. 2013 uznání „Cena za
režii“. Zaujal nás příběh pí Teresy – „Polky“ povoláním výtvarnice,
velice vitální ženy, která s batohem na zádech se cele oddala cestovatelské vášni. Co ji svedlo na tuto dráhu, jak ji vnímá manžel, který
při jejich toulkách téměř celým světem zůstává sám? Vždyť jí je již
80 let! Téma k zamyšlení pro naši kategorii. Jak bojovat s nemocí,
samotou a depresí? Jednoduchý recept. Chce to políčit si na mladého temperamentního muže a žít plnohodnotně, pí Terese tato změna neuvěřitelně prospěla, omládla a našla své štěstí. Každý jsme
svého štěstí strůjcem a jak si po různých životních peripetiích svůj
život uspořádáme, je jenom na našem rozhodnutí. I tak lze prožít
podzim života s nadhledem i radostí. „Všechno je možné“.
Velikonoční čas k nám přišel, tak má býti každý vesel…“ To je
úvod písničky koledníků, ten nás nasměřuje na Výstavku výtvarných prací dětí z MaMiNy, MŠ aj. do Pellyho domů. Přijďte se potěšit
z prací, dovedností a technik a podpořte jejich snahu. Přála bych
vám zažít „výtvarku“ v MŠ v této době. Malování kraslic, vyfukování
a zdobení. Bývalo to ve třídě jako v drůbežárně, ale vděčné pohledy

dětí stály za to…
Pamětníků ubývá, to je koloběh času, moc se doma nevypráví
a tak nás občas někdo osloví napsat pro seniory něco o lidech, kteří tu byli, zaujali a zůstala jen matná vzpomínka. Patřili do té naší
Police a jsou nezapomenutelní! Mezi ně řadím paní Marii Pekárkovou, dobrá duše, pro přátele zařídila vše. Jezdila do Hronova pro
VEJRAŽKOVEJ CHLEBA do ČISTÍRNY převážela hubertusy, montgomeráky, haveloky i hopsafraky, z Pardubic pak perníčky, od léčitele Mikoláška různé „čajíčky“ a k němu lahvičky s vyměšováním od
nemocných.
Nespočet nebožtíků vyprovázela na POSLEDNÍ CESTU a před ní
je řadila do sokolských šiků „PO ČTYŘECH, PO ČTYŘECH za zvuku Hybšovy kapely, co by AVANTGARDA, hrdě nesla KŘÍŽEK. Říkali
jsme jí ASISTENTKA PRO SPOLUPRÁCI S NEBEM. Jednou to nevyšlo. To jí její Václav tak rozzlobil, že byla mimo a v tom AMOKU nezahnula k bráně hřbitova, ale kráčela dál ulicí na BABÍ, zatím co
procesí už doputovalo. V březnu tomu bylo už 42 let, kdy jsme ji
doprovodili my k věčnému spánku. Odešla dobrá duše, Mařenka.
Praha s muzikálem odpadá, odklad na dobu neurčitou, tak je
zas důvod k těšení. My se setkáme 16. 4. a v předstihu přejeme prosluněné a veselé Velikonoce v dobré kondici a NOVEJ VOHOZ, to aby
BERÁNEK NEPOKAKAL…
Mějte se PAMPELIŠKOVĚ – žlutá je barva SLUNÍČKA a to je náš
životabudič…

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

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 tvořit, 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.
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Český rozhlas Hradec Králové oslaví svátky jara
Velikonoční soutěží.

Těšit se můžete na Velikonoční ošatku plnou dárků.
Soutěžit s námi můžete každý den od 7. do 20.dubna
vždy po osmé hodině. Vyhrát můžete pečící formy na velikonoční zajíčky a beránky, dárková balení velikonočních svíček, knížky, keramické sady na čokoládové fondue, dárkové
poukazy, velikonoční zajíčky a další ceny.
Na Velikonoční pondělí pak ještě navíc z výherců jednotlivých soutěží vylosujeme přímo ve vysílání jednoho šťastlivce, který obdrží dárkový poukaz “Ošetřovatelem v ZOO” od
zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem.

Kácení stromů bez povolení – jak (ne)spadnout do průšvihu

Zima bez sněhu
mění zaběhnuté stereotypy. První případy nedovoleného
kácení dřevin mimolesní zeleně se letos
na Broumovsku objevily již v polovině února. A nejedná se zrovna o prkotiny. Za více
než stovku nelegálně pokácených stromů ve
dvou lokalitách v CHKO Broumovsko visí ve
vzduchu tučné pokuty. Může za to opravdu
nezvyklé počasí?

ještě v době „vegetačního klidu“. Spěch ale
nebývá dobrým rádcem…
Menší revoluci v zaběhnutých pravidlech totiž udělaly loňské změny předpisů,
které kácení dřevin regulují. Významná část
veřejnosti je bohužel pochopila pouze jednostranně. Poměrně dost lidí se domnívá,
že ke kácení stromů na vlastním pozemku
už není potřeba žádné povolení. To je ale zásadní omyl. Zejména mimo zastavěné území je teď nutného „papírování“ víc než dřív.
V čem jsou tedy novinky?

Množství stromů bez povolení padlo v Jívce
Jen částečně. Nejvíce stromů rostoucích
mimo les se během roku obvykle porazí,
když odtaje sníh, nejčastěji v druhé polovině března. Letos sníh v práci nepřekáží,
sluníčko láká ven, a tak jsou motorové pily
v pohotovosti. Když k tomu noční mráz
zpevní rozbředlý terén, podmínky jsou téměř ideální a není na co čekat. Špačci už
jsou tady a tak honem stihnout co nejvíc

Bez povolení si majitel může pokácet
pouze stromy, které rostou u rodinného
nebo bytového domu na stavebně oploceném pozemku, který není přístupný
veřejnosti. Typickým příkladem budiž
menší soukromá zahrada u rodinného
domku, která je celá oplocená. Nikoliv
živým plotem z keřů, ale trvalým pevným plotem ze zdiva, dřeva nebo z pleti-

V sobotu 8. března 2014 se konala Valné hromada fondu v hostinci u Vojtěchů
na Bezděkově. Zúčastnilo se 90 členů a 17
hostů.
Schůzi zahájil pan předseda Karel Macoun v 15.00 hodin. Přivítal přítomné a poděkoval za hojnou účast. Seznámil účastníky s programem celé akce tak, jak bylo na
pozvánkách. Tato akce se připravuje pravidelně každý rok a přibližně ve stejném
termínu.
Na programu byla zpráva jednatele za
celý uplynulý rok. Zpráva finanční a revizní. Přijímání nových členů a minutou ticha
jsme uctili památku všech našich zemřelých členů, kteří nás opustili za rok 2013.
Každoročně již tradičně k této schůzi
poděkování všem výběrčím a členům výboru za celoroční obětavou práci pro fond.

