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Dobrovolnická cena Křesadlo

V pondělí 28. dubna 2014 byly
v Městském divadle dr. J. Čížka v Náchodě předány dobrovolnické ceny Křesadlo – ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Večer byl věnovaný
všem lidem, kteří dobrovolně podají pomocnou ruku, kde je potřeba.
Křesadlo je symbolem vykřesané jiskřičky lidství a smyslem jeho udělování je
nejen ocenit dobrovolníky, ale zároveň šířit
myšlenku dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti.

V České republice byla poprvé udělena v roce 2001 Národním dobrovolnickým
centrem Hestia v Praze. V Náchodě byla
cena poprvé udělena za rok 2010.
Předávání dobrovolnických cen připravila skupina studentů, která si říká Hledači
příběhů, za podpory střediska volného času
Déčko Náchod, Místní akční skupiny Stolové hory, Mládeže v akci, Kulturní a sportovní nadace města Náchod a osobní podpory
pana starosty Birke. Novinkou oceňování
náchodských dobrovolníků v letošním roce
bylo udělení křesadla v kategorii BEZVA
TÝM. Toto ocenění jsme se rozhodli udělit
na podněty dobrovolníků, kteří skromně
podotýkali, že jejich práce je práce celého
týmu a ten by si ocenění zasloužil.
V kategorii Bezva tým byly nominovány
čtyři kolektivy: Skalní záchranná služba
působící v oblasti CHKO Broumovsko,
Vedoucí kolektivu Mladých hasičů SDH
Běloves, Sbor dobrovolných hasičů Nový
Hrádek a rodina Steinerova alias „Maxovi“ z Police nad Metují.
Všechny čtyři BEZVA TÝMY si zaslouží
velké poděkování, cenu Křesadlo si odnesl Sbor dobrovolných hasičů z Nového
Hrádku.
Do sálu náchodského Beránku, jak se
místnímu městskému divadlu říká, se sešli
dobrovolníci, zástupci organizací, kteří nominovali své dobrovolníky. Dobrovolníky
přišel již tradičně podpořit starosta města
Náchoda Jan Birke, oba místostarostové
města Drahomíra Benešová a Tomáš Šubert.
O držitelích Křesadla za rok 2013 rozho-

dovala šestičlenná porota ve složení – Drahomíra Benešová (místostarostka města
Náchod), Jiří Tošner (předseda občanského
sdružení HESTIA, které zavedlo tradici udělování Křesadel), Ludmila Pohanková (ředitelka SVČ Déčko Náchod), Markéta Machová (zástupce Místní akční skupiny Stolové
hory), Jacek Kowalczyk (zástupce polského
partnera Fundus Glacensis) a v neposlední
řadě pan Pavel Bohadlo, který získal v minulém ročníku Křesadlo, když je na Novém
Hrádku veršovanou nominaci napsat napadlo J.
Hodnotit dobrovolnou práci je velmi
náročné a proto také
moderátorka večera Petra Výtvarová
Krausová několikrát
zdůraznila, že večer
nebyl o hodnocení,
kdo pomáhá více či
méně, dobře či špatně, ale poklona všem
dobrovolným
pracovníkům. Proto byli
na jeviště pozváni
všichni nominovaní a
všem bylo poděkováno.
Do čtvrtého ročníku Křesadla v Kladském pomezí přišlo 16 nominací. Cenu
Křesadlo za rok 2013 získali Milan Kligl ze
Sboru dobrovolných hasičů Běloves, Dušan Gajdoš ze Sboru dobrovolných hasičů a Českého červeného kříže Rožmitál
a Ivana Richterová ze Senior klub Ostaš.
Milan Kligl – jako dobrovolník působí v Náchodě už 30 let. Od roku 1975 začal v kolektivu Mladých hasičů, kde se stal
později instruktorem a vedoucím. Dětem a
mládeži se věnoval jak v průběhu školního
roku, tak na letních táborech. Od roku 1995
působí jako vedoucí Rady
mládeže okresu Náchod.
Ivana Richterová –
je z Police nad Metují a
jako dobrovolnice pracuje
dobrých 50 let. Už od dětství je spojena s polickým
ochotnickým divadlem,
byla organizátorkou Jiráskových Hronovů a dodnes
hraje v Polici, Hronově
i Náchodě. Do loňského
roku vedla dramatický
kroužek, pomáhá v pečovatelském domě i v domově důchodců.
Dušan Gajdoš – je
z vesničky Rožmitál u
Broumova. Už 35 let je
aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů
Rožmitál, kde byl dlouhá léta velitelem. Založil

i družstvo žen. V roce 2005 založil Místí
skupinu českého červeného kříže Rožmitál,
která pořádá přednášky a organizuje různé
dětské i společenské akce. Je také členem
Sdružení zdravotně postižených, Sdružení
Čechů z Volyně a jejich přátel, Mykologického místního spolku a je členem výboru Českého svazu bojovníků za svobodu.
Na cenu byli nominováni také tito „obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“, děkujeme jim:

yy Zdeňka Schröderová - TJ Sokol Červený
Kostelec
yy Věra Stodůlková – Klub skaleckých turistů a Sdružení žen Podbřezí
yy Jiřina Bittnerová - Dům důchodců Náchod
yy Josef Matyáš – Živá voda a Koalice STOP
yy Dagmar Umlaufová – Český Červený
kříž a Sdružení žen Podbřezí
yy Ivona Čadová – Tělovýchovná jednotě
Sokol Náchod
yy Ludmila Vlčková – TJ Sokol Červený
Kostelec
yy Josef Stodůlka – SDH Podbřezí a Klub
skaleckých turistů
yy Jiří Janák – Domov důchodců Náchod
yy Zdeněk Dítě – Florbal Náchod
yy Otto Volhejn - Sdružení zdravotně postižených Náchod
yy Jana Kletečková – Sdružení žen Podbřezí

O doprovodný program slavnostního
večera se postaralo bubenické seskupení
Tus TuDuKa ZUŠ Náchod pod vedením Stanislava Víta.
Děkujeme všem, kteří přišli do Beránku
a všem nominovaným - zdánlivě obyčejným
lidem -přejeme dostatek chuti a energie
v další dobrovolnické činnosti.
Monika Hovádková

Mozaika z radnice . . .
Pojďme se, vážení a milí čtenáři Polického měsíčníku, společně projít posledním
měsícem – od uzávěrky květnového do uzávěrky červnového čísla.