Jako pozornost jim byla předána malá
kytička. V letošním roce náš fond oslaví
90 let od svého založení. Oslavy se budou
konat v červnu pravděpodobně na Bezděkově.
Asi v 16.00 hodin předseda schůzi
ukončil a otevřel prostor pro volnou zábavu. Na pořadu byl kulturní program.
Přijely mezi nás ženy ze Sokola Hronov,
které odmítají stárnout. Předvedly nám
část svého programu, vystoupení, se kterým vystupují po celé republice i v televizi.
Celkem třikrát se převlékaly a pokaždé se
ukázaly jinak. Nejprve „Mořské víly“, pak
bylo „REGE“ a nakonec „Dámičky“. Mělo to
velký úspěch a všem se nám to moc líbilo.
Zasluhují veliký obdiv a pochvalu. Průměrný věk mají přes 60 let. Byly i zvědavé, jak
jsme na tom v tom našem fondu? Tak jsem

va, nejlépe uzavřená brankou. Zde může
majitel odstranit jakýkoliv počet keřů
nebo pokácet libovolně velký strom, pokud se nejedná o památný strom.
Nově je naopak povolení potřeba
vždy ke kácení ve stromořadích nad 10
stromů, a to bez ohledu na jejich velikost. Také náletové dřeviny např. na louce, v remízku ale i na zanedbané zahradě
s rozpadlým plotem potřebují povolení,
pokud vytvářejí zapojené porosty a kácením by mělo dojít k odstranění dřevin z plochy větší než 40 m2. Velikost
jednotlivých dřevin opět nerozhoduje a
povolení je v těchto případech potřeba
oproti minulosti také pro menší stromy
a stromky s obvodem kmene pod 80 cm.
Výše zmíněná povolení vydávají příslušné obecní nebo městské úřady. Zde je také
dobré záměr kácení předem konzultovat
a ujasnit si, zda povolení je nebo není potřeba. Postihnout detailně všechny případy
není možné jen v tomto článku. Speciální
režim vyžadující závazné stanovisko správy
CHKO zůstává zachován u dřevin v břehových porostech vodních toků, na pozemcích
rybníků a v nivách potoků a řek. Správa
CHKO Broumovsko Vám také stejně jako
obce ochotně poskytne informaci k možnostem kácení dřevin mimo les ve Vašem
konkrétním případě.
Ing. Petr Kuna
AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko

Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí

jim předvedla naši nejstarší členku, která
byla k dosažení přímo na sále. Byla to paní
Marie Ciprová ze Žďáru. Letos je jí 89 let.
Moc hezky si spolu popovídaly a i trochu
zacvičily. Bylo hodně veselo.
Asi v 18.00 hodin jsme měli tombolu.
Za dary do tomboly moc děkujeme. Všechny ceny přinesli naši členové. K tanci a poslechu zahrál pan Franta Čížek a zazpívala
Zdena Krtičková. Oba jsou to naši členové.
Sokolkám se u nás líbilo a zůstaly až do
konce.
Asi ve 20.00 hodin jsme se s veselou
rozešli domů.
Za dobře připravenou a zorganizovanou akci patří všem poděkování. Velký dík
patří všem členům, kteří přišli a tuto akci
podpořili svojí účastí.
Marie Chaloupková
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NOVINKY FILATELIE
Historické dopravní prostředky
Letoun Eugena Čiháka:
Rapid, 1912

Námět známky: Eugen Čihák se narodil
31. května 1885 v Chorvatsku, kde byl jeho
otec zaměstnán. V roce 1889 se celá jeho rodina přestěhovala do Pardubic, kde E. Čihák
vystudoval obchodní akademii. Po té byl až
do roku 1909 zaměstnán v Mladoboleslavské fabrice Laurin & Klement. V tomto roce
se Čihák pouští se svým bratrancem Janem
Kašparem, prvním českým letcem, do vývoje a výroby jejich prvního letadla. Čihák
uskutečnil svůj první let už 16. července
1911, ale kvůli technickým problémům musel předčasně přistát. Uvádí se, že během
1911 – 1914 Čihák absolvoval 33 letů. Dne
7. května 1913 získal Čihák mezinárodní
pilotní diplom FAI s pořadovým číslem 51.
Svou leteckou kariéru však po první Světové válce neobnovil.
Eugen Čihák během svého života zkonstruoval 16 letadel. Jeho nejzdařilejším modelem byl Rapid z konce roku 1912, který
dosahoval tehdy pozoruhodné rychlosti až
130 km/h.
Způsob tisku: plnobarevný ofset.