• Turisticky významnou oblast Kladské
pomezí prezentuje Branka o.p.s. Hlavním jejím posláním je kvalitní destinační
management, spolupráce informačních
center a jejich služby, propagace celého
Kladského pomezí. To znamená Jaroměřska, Novoměstska, Červenokostelecka,
Českoskalicka, Náchodska, Hronovska,
Jestřebích hor, Policka, Teplicko-Adršpašska i Broumovska, s tím, že každé
území si drží svoji identitu a cestovní
ruch rozvíjí a propaguje podle svých
místních podmínek, vizí a potřeb. V 17.
týdnu jsem se zúčastnila v Náchodě jednání Představenstva Branky o.p.s. Hlavním bodem byla příprava valné hromady, která se konala v Novém Městě ve
čtvrtek 24. 4.
• V IC Pellyho domy jsou zdarma k odběru
Letní noviny Kladského pomezí. Nabízíme je především provozovatelům ubytování, ale i všem, kteří chtějí tuto oblast
zviditelňovat. Při svých výjezdech mimo
Policko, Vašim příbuzným i známým.
Stačí do IC dojít a domluvit se. Pro tuto
sezonu máme i aktuálního Průvodce Polickem. Str. 5.
• Dobrovolný svazek obcí Policko je také
členem Euroregionu Glacensis. Kdo
sleduje ví, že mnohé „měkké“ projekty
máme především díky aktivitě v této oblasti. Projektovou manažerkou a zároveň
„pečovatelkou“ DSO Police u nás na radnici je slečna Eva Pápaiová. Str. 4.
• V úterý 29. 4. jsem se zúčastnila v Meziměstí Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis a Valné hromady Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Glacensis.
• Prezentace navenek je samozřejmě velmi nutná a důležitá. Neméně však každodenní práce u nás doma. V Polici a na
Policku. Pracovní jednání DSO Policko
v úterý 6. května řešilo dva stěžejní body.
Přípravu hlavní turistické sezony na Policku a uzávěru silnice II/303 v obci Bukovice.
• Policko se nachází na území Správy
CHKO Broumovsko. Nejen proto je spolupráce s Broumovskem nutná a potřebná.
V úterý 22. 4. jsem se sešla se starostou
Broumova. Kromě všeobecných pracovních problémů jsme řešili propagaci
akce Play Broumovsko, plánovaný koncert Polického symfonického orchestru
na Hvězdě 21. 8., spolupráci uměleckých
škol, o které jste se mohli přesvědčit na
koncertu dechových orchestrů v Kolárově divadle v sobotu 17. 5.
• Jsem členkou Správní rady Nadace Hospital Broumov. Je mi potěšením sledovat
krůčky, kterými postupuje nadace v indi-
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viduální péči o dlouhodobě nemocné ze
sociálního pohledu. Broumovská LDN je
prvním oddělením v republice, kde díky
finanční podpoře nadace fungují dvě
pečovatelky, které zajišťují nemocným
sociální kontakt. Tolik potřebný v době,
kdy po zdravotní stránce je o člověka postaráno, ale duše strádá.
Agentura pro rozvoj Broumovska, Společnost pro destinační management
Broumovska, DSO Broumovsko. Tři
subjekty. I v uplynulém měsíci v oblasti
každého z nich jednání. V sobotu 21. 6.
pošleme do Heřmánkovic jedno družstvo z Policka na Malé letní dovádění.
Info pro případné účastníky – sháníme
zástupce nad 60 let - u sporťáka Martina Baláka.
Ve středu 30. 4. jsme ukončili jarní semestr 14. ročníku Polické univerzity
volného času s paní Marií Ulrichovou
– Hakenovou. Dcerou slavných rodičů.
Především však velmi příjemnou ženou. Radní Prahy 5. Termíny letošního
podzimního semestru jsou: 24. 9., 1. 10.,
8. 10., 22. 10., 5. 11., 12. 11. Nyní sjednávám přednášející. Nápadů je mnoho,
vstřícnost oslovených obvykle obdivuhodná. Problémem jsou termíny v kontextu s vytížeností hostů. Do Police se
těší Standa Motla, kterému nemoc nedovolila v dubnu přijet. Petra Braunová slíbila přijet s Janem Kačerem, chystám se
požádat žďárského rodáka Václava Kubečka. mailujeme si s Alešem Cibulkou.
Ve čtvrtek 19. 6. nás čeká ještě jarní celodenní výlet do Litomyšle, který opět
kvalitně připravuje paní Vlasta Klapalová. Autobus máme plný a věřím, že
více než stovka řádných studentů se na
podzim na sále Pellyho domů opět sejde.
I s pravidelným úvodem, o který se starají učitelé naší zušky se svými žáky. Ti
už prostě k přednáškovým odpoledním
patří a hosté jsou jejich výstupy přinejmenším překvapeni. I zde dochází k propagaci. Věřím, že si někteří žáci zahrají i
v Praze 5. Tak jako se Polický symfonický orchestr dobře zapsal v Praze 6. V neděli 15. 6. bude již podruhé hrát v oboře
Hvězda. Ráda s nimi opět do Prahy vyjedu. Možná jste byli v neděli 27. 4. účastni
koncertu PSO, který byl věnován absolventům. Kubovi Mikundovi a děvčatům
z Hlavňova – Terezce Špulákové a Žandě
Obršálové. I touto cestou blahopřejeme,
děkujeme a přejeme radostnou cestu hudebním životem.
Školská rada se schází jednou za dva
měsíce.   Ve středu 23. 4. se konala na
radnici. Nosným tématem bylo sportování
dětí, možné využívání víceúčelového
sportoviště.
Další rada se uskutečnila 28.5.v mateřské škole na sídlišti. V přítomnosti učite-