Prototyp 1. československého
vozu pro Metro Praha

Námět známky: na známce je prototyp
1. československého vozu pro Metro Praha.
Soupravy R1 byly původně vyvinuty
firmou ČKD pro pražské metro, avšak do
pražského metra se vůbec nedostaly. Souprava se začala vyvíjet v roce 1968 a v roce
1971 musela být dokončena. Velké omezení
při zadání se týkalo hmotnosti, a to protože
Nuselský most (tehdy Gottwaldův) nebyl
stavěn na velkou zátěž.
Vůz byl z lehkých hliníkových slitin a
laminátu a velmi moderní koncepce. Bohužel dva vyrobené prototypy, přestože
snesly všechny provozní a zátěžové testy na
drážním zkušebním okruhu ve Velimi a na
nedokončené trati v okolí depa Kačerov, ni-
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kdy s pasažéry nejezdily. Shodou dosud nevysvětlených okolností došlo v lednu roku
1972 k „odbrždění“ jedné soupravy R1, která při nárazu narazila do druhé soupravy
R1 a tím byly obě soupravy totálně zničeny.
Při nehodě byl zraněn hlavní konstruktér
Antonín Honzík. Jen dva nepoškozené vozy
z obou souprav byly převezeny do Technického muzea v Brně, kde souprava zrezivěla
(1988).
Na dlouhá desetiletí nás potom, vozy zastaralé konstrukce EČS (později 81-71, 8171M a M1), zásoboval dodavatel z Mitišči
(SSSR). Kvůli těžkým sovětským soupravám
muselo být dokonce generálně opraveno
(zpevněno) drážní podloží v útrobách nuselského mostu.
Způsob tisku: plnobarevný ofset.
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta

MC MaMiNa
připravujeme na DUBEN
Mezinárodní den knihy 2.4.
V týdnu 31.3. - 4.4. plánujeme dopolední programy na téma „Dětské knížky“ ve
spolupráci s knihovnou.

Velikonoční výstava 9.-11.4.
na sále Pellyho domů

Otevřeno: 8.30 - 11.30 a 14.00 - 16.00 h.
Výtvarné dílničky pro děti, vstupné dobrovolné, více informací na samostatných
plakátech. Akci finančně podpořila MAS
Stolové hory.

Jarní dětský bazárek v pátek
25.4. na sále Pellyho domů

V Trutnově se uskuteční 5. ročník Krkonošského veletrhu
Krkonošský veletrh se bude
letos konat v pátek 2. května a
v sobotu 3. května od 9 do 18
hodin ve Společenském centru
UFFO v Trutnově. Oblíbená výstavní akce bude mít malé 5. jubileum. Vzhledem k jarnímu termínu konání nese veletrh výstižný
podtitul – Stavíme, bydlíme se
zaměřením na Stavbu – Bydlení
– Zahradu – Hobby. Krkonošský
veletrh ale přivítá i regionální výrobce s jiným zaměřením.
Škála vystavovatelů bude
široká – od výrobců dveří, garážových vrat, podlah, střech až po nabídku nábytku, nástrojů a nářadí
pro kutily. Dobře zastoupená bude
i nabídky různých druhů vytápění. Většina vystavovatelů bude nabízet výrazné výstavní slevy.
V letošním roce bude veletrh rozšířen o zahraniční účast
polských firem pod záštitou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Souběžně se
v sobotu 3.května konají v centru
Trutnova oblíbené Dračí slavnosti.
Více na www.omnis.cz.

Otevřeno 14 – 18 h.
Jarní a letní dětské oblečení, botičky, hračky, autosedačky, sedátka do vany,
krosničky, vaky, šátky, zavinovačky, mantinely do postýlek, dětský nábytek, potřeby
pro miminka, atd. VŠE ZA SYMBOLICKÉ
CENY.
Prosíme o nahlášení zájemců o prodej
co nejdříve.

Čarodějnice pro nejmenší
v úterý 29.4.

Sraz na parkovišti u Penny marketu
v 16h. Tajná výprava k čarodějnickému
ohni! Připravené budou soutěže pro děti.
S sebou něco na opékání. Čarodějnice
s košťaty vítány J
Informace o všech akcích najdete také
na našich www stránkách, FB a nástěnce
v tunýlku u náměstí.
www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz, tel: 777903029, 773903029
Vaše MaMiNa

Pozvánka

SDH Běloves všechny co nejsrdečněji zve 26. dubna 2014 na dětské dopravní hřiště v Bělovsi na XII. ročník
pohárové soutěže družstev mladých
hasičů v disciplínách CTIF -„Memoriál Jirky Beka“ a na V. ročník pohárové
soutěže dorostenců - „Běloveský kilo.“
Zahájení v 9.00 hod. Občerstvení zajištěno! Vstup zdarma. Další informace:
www.sdhbeloves.webnode.cz.

Ing. Jiří Polák, jednatel
a kronikář SDH Běloves

Astronomický
klub

Police nad Metují
OBLOHA V DUBNU

V dubnu nastávají nejlepší pozorovací
podmínky pro planetu Mars v tomto roce.
Dne 8. dubna bude Mars v opozici se Sluncem. To znamená, že při pohledu na Mars
máme Slunce „přesně za zády“ a tedy i pod
obzorem. 14. dubna je Mars Zemi nejblíže
a navíc nastává konjunkce s namodralou
hvězdou Spika v souhvězdí Panny.
Planeta Mars má na obloze charakteristickou načervenalou barvu. Dalekohledem uvidíme na povrchu planety světlé
polární čepičky, tmavé oblasti a také tzv.
„kanály“, které jako první pozoroval italský hvězdář Schiaparelli. Tehdy se předpokládalo že „kanály“ na Marsu jsou dílem
vyspělé civilizace. V roce 1877 byly u Marsu objeveny dva malé měsíce pojmenované
Phobos a Deimos . Za ideálních podmínek
lze tyto 2 měsíčky zahlédnout jako nepatrné body i velkým amatérským astronomickým dalekohledem.