POZVÁNKA
na 3. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2014,
které se koná ve středu
25. června 2014
od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů.
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lek I. stupně jsme si povídali o spolupráci
školky a školy.
Na jaře vítáme nové občánky a oddáváme. Není výjimkou sobota se třemi, čtyřmi i pěti svatbami! V obřadní síni, v terénu. Dle přání snoubenců. Občas počasí
udělá čáru přes plány a sny. Jako v životě,
do kterého novomanželé vstupují. Naším
společným přáním je, aby jejich vztah
vydržel. Tak jako u účastníků Stříbrných
podvečerů. Párů, které spolu prožily
dvacet pět let. Jarní Stříbrný podvečer se
uskuteční v pátek 6. 6. od 17 hodin v obřadní síni radnice. Zveme všechny páry,
i ty, které nebyly oddány u nás v Polici.
Při této příležitosti se snažíme důstojně
připomenout událost „starou“ 25 let a
především poděkovat a popřát. Zavzpomínat. Při kávě, svatebních koláčích,
vínečku. Nad fotkami. I ti, kteří měli ze
setkání na úřadě obavy, odcházejí spokojeni, potěšeni a mnohdy naměkko.
Půvabná svatba proběhla 26. 4. v polické
kovárně. Čtrnáct dní nato se u Drašnarů
opět slavilo. Dvacet let kovárny Drašnar
a syn – 1994 – 2014. Na setkání kovářů
z okolí bylo příjemně.
K radostným „povinnostem“ patří návštěvy u oslavenců s osmičkou či devítkou na začátku. V posledním měsíci jsme
s paní Šváblovou zažily nádherné chvíle u
Čaličů a Hofmanů. Pánům Jovanovi a Oldřichovi kromě přání přidáváme obdiv.
Za jejich vitalitu, životní nadhled, humor
a optimismus. Pokoru. Něco málo jsme
za město a komisi pro obřady a slavnosti
přinesly a neskutečně mnoho odnesly.
Děkujeme!
Letos jsme dali zelenou podpoře sportu.
Pohybu, zdravému životnímu stylu. Nás
všech.
V pondělí 28. 4. se uskutečnilo v polické základní škole, především díky Petru
Jansovi, s podporou vedení školy, okresní
kolo Olympijského víceboje olympijských
vítězů. Krajské kolo s naší účastí se
uskuteční v Hradci Králové v pondělí 16.
června.
O odchodu Věry Kašíkové z činné služby jsme Vás již informovali. Nová paní
ředitelka Jana Šrámková nastoupila 2.5.  
Představila se na veřejném setkání DSO
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Policko v Divadelním klubu Kolárova
divadla ve čtvrtek 22. 5. i na radě města
26. 5.
I my na radnici jsme se loučili. S Aničkou
Rutarovou z odboru investic, majetku a
životního prostředí. Poděkovali jsme jí
za službu a popřáli zdravou a radostnou
další etapu života. Na její místo
nastoupila Hanka Plná.
V letošním roce Centrum kultury a vzdělávání /a sportu/ prochází velkými změnami. Zastupitelé města podpořili novou
koncepci. Jsme přesvědčeni, že k lepšímu. Za poctivou službu jsme poděkovali
Josefu Tauchmanovi a Slávkovi Hornychovi. Oba nám ale zachovávají přízeň
jako „dohodáři“ pro případ potřeby – požární dohled, techniku v KD, pomoc při
organizačně náročnějších akcích….
V květnu na jejich místo nastoupil Kamil
Hušek. Má na starosti kulturu ve městě.
Je správcem Pellyho domů, Muzea papírových modelů a Kolárova divadla.
Lety se „prostárla“ i neustále mladá Olča
Jarčušková. Odchází. Nedovedu si představit obsah pracovní náplně, kterou bychom mohli zaznamenat z jejího působení. Prostě v dobrém slova smyslu „holka
pro všechno“. Olinko, díky za vše! A na
viděnou mezi dohodáři.
Štafetu převezme Mirka Beranová.
V letošním rozpočtu máme finance na
rekonstrukci hlediště v Kolárově divadle. Paradoxně se nikdo do výběrového
řízení na tuto investiční akce nepřihlásil.
Další potřebnou akcí je zvětšení informačního centra. Týká se projektu úpravy
přízemí Pellyho domů.
Je prodiskutován, vypracován.
V letošním roce rušíme málo využívanou počítačovou učebnu a nabídneme
ji k pronájmu. Postupně tedy plníme
příslib praktické využitelnosti prostor
Pellyho domů díky konci udržitelnosti
projektu.
CKV – především jeho ředitelka Jana Rutarová - prožívá v letošním roce nelehké období. Personální změny, rozšíření
o sportovní oblast, investiční záměry
v Kolárově divadle i v Pellyho domech,
rozsáhlý projekt v Muzeu papírových
modelů. Rády zodpovíme Vaše případné
dotazy. Vyhodnocení změn proběhne ke
konci kalendářního roku.
Křesadlo 2013. Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci. Letos jsem
za město podala tři nominace. Dvě byly
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nominanty schváleny. Bezva tým – Rodina Steinerových a za jednotlivce Ivanka
Richterová. Díky ní jsme přivezli do Police první Křesadlo v historii! Pondělní
večer 28. 4. jsme si v náchodském Beránku užili. Většina dobrovolníků nečeká za svoji činnost ovace. Shodli jsme se
však, že upřímné veřejné poděkování ale
potěší.
Čarodějnice jsou pěknou tradicí. U nás
tradičně stavíme májku na náměstí.
Přičiní se skautky, skauti, hasiči,
sportovci. Po dvou letech, kdy jsme májku nehlídali a taky o ni přišli, čest města
chrání Aleš Trojtl s několika pomocníky.
Společně s nimi jsme se domluvili, že již
nyní – s ročním předstihem – si Vám dovolujeme nabídnout hraní u májky. Kdo
má zájem, umí hrát, chce si zazpívat,
může přijít příští rok zkrátit noc hlídačům. V případě zájmu není problém zajistit občerstvení.
Kácení máje proběhne tradičně poslední
květnový den.
Televize V1 a ČT 1 projevily zájem o náš
špejchar. Zatím se po dnu otevřených
dveří ozval jediný človíček s nápady na
využití. Zajímavými. Jen si myslíme, že
v současné době již není možné z městské pokladny uvolňovat peníze na budování dalšího muzea. Oslovila jsem Správu CHKO a několik občanských sdružení
s ekologickým zaměřením. Technické
služby provedou nezbytné opravy a
údržbu a špýchar bude i nadále čekat na
svoji šanci ožít.
V létě se můžeme těšit na další Toulavou kameru speciál z Policka. Při setkání
s Jitkou Štěpánkovu a Petrem Rouskem
jsme hledali další typy na Toulavky od
nás. Ne vše přes dramaturgii projde. Poptávka je na řemesla. Turistické a cyklistické trasy. Každý nápad vítán.
Každý měsíc se schází komise. Bytová,
stavební, pro obřady a slavnosti. Jedná
se o komise rady města, její poradní orgány. Zápisy jsou uloženy v sekretariátu
na městském úřadě.
Bytová komise s odchodem Aničky Rutarové mění předsedkyni. Do konce tohoto
volebního období budeme pracovat pod
vedením Ilony Kejdanové – vedoucí sociálního odboru. Novou členkou se stává
Hanka Plná. Kromě dlužníků, nových žadatelů a prodlužování smluv jsme na posledním jednání řešili jednu opakovanou
stížnost nespokojeného nájemníka.

• Stavební komisi vede investiční technik
Pavel Scholz.
• Komise pro obřady a slavnosti. S blížícím
se koncem školního roku se opět budeme loučit s předškoláčky a pasovat je na
školáky. Do života vypravovat absolventy základní školy. Obě slavnosti se konají
na sále Pellyho domů. MŠ ve středu 25.
6., 9. třídy 26. 6. I veřejnost je vítána.
• V pátek 9. 5. byly v mateřské škole na sídlišti otevřené dveře. Zájem potěšil. Město
v posledních třech letech dává do svých
školských zařízení nemalé prostředky.
• V pátek 23. 5. jste se mohli podívat do
zrekonstruovaného oddělení grafiky a
výtvarného oboru.
• O dost času nás připravila příprava voleb do evropského parlamentu. Děkuji
všem, kteří volili i těm, kteří volby organizačně zajistili.
• Polická stovka, Noc kostelů, Muzejní
noc, Běh sídlištěm, Hronovský Skřivánek
prvně za účastní MŠ Fučíkova, Senior
klub oslavující letošní jubilanty, Koncert
maminkám, jednání s TJ SPARTAK Police
nad Metují, Moře v Polici….
• Toulavý autobus. Letos opět. Po roční
přestávce. V sobotu 7. 6. Tentokrát s Věrou Kašíkovou.
• S ní se také můžete setkat na sídlišti, nad
domem s pečovatelskou službou. Na posilovacích strojích ve středu v 10 hodin.
• V pátek 16. 5. Jsme se s Mírou Pichlem
vypravili do Holic k Jarče a Františku Janečkovým, u kterých proběhlo setkání
s manžely Petrovými. Karel Petr mladší
je synem pana učitele Karla Petra /žákem Fr. Janečka na broumovském gymnáziu/, kterému chceme na podzim v neděli 28. 9. u příležitosti jeho nedožitých
stých narozenin odhalit na budově naší
zušky pamětní desku. Přivezli jsme krabice fotek, diapozitivů, filmů…. Helenka
Matyášová ml. dopracovává k této příležitosti brožuru, kterou chceme vydat.
• Ve čtvrtek 29. 5. jsme byli s kronikářkou
Jindrou Vaníčkovou, Mirkem Pichlem a
Mirkem Šolcem v Zámrsku. Mirek Šolc
dokončuje další GENy. S Mirkem Pichlem
a Josefem Haukem. Jakmile budou dokončeny, proběhne v Kolárově divadle
jejich promítnutí. I s již dokončeným filmem a panu Janu Kollerovi ze Suchého
Dolu.
• Na posledních dvou radách města jsme
se věnovali pořádku, bezpečnosti, sportu
ve městě a investičním akcím. Také diskusi nad omezeným průjezdem ulicí Na
Sibiři přes „Čukotku“ do Bukovice.
V době, kdy píšu tyto řádky, opětovně
o této nepříjemné záležitosti jednáme.
Info najdete na www a v příštím čísle
Polického měsíčníku. Více v článku pana
místostarosty na str. 4.
• Přeji Vám příjemné jarně letní dny a těším se při Mozaice pro červenec. Tentokrát na technická témata.
Ida Jenková

Oprava místních komunikací

Na letošní jaro jsme připravili opravy
některých nezpevněných městských komunikací. Za tímto účelem jsme zakoupili
od firmy, která se zabývá výstavbou silnic,
recyklovaný materiál (tzv. frézing), který
je na rekonstrukce komunikací vhodný zejména díky tomu, že při pokládce za tepla dochází k jeho lepšímu spojení oproti
štěrku, a provedená oprava má pak trvalejší charakter. V rámci oprav frézingem se
předpokládá oprava komunikace za radnicí,
oprava komunikace Na Letné, oprava cesty
k Nebíčku. Pokud nám ještě nějaký materiál
zbyde, uvažujeme o opravě komunikace za
polygonální stodolou. Bohužel, jarní mokré
a vesměs studené počasí neumožnilo po-

kládku frézingu, proto k ní bylo přistoupeno až ve druhé polovině května a bude pokračováno v měsíci červnu.
Na přelomu května a června pak bude
zahájena další etapa oprav překopů po celém městě. První pokus o opravu překopů
pomocí tzv. žehličky jsme realizovali v loňském roce, a tento typ oprav se setkal nejen
s úspěchem technologickým, tak s uznáním
u veřejnosti. V letošním roce jsou vytipována další děsivá místa, kde dojde k opravě
překopů a výmolů. Následně bude tak cestování po městských komunikacích opět o
něco bezpečnější a k našim dopravním prostředkům šetrnější.
Jiří Škop, místostarosta

Nové párty stany
a lavice pro Policko

Královéhradecký kraj podpoří v letošním roce
projekt Živě na Policku finanční částkou 70.500,- Kč.
Dobrovolný svazek obcí Policka, žadatel a realizátor
projektu, zajistí díky tomuto projektu nákup 3 kusů
nůžkových stanů (2 stany o rozměru 3x3m, 1 stan
o velikosti 3x6m) a několik lavic se stoly, tzv. pivních setů. Vybavení, kterým polické
spolky a obce disponují v současné době, již něco pamatuje, proto považujeme modernizaci za potřebnou. Obce na Policku a jejich spolky budou moci toto vybavení bezplatně používat při konání různých kulturních či sportovních akcí. Více podrobnosti
nalezte v budoucnosti na webových stránkách www.policko.cz a v dalším čísle Polického měsíčníku.