Mapka zobrazuje pohled na oblohu o
půlnoci dne 14. dubna. Jižně od planety
Mars bude tento den Měsíc (den před úplňkem). Poloha planety Mars se oproti únoru
výrazně změnila.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. dubna v 5 hodin 55 minut
SELČ vstupuje do znamení
Býka, v dubnu se den prodlouží
o 1 hodinu a 43min,
MĚSÍC
7. v první čtvrti, 15. v úplňku,
22. v poslední čtvrti, 29. v novu,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE jako Jitřenka ráno nad
jihovýchodním 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 není pozorovatelný
Karel VACEK,
Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Turnaj
v deskových hrách

V únoru proběhl již pátý ročník turnaje v deskových hrách. Když jsme pořádali
první ročník, záměrně jsme vybrali únorový datum, abychom turnajem oslavili Den
sesterství, který připadá na 22. února. Letošní ročník turnaje připadl přesně na tento den, ve který si skautky a skauti z celého
světa připomínají narozeniny zakladatele
skautingu, sira Roberta Baden-Powella
(22. února 1857) a jeho ženy Olave Baden-Powell (22. února 1889). Proto si toho dne
skauti vzájemně přejí, organizují různé hry
a setkání.
Prostory pro pořádání turnaje
nám již tradičně poskytl pan Exner v Občerstvení v Pellyho domech. Letošní ročník
měl neuvěřitelných 57 účastníků a 4 soutěžní kategorie. Předškoláci hráli ŽELVÍ ZÁVODY, vlčata a světlušky hru s názvem TY
KRÁVO!, skauti a skautky hráli karetní hru
SACCULUS a roveři a starší si dali roverský mix deskových her. Nálada byla báječná a řízky k obědu ještě báječnější. Turnaj
měl několik kol a ti nejlepší si vybojovali
deskové hry. Velký dík patří nejen organizátorům turnaje, ale hlavně panu Exnerovi
a jeho týmu, kteří nás celé dopoledne zásobovali čajem, připravili výborné řízky a dovolili nám přeměnit občerstvení v hráčské
doupě, které jsme zcela zaplnili.
Fotky z turnaje můžete nalézt na: www.
beruskyy.rajce.net.
Za skautské středisko Haňďa Mazancová

Deskovky v klubovně

Život pochází ze života

čtvrtek
3. 4. 2014
16:00-19:00

Uznat nepochopitelnou energii Pána,
je stěžení bod celé vaišnavské filozofie.
To, co z hmotného pohledu někdy vypadá
rozporuplně, je ve spojení s Nejvyšším Pánem pochopitelné, protože Pán může díky
svým nepochopitelným energiím vykonávat
rozporuplné činnosti. Moderní vědci jsou
zmatení, nedovedou ani vysvětlit, jak došlo
k tomu, že tak velké množství chemikálií vytvořilo atmosféru. Vědci vysvětlují, že voda je
sloučenina vodíku a kyslíku, ale když se jich
zeptáme, odkud se tak obrovské množství
vodíku a kyslíku vzalo a jak se sloučily, aby
vznikly celé oceány a moře, nedokáží odpo-

vědět, protože jsou to ateisté, kteří neuznají,
že vše pochází ze života. Podle nich pochází život z hmoty. Vědci sice nejsou schopni
uspokojivě vysvětlit, kde všechny chemikálie
světa vznikají, ale uznáním nepochopitelné
energie Nejvyššího Pána to lze vysvětlit dokonale. Není důvod odmítat tento argument.
Jakmile uznáme Nejvyššího Pána, nebude
žádný velký filosof či vědec schopen předložit jakákoliv tvrzení, které by popřelo Pánovu moc.
Hare Kršna
Úryvek z knihy Sri Caitanya Caritamrta
Markéta Jandová

Dovolte, abych poděkovala všem, kteří
poslali svůj hlas do soutěže „Žena regionu“.
Velice si vážím Vaší upřímné podpory.
Také děkuji všem účastníkům Farního
plesu, hudbě, hlavním aktérům, kteří sdíleli

srdečnou radost, že se akce podařila. Potěšili
jste! Za celou akci má můj obdiv nejmenovaná, které bych chtěla vyjádřit největší poděkování.
Věra Kašíková

Poděkování

Tato akce je
určena pro kohokoliv z vás,
kdo rád hrajete deskové hry!
Ve čtvrtek odpoledne od
16:00 do 19:00 bude otevřena naše klubovna (ul. Na Babí
vedle školní jídelny), tento
školní rok naposledy. Tak si
přijďte zahrát některou z naší
velké
sbírky
her. Vstupné se
neplatí, a s sebou si vezměte
jen chuť si něco
zahrát!

Polický měsíčník - duben 2014 - strana 26

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní a velikonoční doba

Přicházející jaro probouzí přírodu a do
našich dnů přináší novou radost, naději, očekávání a odhodlání. V církvi prožíváme čas
přípravy na velkonoce, tedy dobu postní.
Tento čas je výzvou k pokání, hledání Boží
lásky, milosrdenství a spásy a časem, obrácení, odpouštění a konání dobra. Toto konání nás může přivést ke kvalitnějšímu životu,
ale také k poznání samotné podstaty Boha,
přítomného a působícího v našich životech i
mezi námi. (Všemohoucí Bože, Ty nám dáváš
milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velkonoce; prosíme tě, ať v postní době
hlouběji pronikneme do tajemství Kristova
vykupitelského díla a stále opravdověji z něho
žijeme. / Bože, provázej svou církev ustavičnou ochranou, vždyť jsme jen smrtelní lidé
a bez tebe by nám došly síly; pomáhej nám
vyhýbat se všemu, co nám škodí a hledat co
vede ke spáse. / Příklad vstupních modliteb z
postních bohoslužeb.) Postní dobou nás povedou biblické a liturgické texty všedních i
nedělních bohoslužeb a pomohou nám tento
čas užitečně prožít a dobře se připravit na
velikonoce.
V týdnu po Květné neděli pak skončí
doba postní a vstoupíme do nejvýznamnějšího období křesťanského liturgického
roku - doby velikonoční. Prožijeme Svatý
týden s Velikonočním triduem (třídením),
které zahájí Zelený čtvrtek - připomínka
Ježíšovi poslední večeře (při bohoslužbě
v tento den se může konat symbolický obřad umývání nohou), následovat bude Velký
pátek - připomínka Ježíšova umučení, Bílá
sobota - Ježíš prodlévá v hrobě, Velikonoční vigílie - připomínka dějin Boží spásy
člověka a vyvrcholí nedělním Božím hodem
velikonočním - oslavou Ježíšova vzkříšení.
Všechny předvelikonoční a velikonoční bohoslužby a obřady mají hlubokou symboliku
a jednoznačně z nich vyzařuje Boží láska a
zájem o spásu a dobro pro každého člověka.
Za všechny budiž připomenuta Velikonoční vigilie, nádherná bohoslužba slavená po
stmění, se čtyřmi částmi: bohoslužbou světla, bohoslužbou slova, křestní bohoslužbou a
eucharistií. Bohoslužba světla začíná mimo
kostel, zažehnutím velikonočního ohně, ten
je poté posvěcen a od něho se zapálí velikonoční svíce (paškál). Ta je nesena v průvodu do ztemnělého kostela a věřící si od
ní zapalují vlastní svíce. Znázorňuje „světlo
Kristovo“. Po příchodu do kostela zazní na
adresu velikonoční svíce krásný velikonoční chvalozpěv (Exsultet), který tvoří vrchol
této části bohoslužby. Následuje bohoslužba slova, která se skládá ze 4 - 7 čtení ze
Starého zákona (nejdůležitějším z nich je
vyprávění o přechodu Izraelitů Rudým mořem při východu z Egypta - Ex 14), jednotlivá
čtení jsou od sebe oddělena zpívanými žalmy
(nejdůležitější je Mojžíšova píseń Chci zpívat
Hospodinu, neboť je velmi vznešený, která zazněla po přechodu Rudého moře), poté se
při zpěvu Gloria (Sláva na výsostech Bohu)
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znovu rozezní zvony, následuje čtení z Nového zákona (z Listu Římanům), poprvé zazní
velikonoční zpěv Aleluja a bohoslužba slova
vrcholí četbou evangelia o Ježíšově zmrtvýchvstání s následnou promluvou. Další částí
je křestní bohoslužba, při které je nejprve
požehnána voda, potom může následovat
křest těch, kdo se na něho připravili (katechumenů), a poté všichni věřící, kteří se
během postní doby připravili na Velikonoce,
obnoví své křestní sliby a závazky. Závěrečnou částí je slavení eucharistie (zpřítomnění poslední večeře) s přijímáním.
Liturgická velikonoční doba trvá 50
dní. Letos bude mít 7 velikonočních nedělí a
ukončena bude 8. června slavností Seslání Ducha svatého.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
30. března - 4. neděle postní (cyklus A)
6. dubna - 5. neděle postní
13. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (mše svatá s
Pašijemi), křížová cesta v suchodoském
lese (u Soudní brány) od 15.00 (pouze
v příznivém počasí)
14. - 20. dubna - velikonoční týden
(21. dubna - velikonoční pondělí)
23. dubna - svátek Sv. Vojtěcha, biskupa a
mučedníka
25. dubna - svátek Sv. Marka, evangelisty
27. dubna - 2. neděle velikonoční, neděle
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
29. dubna - svátek Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve, patronky Evropy
(1. května - Svátek práce - státní svátek)
3. května - svátek Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4. května - 3. neděle velikonoční

Liturgický program letošních
velikonočních svátků v polické farnosti:
17. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
17.00 mše svatá na památku Večeře
Páně (18.00 - 19.30 příležitost k
osobní modlitbě a adoraci )
18. dubna - VELKÝ PÁTEK,
den přísného postu
8.00 křížová cesta
8.30 - 17.00 příležitost k osobní
modlitbě a adoraci
15.00 začátek novény před Svátkem
Božího milosrdenství
17.00 bohoslužba na památku
Umučení Páně
18.00 - 19.30 příležitost k osobní
modlitbě a adoraci u Kristova hrobu
19. dubna - BÍLÁ SOBOTA
8.00 ranní chvály - společná modlitba
církve (Breviář)
9.00 - 20.00 příležitost k osobní
modlitbě a adoraci u Kristova hrobu
10.00 požehnání velikonočních

pokrmů
11.00 požehnání velikonočních
pokrmů
20.00 VELIKONOČNÍ VIGILIE
(přineste si s sebou svíčky)
20. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
8.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ - zpívaná mše svatá (zpívat
bude polický chrámový sbor)
21. dubna - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00 mše svatá
20. - 27. dubna - Velikonoční oktáv

V měsíci dubnu budou bohoslužby
podle obvyklého pořadu:
 v úterý a v pátek mše svatá od
17.00, každý pátek po celou
postní dobu od 17.00 pobožnost
křížové cesty
 ve středu mše svatá od 8.00
 v sobotu mše svatá s nedělní
platností od 17.00, v neděli mše
svatá od 8.00
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út, Pá 16.00 - 16.30; St 9.15 - 10.00
Přejeme všem krásné jarní dny
a radostné Velikonoce. Všichni
jste srdečně zváni na velikonoční
bohoslužby.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

V sobotu 12. dubna 2014 se koná
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové. Začátek je v 9.00 hod; setkání vyvrcholí mší svatou od 15.00 hod. Doprovází
diecézní hudební skupina VEKA. Podrobnější informace jsou na internetových
stránkách královéhradecké diecéze a na nástěnce v předsíni kostela.

Májová pouť do Vambeřic

V sobotu 10. května 2014 pořádá farnost Police n. M. již tradiční Májovou pouť
do Vambeřic v Polsku, k bazilice Panny Marie, letos s modlitbou za královéhradeckou
diecézi a všechna potřebná povolání pro
její život. Putovat budeme pěšky po památné vambeřické poutní cestě, malebnou krajinou Policka, Broumovska a Radkowska. Pouť bude zahájena v 8.00 hod.
požehnáním poutníků v polickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie, a ukončena bude
mší svatou od 16.30 hod. ve vambeřické bazilice. Po mši sv. bude možnost prohlídky
baziliky, Kalvárie a dalších míst Vambeřic.
Zpáteční cesta bude zajištěna dvěma autobusy, s odjezdem v 18.30 hod. Podrobnější
informace najdete na plakátku v předsíni
kostela.
Za římskokatolické děkanství
Ing. Jan Troutna