Eva Pápaiová

Rekonstrukce II/303 v Bukovici

Na stavbě rekonstrukce komunikace
II/303 v Bukovici byly do poloviny května
provedeny práce na odvodnění komunikace, práce na odvodnění drenáže od křižovatky na Sibiř, byly osazeny nové uliční
vpusti. V křižovatce ulic Ostašská a Na Sibiři byla provedena změna v zaústění nové
kanalizace vzhledem k existenci stávajícího
betonového kolektoru, který byl v kolizi
s navrhovanou trasou. Na základě provedených nevyhovujících zkoušek podloží
se pokračuje v odtěžení štěrkových vrstev
(nejedná se o vícepráce, dodavatelská firma
ve snaze o urychlení stavby provedla zátěžové zkoušky de facto v polovině hloubky

zemních prací. Nicméně podloží při těchto
zkouškách nevyhovělo a musí být odtěžena i zbývající část podloží, jak bylo vyprojektováno). Dále byly rozebrány chodníky
z betonové dlažby. Byly dokončeny přeložky vodovodu, kanalizace, plynovodu a sdělovacích kabelů. Nyní již probíhá navážení
vhodného štěrkového materiálu včetně hutnění a odtěžení zeminy z krajů vozovky a
příkopů komunikace, provádění konstrukčních vrstev nové vozovky.
Zhotovitel stavby je pravidelně na kontrolních dnech upozorňován na povinnost
dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, přičemž zástupci obcí a zástupci
investora na zhotovitele vyvíjejí tlak, aby (s
ohledem na technologické lhůty a průběžné
provádění zkoušek) pokud možno zkrátil
termín výstavby, aby se zkrátila doba objízdných tras. Investor stavby vyzval zhotovitele, aby prodloužil pracovní směny a snažil se o maximální zkrácení doby výstavby,
přičemž zhotovitel přislíbil, že neprodleně
přijme opatření k urychlení postupu prací
na stavbě. Stavbu budeme na dále sledovat
a o dalším postupu prací Vás budeme informovat.
Jiří Škop, místostarosta

Poděkování za
evropské volby

Volby do Evropského parlamentu se
tradičně (napříč Evropou) netěší velkému zájmu voličů, což je s ohledem na
vzdálenost mezi „centry moci“ a voliči
pochopitelné, nicméně i tyto volby jsou
„nutným zlem“ v rámci evropské demokracie. Dovolím si tedy poděkovat nejen
všem voličům, kteří i v rámci těchto voleb našli cestu do volebních místností,
a projevili vhozením hlasovacího lístku
svou vůli, ale také všem členům volebních komisí a celému technickému aparátu, který průběh voleb v zákulisí zajišťoval. Zvláště pak děkuji voličům ODS za
hlasy pro naše kandidáty.
Jiří Škop, místostarosta

Poděkování za
dotazníky MAS
Stolové hory

V měsíci květnu probíhalo poměrně
masivní dotazníkové šetření, které bylo
součástí prací na strategickém plánu MAS
Stolové hory pro dotační období 2014 –
2020. V dotaznících bylo možné odpovídat
i na otázky stran dalšího rozvoje území, jakož i stran potřeb v daném území. Zejména
Policku se tato akce setkala s velikým ohlasem, nicméně ani Hronovsko a Náchod nezůstaly pozadu. Všem, kteří vyplnili a odevzdali dotazníky, tímto z pozice předsedy
MAS velice děkuji.
Současně si pak dovoluji širokou veřejnost pozvat na veřejná projednání integrované strategie území, která budou nyní
pořádána. Pro území Policka se veřejné
projednání koná dne 16. 6. 2014. Podrobnosti k veřejným projednáním jsou uvedeny v letáku, který je otištěn v tomto čísle
Polického měsíčníku a zároveň je vyvěšen
na webových stránkách MAS a na webových
stránkách města.
Jiří Škop, místostarosta

Rozpis lékařů
stomatologické služby
červen 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

07. – 08. 06. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
14. – 15. 06. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
21. – 22. 06. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
28. – 29. 06. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují

602 333 460
491 543 398
603 479 084
491 541 654
602 333 427
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Letní noviny KLADSKÉ POMEZÍ 2014
jsou už v distribuci

V závěru měsíce dubna byly po tříměsíční práci redakční rady vytištěny Letní
noviny Kladské pomezí. Náklad se pro
velký zájem opět zvýšil a to již na úctyhodných 25 000 ks.
Noviny jsou distribuovány na všechna informační centra Kladského pomezí,
do ubytovacích zařízení a na další místa,
jako jsou muzea, městské úřady apod.
Letní noviny jsou letos tematicky věnovány nabídce pro rodiny s dětmi, děti

a mládež, což je také cílová skupina projektu „S toulavým baťohem do Kladského
pomezí“ realizovaného BRANKOU, o.p.s.,
vydavatelem novin. V novinách naleznete nabídku na trávení volného času, na
atraktivity v Kladském pomezí a také na
novinky sezony 2014 nejen pro danou cílovou skupinu.
Chybět Vám
při čtení nebudou
ani
pravidelné
rubriky a seriály.
Lembejová Lenka,
BRANKA, o.p.s.

Výměna stromů na polickém
Masarykově náměstí

S předstihem bychom chtěli informovat polické občany, že v letošním roce
přistoupí město Police n. M. k první etapě výměny stromů po obvodu polického
náměstí. Důvodem tohoto nutného kroku je již výrazné narušení přilehlého
chodníku, ohrožení bezpečnosti chodců
a ztížení jeho údržby. Nejhorší situace je
na severní straně náměstí, kde rostou čtyři
stromy. Tyto budou letos vyměněny.
Předmětné stromy byly na Masarykově náměstí vysazeny v roce 2000, při jeho
obnově. Jedná se o zahradní kultivar - druh
třešeň křovitá (Prunus fruticosa, varieta
Globosa), který zahradníci vytvářejí roubováním keřové formy na klasickou třešňovou podnož. Tím se docílí, že
si tento stromový kultivar udržuje kulatou keřovou korunu
s malým nárokem na prostor.
Jeho nevýhodou je ale poněkud rychlejší růst, a to i kořenů.
Zřejmě jsme jim vytvořili dobré podmínky, proto je i nárůst
kořenů tak výrazný. Podle vyjádření spol. Arboeko, největší
české školkařské firmy, která
městu tyto stromy dodala, jde o
dřevinu vhodnou do městských
ulic a náměstí, ale vzhledem
k rychlejšímu růstu je běžné, že
je města už i po 10-ti letech vyměňují za novou výsadbu. Tuto
situaci by také bylo možné řešit
odkrytím dlažby a mříží, částečnou redukcí kořenů (tím by
se i poněkud zbrzdil další růst),
povrchy vrátit do původního
stavu a citlivě zredukovat koruny řezem. Po takovémto zásahu
by mohly stromy zdárně růst
ještě dalších cca 5 - 6 let. Budoucí výměně se ale stejně ne-
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vyhneme. Z tohoto důvodu přistoupí město
k realizaci výměny stromů za nové. Vzhledem k tomu, že rod třešeň (Prunus) trpí
bakteriózou kořenů, není vhodné vysazovat
zde znovu stávající druh a bude zvolen druh
jiný. Jedna z vhodných možností je javor babyka (Acer campestre, varieta Nanum) .
Časový plán je takový, že po letošní
pouti by byly stromy pokáceny, rozebrána část dlažby, vytvořeno nové podloží a
výsadbové mísy a chodník znovu vydlážděn. V říjnu by pak byly vysazeny nové
stromy. Další část stromů na náměstí bude
vyměněna v následujícím roce.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