V uplynulém období městská policie
mimo jiné zajišťovala kompletní dokumentaci stávajícího stavu komunikací v majetku
města, přes které povedou objízdné trasy
tak, aby se vyloučilo jejich předešlé poškození a případné opravy bylo možno zajistit
u investorů.
V návaznosti na nebývalý nárůst kriminality v nedalekém Broumově, o kterém
informují i média s širokou působností, je
třeba ve spolupráci s Policií ČR přijmout
některá opatření, prozatím nevelkých rozsahů.
V souvislosti s tím Vás žádáme, abyste
věnovali pozornost zamykání Vašich obydlí,
včetně garáží, zahradních chatek, podnikatelských objektů a provozoven, a nebáli se
oznámit podezřelý pohyb neznámých osob.
Pravdou také je, že zmíněná situace na
Broumovsku poněkud napomohla tomu,
že naše záchytné kotce zejí prázdnotou..
Pejskové našli nové domovy (během týdne
všech pět) z větší části proto, aby pomohli
hlídat. Vězte však, že pejsky nerozdáváme nijak bezhlavě. Vždy se přesvědčujeme
o tom, v jakých podmínkách bude pejsek
bydlet a s kým bude mít čest. Proto nebývá

výjimkou, že pejska někomu prostě nedáme. Děkujeme všem, kteří pomohli našim
pejskům najít nový domov.
Sbírka „Kolo pro Afriku“ byla pro Váš
velký zájem prodloužena do 15. dubna.
Prozatím jste do sbírky věnovali 43 jízdních
kol. Děkujeme.
Chvilku se zastavíme u jízdních kol..
Znovu apelujeme na všechny, jejichž ratolesti jezdí na jízdních kolech. Prosíme, dohlédněte na to, aby ten, kdo nedovršil 18 let
věku, používal přilbu. Jsou tu někteří mládežníci, kteří opakovaně nereagují na upozornění, domluvy a prosby. Může se stát, že
ti starší patnácti let, budou poctěni blokovým řízením.
V průběhu dubna zajistíme návštěvu
MŠ i ZŠ ohledně bezpečnosti dětí při jízdě
na jízdním kole.
Na setkání Senior Klubu Ostaš jsme
laminovali pro všechny zájemce kartičky
s důležitými telefonními čísly. Kdo by měl
zájem a ke kartičce se nedostal, přijďte si
pro ni v době našich úředních hodin.
Instalace bezpečnostních řetízků se
uskuteční v průběhu dubna u všech zájemců, kteří se přihlásili. Instalaci provádí od-

Nejmladší fotbalová přípravka

Pokud se mezi
čtenáři
měsíčníku
najdou jedinci, kteří
poměrně pravidelně
sledují činnost fotbalových přípravek a
navíc mají dobrou paměť, mohou si vzpomenout, že od podzimu jsme kromě mladší a starší přípravky vytvořili i skupinu dětí předškolního
věku, „fotbalovou předpřípravku“. A to
především díky předvídavosti šéftrenéra Kamila Švorčíka, který dobře ví, že
budoucnost polické kopané může zajistit pouze výchova mladých a ještě mladších zájemců o tuto krásnou hru, fotbal
nazývanou. Ne všechny oddíly s tak malými dětmi pracují, my jsme se ale do
toho pustili s vervou, nám vlastní. Těmto dětem se věnuje Jirka „Šíďa“ Kollert,
tvrdý, nekompromisní obránce Spartaku
Police a příležitostný sběrač červených
karet, společně s Kamilem. Občas zaskočí i Marek Plný nebo Marcela Slezáková.
Ta však pouze v případě, že stačí včas
nakrmit hady a ostatní havěť u Pohlů.
Pokud mezi dětmi neřádí nějaký bacil, tak se jich na tréninku sejde až deset,
většinou však přijde dětí méně, někdy
jen čtyři. Chodí dva Honzíkové a Šimonové, Páťa, Michal, Kristián, Adam, Samuel,
Sebastián, Anička, nově se přišli podívat
i Pepa, Kamila a Lucka. V době mezi napsáním a vydáním tohoto článku možná

i někdo další. Snad jsme na nikoho nezapomněli.
Tréninky nejsou jen o fotbale, ale
také o zdokonalování různých dovedností, pohyblivosti a obratnosti. Oblíbená je
„opičí“ dráha, sestávající z provádění kotoulů, válení sudů, podlézání kozy, přelézání švédské bedny, sešup po tyči jako
hasiči, horský výstup na ribstole s následným sjezdem po skluzavce, přechod
kladiny a podobně. Rovněž hry „Na Mrazíka“ či „Spícího obra“ v náplni tréninku
nechybí. Takže si často připadáme více
jako v „mateřské školce“ než na fotbalovém tréninku. O tom koneckonců svědčí
i fakt, že naši svěřenci nás také někdy
osloví „paní učitelko“. Ale tak to má být,
neboť v tomto ranném věku, jak hovoří
i odborná literatura, přílišná specializace není žádoucí. V literatuře jsme se též
dočetli, že děti se v tomto věku dělí na
„šídla“, jež neustále atakují míč, „statiky“,
které míč zajímá jen v okamžiku, když se
k nim náhodou přiblíží a „diváky“, kteří
se na míč pouze dívají. Prozradíme tajnou věc, že i v našem týmu jsou opravdu
všechny tyto kategorie zastoupeny. My
navíc máme ještě „lezce“, kteří v průběhu hry lezou na vše, co je v tělocvičně při
ruce. Takže podle našich zkušeností bychom mohli odbornou literaturu rozšířit
o další pojem.
O tom, že některé děti
s oblibou dávají góly do vlastní branky
jsme se již přesvědčili také a navíc ze

borný zámečník. Instalace i řetízek jsou pro
seniory zcela zdarma.
Krádeže v obchodech, zejména v Penny
pokračují, a tak čas od času máme možnost
se podívat do tváří zlodějíčků, kteří jsou při
své činnosti přistiženi. Věřte, že to nejsou
vždy jenom ti, jejichž životní situace vyžaduje dosíci se čehosi krádeží.
V době, když čtete tento měsíčník, by
měla oprava komunikace v Bukovici již poměrně ztížit dopravní situaci na Policku.
Prosíme dbejte dopravního značení a jezděte po trasách, které jsou k tomu určeny, nehledejte zkratky, nábližky a nemějte pocit,
že jízdou po polní cestě v nepřehledných
místech něco ušetříte. Jízda tam je zakázána a traktorem značky Fend či John Deer
neotřese daleko větší náraz, než je ten od
osobního vozidla. Nepočítejte s tím, že to
budou oni, kteří se Vám budou třeba kdesi
na Klůčku vyhýbat. Tam je totiž všude Traktorovo...
Závěrem pak jako vždy připomínáme
všem možnost nákupu parkovacích karet…
S přáním všeho dobrého…
Ved. strážník MP Petr Zima

vstřeleného gólu mají stejnou radost,
jako v případě gólu do branky soupeře.
Ale i to je v jejich věku naprosto normální a trenéři z toho nemusí být smutní.
Někomu pak tento zvyk vydrží až do dospělosti, o čemž jsme se před několika
lety mohli přesvědčit v přímém televizním přenosu z Mistrovství světa v hokeji, když jeden hráč Japonska vstřelil
vlastní gól a nefalšovaně se z něho radoval. Alespoň do té chvíle, než mu došlo,
že se spletl.
Jsme docela potěšeni, když nám rodiče sdělí, že se děti na trénink těší a
v neděli, kdy je trénink ráno, nemohou
dospat. Na druhou stranu doufáme, že
jsme snad zatím nikoho neodradili, i
když se tu a tam i slza na tváři při tréninku objeví.
Rodiče, kteří máte doma „šídla“, ale i
ostatní kategorie dětí ve věku 4 až 6 let,
přiveďte je mezi své kamarády. Pokud
počasí dovolí, od dubna budou tréninky probíhat na hřišti, vždy v úterý a ve
čtvrtek od 16 hodin. Pokud si zima vzpomene, že musí napravit, co zatím zameškala, budeme pokračovat ve školní tělocvičně, a to ve čtvrtek od 15.15 hodin a
v neděli ráno, již od 9 hodin.
Na další zájemce o pohyb a fotbal
nejen v předškolním věku, ale i starší, do
10 let, se těší všichni trenéři přípravek.
Vojta Kvapil
mladší trenér mladší přípravky

Polický měsíčník - duben 2014 - strana 28

Lyžařské ohlédnutí

Uplynulé „zimní“ dny jsme přežili díky uměle zasněžovaným
areálům, kam bylo náročné dojíždět, a díky kolečku v běžeckém
areálu na Mísečkách, kam se přesunula většina závodů, které jinde
blíž nešly zrealizovat.
Zimní olympiáda dětí a mládeže se konala, jak už jsme zmínili
v únorovém příspěvku, v Novém Městě na Moravě, kde se v disciplíně Lyžařský orientační běh umístil v prvním závodě na vynikajícím
4. místě náš polický Ondra Volák. V klasickém běžeckém lyžování v
závodě volnou technikou skončila Bára Meierová na taktéž výborném 8. místě, z Královéhradeckého kraje ve své kategorii byla nejlepší, Katka Šefcová dojela na velmi pěkném 12. místě. Pršelo, jen
se lilo. Závod klasicky dopadl pro obě děvčata taktéž báječně – Bára
9. místo, Káťa 7. – obě opět nejlepší z kraje ve svých kategoriích. A
7. místo ve štafetě.
Starší žactvo se zúčastňovalo závodů Českého poháru v běhu na
lyžích. V Jablonci nad Nisou 8. - 9. 3. zazářila naše Káťa Šefcová na
5. vyhlašovaném místě a vyjela si 1. výkonnostní třídu! Bára Meierová se za 15. místo v republice také nemusí stydět. V dorostu nás
reprezentovali Štěpán Štolfa a Nikol Benešová. Zvláště Štěpánovi se
výborně dařilo a vyjel si 1. výkonnostní třídu dorostu. Z posledních
závodů Krajského přeboru na Černé hoře si přivezly Bára a Káťa
poháry – obě za 1. místo v kraji ve svých kategoriích.
Posuneme-li se věkem dál, tradičně dobře jezdila Šárka Jirásková, která už pátým rokem hájí barvy SKI Skuhrov nad Bělou. Zúčastnila se Mistrovství světa juniorů ve Val di Fiemme. Pravidelně
se umísťuje do 3. místa v závodech Českého poháru.
V ohlédnutí za letošní lyžařskou sezonou je nutné zmínit, že
všechny výsledky polických běžců jsou mimořádně dobré, protože
v Polici sníh k lyžování nebyl vůbec a občasné výjezdy do Orlických
hor v době povánoční ke zvyšování výkonnosti našich borců nijak
výrazně nepřispěly. Umístění mají o to větší hodnotu, že soupeři
měli sněhově tréninkové podmínky, ať už na sněhu přírodním nebo
umělém, nesrovnatelně příznivější.
A jdeme-li věkovou hranicí ještě výš, pak připomínáme partu
dospělých a jejich výjezd na tradiční devadesátikilometrový Vasův
běh do Švédska.
A tak už smýváme a zaletňujeme lyže. SKOL.
Výbor LO
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2013-2014
,,O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA HRONOVA´´

Poř.

Družstva

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kocouři Úpice
Viridium Police nad Metují
Clowns
Benfika Dolní Radechová
TJ Sokol Rokytník
TJ Sokol Horní Radechová

Poř.