MY sliby plníme…

Ano,  v podzimním Polickém měsíčníku jsem
Vám, příznivcům polického koupaliště sliboval,
že koupaliště na sezónu 2014 připravíme včas.
Takže pánové z TS už mají obložen plavecký
bazén, který nás v loňské sezóně hóóódně trápil - časté opadávání kachliček. Ty jsem musel
za provozu pod vodou dolepovat, což nebyla
zrovna jednoduchá věc! Díky pomocí dobrovolníků (Honzy, Martina aj.) jsme udržovali
koupaliště v provozu. Je taky už poněkolikáté posečeno a travička hojně roste. Provedla
se taky výměna křemičitého písku v pískových filtrech, opravy (výměny) laviček i plotu.
Opravily se i osobní kabinky. U vchodu Vás přivítá nový přístřešek, což pomůže i našim trpělivým pokladním, které se za pokladním okýnkem někdy doslova smažily. Tak se i jim snad
služba v horkých dnech zpříjemní a od Vás
budeme očekávat vstřícnost a spokojenost.
MY Vám za to nabízíme, že uděláme
VŠE pro to, abychom koupaliště otevřeli včas a mohli Vás vítat do čistého,
krásného a vstřícného prostředí.
Za kolektiv polického koupaliště
Zdeněk Beran.

Poslední dubnový
den - odedávna
Čarodějnice

Pálení ohňů, upalovaní zla, stavění
máje, slavení nového života. Na polickém
náměstí tradičně zdobí a staví májku
skauti, hasiči, lyžaři, dobrovolníci. Hlídají a čest města hájí ledhujští hasiči pod
vedením Aleše Trojtla. Ostatní se rozcházejí a večer tráví podle místní nabídky
nebo již zaběhnutých kolejí. Každoročně,
když se čas přiblíží, si s Alešem říkáme,
že by se mohla nabídka pro veřejnost
na náměstí rozšířit. Ono to hlídání do
rána je pro sporou skupinku dobrovolníků přece jen dlouhé. Pro rok příští již
s předstihem avizujeme:
Tradici stavění máje na polickém
náměstí zachováváme. Nabízíme posezení do ranních hodin. S občerstvením a muzikou, kterou si zajistíme
sami. Tedy těmi, kteří umějí hrát a
chtějí si zahrát. Pro ty, kteří neumějí
hrát, ale chtějí si zazpívat nebo jen
příjemně posedět. Je čas na zaznamenání do kalendáře….
Ida Jenková a Aleš Trojtl

Obnova kříže v Radešově

V měsíci květnu byla provedena
obnova pomníku s křížem v Radešově,
naplánovaná už v loňském roce. Jedná
se o pěkně provedený pískovcový pomník v barokním stylu, z roku 1844, se
symboly Božího beránka, Panny Marie
a anděla, s litinovým křížem v jeho vrcholu. Obnovu odborně provedla firma
Antonín Herzog z Bukovice. Nejprve byl
zdemontován původní plot, který byl
před křížem, sokl plotu, litinový kříž a
hlavice pomníku. Dále byl pomník očištěn, vyrovnán, doplněny scházející části
a celá pískovcová část hydrofobizována.
Litinový kříž byl opískován, natřen černou barvou a část byla pozlacena (ratolesti, nápis INRI, paprsky a celý Kristus). Opravený kříž, konzole a hlavice
byly osazeny zpět, zčepovány a slepeny.
Nakonec byl zpět osazen natřený plot a
to za pomník, aby lépe vynikl. Obnova
byla provedena citlivě a pomník bude
i nadále zdobit toto místo. Poděkování
patří také rodině pana Popadince, která
se o pomník starala.
Ing. Pavel Scholz a Ing. Jan Troutnar,
odbor IMŽP MěÚ Police n. M.

Usnesení rady města ze zasedání č. 10 - 11 / 2014 ze dne 28. 4. a 12. 5. 2014
RM schvaluje záměr prodeje vodovodu inv.
č. 464 (litinové potrubí DN100 v celkové
délce 246 m) v ul. U Lesovny v Polici nad
Metují z majetku města do vlastnictví
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s.
RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových
prostor
– budovy č.p. 200 (dílny
automotoklubu) s pozemkem st. č. 486 v k.
ú. Velká Ledhuje.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
MŠ Police nad Metují za 1. čtvrtletí roku
2014. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Police nad Metují za 1. čtvrtletí roku
2014. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
ZUŠ Police nad Metují za 1. čtvrtletí roku
2014. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
Knihovny Police nad Metují za 1. čtvrtletí
roku 2014. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje smlouvu č. 12120603 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu

životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí ze dne 11. 4.
2014 na akci: „Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti ZŠ Police nad
Metují“.
RM bere na vědomí hospodaření města za
období od 1. 1. do 31. 3. 2014. Rozborem
hospodaření města byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí oznámené vícepráce
akce „Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti ZŠ Police nad
Metují“ spočívající v provedení zemnícího
pásku u II. stupně a zhotovení nového
betonového prefabrikovaného schodiště u
I. stupně
Rada města:
a) bere
na
vědomí
odstoupení
paní Anny Rutarové z funkce
předsedy i člena bytové komise
ke dni 31. 5. 2014.
b) do funkce předsedy bytové komise
jmenuje od 1. 6. 2014 paní Ilonu
Kejdanovou.
c) za nového člena bytové komise jmenuje
od 1. 6. 2014 paní Bc. Hanu Plnou.
RM nesouhlasí se změnou účelu využití
poskytnutého grantu sportovnímu klubu
SK Fagone.
Rada města:
a) nesouhlasí se zapracováním připomínek
pana Vladimíra Vacka st., paní Růženy
Vackové, pana Vladimíra Vacka, paní Jany
Vackové, občanského sdružení Klůček,

pana Jiřího Meiera do návrhu Územního
plánu města Police nad Metují.
b) souhlasí se zapracováním připomínky
pana Tomáš Pohla do návrhu Územního
plánu města Police nad Metují.
c) souhlasí s částečným zapracováním
připomínky pana Jana Kasala, pana
Vladimíra Vacka a pana Viktora Vacka
do návrhu Územního plánu města Police
nad Metují.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Sanace zdiva I. stupně ZŠ Police
nad Metují“ společnost AQUA SANING s. r. o.
se sídlem Sadová 2774/6, 746 01 Opava, IČ:
19015712, s nabídkovou cenou 140.811,25
Kč bez DPH (tj. 170.381,61- Kč s DPH) a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce dětského sociálního
zařízení ve 2 třídách MŠ Police nad Metují“
společnost BROUMSTAV spol. s r. o. se
sídlem Žižkova 53, 550 01 Broumov, IČ:
42228433, s nabídkovou cenou 238.121 Kč
bez DPH (tj. 288.127 Kč s DPH) a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Výměna konstrukce podlahy a
podlahové krytiny v budovách základní
a mateřské školy, Police nad Metují“
společnost Martin Marhold se sídlem
Česká 230, 541 01 Trutnov, IČ: 72775211,
s nabídkovou cenou 327.141 Kč bez DPH
(tj. 395.841 Kč s DPH) a schvaluje uzavření
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smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava výtluků komunikací a
překopů ve městě“ společnost AL Silnice se
sídlem Pražská 552, 500 04 Hradec Králové
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s výší
plnění odpovídající částce na tyto účely
určené ve schváleném rozpočtu města na
rok 2014.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava odvodnění komunikace k.
ú. Hony“ firmu Václav Kohl ml. se sídlem
549 62 Suchý Důl 35 IČ: 71859624, s
nabídkovou cenou 137.564,50 Kč bez DPH
(tj. 166.454,- Kč s DPH) a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava chodníků v Ostašské ulici“
společnost A&C Rental s. r. o. se sídlem
Náměstí 336, 549 32 Velké Poříčí, IČ:
28859405, s nabídkovou cenou 718.416,00
Kč bez DPH (tj. 869.283,- Kč s DPH) a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo do výše
schváleného rozpočtu města.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Úprava prostoru
před smuteční síní v Polici nad Metují“ a
pověřuje výběrovou komisi k otevírání
obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek.
1. Kritéria: nabídková cena - váha 100%
2. Obeslané firmy:
Broumstav s. r. o. – Broumov; BSS s.r.o. –
Broumov; Delta – Velké Poříčí; VPS vše pro
stavby s.r.o. – Náchod, Miroslav Pfeifer Police nad Metují;
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing.
JanTroutnar - vedoucí odboru IMŽP;
Ing. Pavel Scholz – investiční technik;
Michal Mucha - TS Police n. M. s.r.o.; Bc. Eva
Pápaiová - správa dotací;
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník,
Petr Jenka - TS Police n. M. s.r.o.;
Ing. Vasil Bučok - ředitel Technické služby
Police n. M s.r.o.;
RM schvaluje pronájem nebytových
prostor - sociálního zařízení o ploše 3m2
v přízemí u zadního vchodu do Kolárova
divadla v Polici nad Metují provozovatelům
Divadelního klubu Kolárova divadla Radce
Slavíkové a Janu Jirmanovi. Nájemné je
stanoveno ve výši dle stávající nájemní
smlouvy.
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č.
923/1 v k. ú. Police nad Metují o ploše 400
m2 panu Jaroslavu Prouskovi od 15. 5. 2014
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3
měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 400,Kč ročně.
RM schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 1184/13 v k. ú. Police nad
Metují o ploše cca 5m2 firmě KM- PRONA,
a.s.
RM bere na vědomí oznámené vícepráce na
akci „Soubor opatření ke snížení energetické
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náročnosti ZŠ Police nad Metují“ spočívající
v provedení změny rozvinuté šíře parapetů
na budově I. stupně.
RM schvaluje návrh prodeje části pozemku
p. č. 1089/2 v k. ú. Pěkov takto:
Část pozemku p. č. 1089/2 o ploše cca
1200 m2 (údolí s potůčkem a dřevinami)
prodat manželům Stanislavovi a Haně
Kollertovým. Část pozemku podél poz.
p. č. 1089/3, 1087/2 a 1089/5 ve stejné
šíři jako místní komunikace Na Drahách
si město ponechá pro zachování přístupu
k sousedním soukromým pozemkům.

Náklady na geodetické rozdělení pozemků
uhradí manželé Kollertovi. Kupní cena bude
stanovena ve výši 25,- Kč/m2 pozemku +
cena dřevin nacházejících se na pozemku.
RM souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ
Police nad Metují do projektu „Dotkněte
se inovací“ v rámci výzvy MŠMT Oblasti
podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení.
RM
schvaluje
zadání
projektové
dokumentace na rekonstrukci šaten
víceúčelového sportoviště ve variantě č. 6.

Tradiční ,,Rej čarodějnic" se vydařil.
Úspěch u dětí měla šipkovaná s hledáním
pokladu a řada soutěží se také povedla.
K nejzajímavějším patřila disciplína ,,po-

znávání havěti". Vydováděly se nejen děti.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu večera patří poděkování.
Ivana Vrbová

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozhovor s nastupující a odcházející ředitelkou
Domova důchodců v Polici nad Metují
Odpovídá Mgr. Jana Šrámková,
nastupující ředitelka:
1. Jaký byl dopad rovnýma nohama
do reality vedení domova důchodců? /
Oficiální předání funkce proběhlo bez
pracovního souběhu odstupující a nové
ředitelky./