Družstvo
Viridium Police nad Metují
Kocouři Úpice
Clowns
Benfika Dolní Radechová
TJ Sokol Rokytník
TJ Sokol Horní Radechová

Zápasy

Výhry

VP

PP

Prohry

Scóre

Body

5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
1
1

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

1
1
1
3
4
4

27:8
26:13
24:17
23:20
13:38
12:29

12
11
10
6
3
0

Konečné umístění po PLAY-OFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. místo ve 2. lize pro Viridium Police nad Metují
Ligy neregistrovaných hokejistů (LNH) v Hronově se v této sezoně
zúčastnilo 18 mužstev, přičemž v první části soutěže byla spojena mužstva 1. a 2. ligy do jedné skupiny. Ve 3. lize pak hrálo 6 nejslabších týmů
na základě loňských výsledků. Naše mužstvo začalo sezonu velmi dobře
a sehrálo několik kvalitních zápasů se silnými týmy 1. ligy. V dalším průběhu přišlo i několik porážek a postupný sestup tabulkou do její druhé
poloviny. Tím jsme byli zařazení pro druhé kolo do již rozdělené části
pro 2. ligu a tam nastal velký obrat a mužstvo postupovalo od jednoho
vítězství ke druhému.
V základní části jsme skončili těsně na druhém místě. V semifinále
jsme narazili na tým Clowns (bývalý Hass) a po vítězství 4 : 1 postoupili
do finále 2. ligy.
Ve finále jsme se utkali se silným mužstvem Kocouři Úpice, které
nás v základní části jednoznačně porazilo. Nastoupili jsme s myšlenku,
že nemáme co ztratit a celou polovinu zápasu se soustředili na obranu
za přijatelného stavu 0 : 1. V těchto chvílích nás podržel skvělými zásahy
brankář Filip Thér. Po vyrovnání ve 2. třetině nastal obrat ve hře a a další
brankou jsme otočili stav utkání na 2 :1. Ve třetí třetině jsme zvýšili po
výborné kombinaci na 3:1. Soupeř ještě stihl před koncem snížit, ale
vzápětí jsme přidali pojistkový gól a vyhráli finále 4 : 2.
Poděkování sponzorům:
Město Police nad Metují, Viridium – Lukáš Vacek, Firma Hauk Police
nad Metují, Firma Pfeifer, Friml, Martinec – stavební a tesařské práce,
Motorest Lucky-Luck Bukovice.
Za hokejisty Police
Pavel Berka

SILNIČNÍ SUDETY LETOS NEBUDOU

S lítostí oznamuji, že 10. ročník silničního cyklo maratonu SPECIALIZED SUDETY TOUR 2014, vedoucí regionem
Broumovska, Policka, Hronovska a Jestřábích hor, plánovaný na 15. června, byl pro letošní rok zrušen. Důvodem
jsou dlouhodobé silniční uzavírky v Bukovici a Hronově a jejich objízdné trasy, po kterých nelze závod vést. Navíc
z důvodu plánované výstavby obecní kanalizace v Adršpachu není možná ani náhradní varianta, o které jsme také
uvažovali. Věřím, že v příštím roce uspořádáme s Vaší pomocí tuto tradiční akci opět v plném rozsahu. Opravy silnic
v regionu by neměly mít vliv na konání maratonu horských kol SPECIALIZED RALLYE SUDETY 2014, jehož 20. ročník se letos pojede jako
otevřené mezinárodní mistrovství České republiky výjimečně až 20. září.
Děkuji Vám za spolupráci v minulých letech a těším se, až se zase uvidíme …
Za pořádající Redpoint team
Tomáš Čada, ředitel závodu

TP INTERIÉR

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

Kontakt: 608 103 810
Koupím staré hračky

nabízí:
• údržba domů a bytů (vnitřní i
venkovní)
• opravy a nátěry oken a okapů
• drobné zednické práce
• sklenářské práce
• montáže zakoupeného nábytku
• truhlářské práce
• malby a nátěry (vnitřní i venkovní)
• shrnovací stěny a dveře
• čalounění vchodových dveří
• možnost zajištění kompletního
úklidu včetně mokrého čištění
sedacích souprav a koberců
• možnost zajištění
podlahářských
prací

Tomáš Šilhán
Tel: 605 716 594
nebo e-mail:
tom972@centrum.cz
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Pension 65
Police nad Metují
přijme

SERVÍRKU
podmínka:
vyučení v oboru
nástup: duben 2014

kontakt:
602 396 109

Nabízím pronájem

pěkného nového bytu v Polici nad Metují.

Bytová jednotka v kategorii 2+kk o výměře 44 m2 za
cenu 4 600 Kč + energie. Nízké náklady na topení.
K tomu navíc nadstandardně velký sklep a jedno
vyhrazené parkovací stání. Vybavení: plně vybavená
koupelna a WC, nová kuchyňská linka se sporákem,
kuchyňská vestavěná skříň a šatní předsíňová skříň,
podlahové krytiny a vnitřní žaluzie.
Kontakt na e-mail : novebyty11@gmail.com
				
nebo mob. 776 855 749.

Prodám

dvoupatrovou
vilu
(první republika)

v centru
Červeného
Kostelce

Informace:
734 496 320

dne 05. 04. 2014 v době od 8 00 do 11 00 hod.
na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

Další prodeje proběhnou ve čtrnáctidenních intervalech
vždy ve stejnou dobu.
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS v Polici nad Metují.
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ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

Na ploše 400 m2 uvidíte vše,
co potřebuje Vaše koupelna.

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:

Společnost

Nabízíme k prodeji:

DŘEVOTERM s.r.o.

 hosp. stavení s pozemky v obci Bělý

nabízí k prodeji ve svých provozech
v Březové a Meziměstí :

 RD se 3 byty ve Rtyni v Podkrkonoší



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

 RD - usedlost v Šonově u Broumova
 penzion v Teplicích nad Metují
 chalupu s hosp. stav. v České Metuji
 byt 1+1 v OV o velikosti 45 m2
v Bukovici
 RD v Martínkovicích v okrese Náchod
 chalupu ve Starostíně, okres Náchod
 objekt s komerčním prostorem a
bytem ve Zbečníku
 stavební pozemek 675m2 v Šonově
u Broumova
 stavební pozemek 1 666m2 v Šonově
u Broumova

tel: 491 509 013

Informace na telefonu
608 280 563,

Více informací na www.drevoterm.cz

email: novakova@rva.cz, www.rva.cz
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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.

SECOND HAND
DÁMSKÝ, PÁNSKÝ A DĚTSKÝ
NOVĚ OTEVŘENO V POLICI NAD METUJÍ
ZA PRŮCHODEM
PO - PÁ 13 - 17 ČT 9 - 12

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY!

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)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují

Nevíte

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

Víme, kde se dobře vaří!
kam_na_obed_185x130_broumov.indd 1

17.2.2014 21:16:50

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

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