Od nástupu do DD je to zatím stále
hektické. Proběhlo mnoho seznamovacích
schůzek se zástupci firem, organizací, se
kterými DD významně spolupracuje. Dále
probíhají kulturní akce např. zpívání dětí
z MŠ Police, stavění májky spojené s opékáním vuřtů, kde jsem byla neoficiálně
představena obyvatelům našeho DD a kde
jsem měla možnost navázat první kontakty
jak se zaměstnanci, tak i obyvateli DD, Dne
30. 4. proběhlo oficiální uvedení do funkce
a poděkování pí. Kašíkové za 27 letou práci
pro DD z úst vedoucího sociálního odboru
Královéhradeckého kraje Ing. Mgr. Vitvara a
radního PaedDr. Mgr. Lukáška. Ke gratulaci
se dostavila i pí. starostka Police nad Metují
Ida Jenková a ředitelé z okolních DD. Mezi
tím vším jsme se snažily s pí. Kašíkovou

Police n. M. patří svojí péčí o seniory mezi
chloubu Královéhradeckého kraje. Není
divu, že pí. Kašíková získala v letošním roce
- na sklonku své pracovní kariéry i ocenění
„Žena regionu“, ke kterému jí srdečně blahopřeji. Myslím, že ocenění je ve správných
rukou a že je morálním oceněním jejího celoživotního přínosu pro region.   

formovanost o něm. Funguje také vzájemná
spolupráce mezi organizacemi a firmami.
Čilý společenský, kulturní a občanský život
zdejší lidi stmeluje, což považuji za velkou
devizu v současném světě. Hezké vztahy,
sounáležitost lidí a patriotizmus zdejších
lidí mě velice oslovil.

Můj život se od základu změnil. Odcházela jsem ze šedi velkoměsta a negativně
naladěných vztahů, které jsem tam zažila.
V DD dělám práci, po které jsem toužila,
která má smysl a považuji ji za životní poslání. Kromě toho mě zde přivítala komunita lidí, která se snaží dělat svoji práci co
nejlépe. Fungují zde pozitivní mezilidské
vztahy. Dobré mezilidské vztahy na pracovišti považuji za základ pro kvalitní práci
všech zaměstnanců i pro jejich spokojenost
a naplnění z ní. Velice pozitivně na mě zapůsobilo i setkání na MěÚ, kde jsem byla
velice vřele přivítaná starostkou Idou. Jenkovou i ostatními zaměstnanci úřadu. Oslovila mě i vstřícnost a ochota ze strany spo-

1. Lze se na odchod do důchodu připravit?

2. Změna zaměstnání, změna bydliště.
Jak to zvládáš?

Odpovídá Věra Kašíková, odcházející ředitelka:

Říkám si, že odchod do důchodu je jen
další životní etapa. Samozřejmě bylo nejprve nutné, abych si vše rozumově zpracovala,
určila si své priority a dnes již mohu říct, že
se lze na důchod nejen připravit, ale i těšit.
Touto cestou bych chtěla ještě jednou
poděkovat všem „mým“ zaměstnancům za
krásný rozlučkový večer, kdy jsem si znovu
uvědomila, jaký jsme spolu tvořili úžasný,
lidský tým.

2. Převládá u Tebe pocit úlevy od zodpovědnosti nebo potřeba zaplnit bývalý
pracovní čas jinou činností?

Na otázku, zda u mě převládá pocit úlevy od zodpovědnosti, musím odpovědět, že
je to ohromná úleva. Jsem ráda, že už nemusím tu velkou zodpovědnost nést na svých
bedrech. V dnešní době je vše složitější a
opravdu vysilující (nebo je to tím věkem?).
Určitě nemám strach, že bych se doma
nudila. Jsem zvyklá být mezi lidmi, je mi
s nimi dobře, mám je ráda. Nechci se úplně uzavírat doma, chci být užitečná. Ráda si
najedu na klidnější tempo. Volný čas, který
mám, plánuji využít hlavně pro rodinu, svá
vnoučata, přátele a pro mé oblíbené sportovní a kulturní aktivity. Chtěla bych dělat
v domově důchodců dobrovolníka. Ráda
bych doprovázela imobilní klienty na různé
kulturní akce, podle jejich přání a zájmů.

3. Lidí ochotných organizovat pro druhé není mnoho. Domluvily jsme se zatím na dvou aktivitách. (Toulavý autobus, Cvičení s Věrkou – posilovací
stroje)

předávat rozsáhlou agendu. Paní Kašíková
je velice ochotná pomoci radou i po svém
odchodu do důchodu. Má zájem, aby DD
fungoval stejně dobře jako doposud, vždyť
si ho hýčkala a opatrovala celých 27 let jako
vlastní dítě. Touto cestou bych jí chtěla poděkovat za její obětavost a pomoc a zároveň
za její přínos za dlouholetou práci pro DD.
Pod jejím vedením DD rozkvetl do krásy, jak
po stránce fyzické, tak i v péči o obyvatele
a také po stránce vztahové. Myslím, že DD

lupracujících organizací a firem v regionu.
Mimo pěkných vtahů mě okouzlila i překrásná příroda, do které jsem se zamilovala
už před nástupem do funkce. Toulky v ní mi
pomáhají odreagovat se od vypětí v práci.
Můžu říct, že změna, kterou jsem udělala, je
pro mě velice příjemná.

3. Jak zatím vnímáš Policko?

Jak už jsem řekla, příroda je úchvatná.
Mimo to se mi líbí i jak zde funguje společenský, kulturní, občanský život i dobrá in-

Při organizaci aktivit pro druhé budu
velmi ráda nápomocná. S paní starostkou
jsme uvažovaly o možnosti většího využití
posilovacích strojů pro seniory. Posilovací stroje jsou umístěny na sídlišti u domu
s pečovatelskou službou a v současné době
slouží především dětem na hraní. Proto
bych chtěla Vás všechny, kdo máte zájem a
chuť stroje vyzkoušet, a zjistit co umí, pozvat na setkávání a protahování se. Vždy ve
středu v 10 hodin. Zkusíme, co zvládneme,
a třeba budeme mít i hezký pocit, že jsme
pro sebe něco udělali.
Dne 7. 6. 2014 proběhne další ročník
akce „Toulavý autobus“, s jehož organizací
také ráda pomohu a na kterou Vás srdečně
zvu.,
Otázky pokládala Ida Jenková
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Výsledky květnové fotosoutěže

Na obrázku v květnovém čísle Polického měsíčníku byla hlavice sloupku autobusové
čekárny v Ostašské ulici. Tentokrát správně odpověděl pouze jeden čtenář, pan J. S., kterému blahopřejeme a máme pro něho připravenu v infocentru v Pellyho domech drobnou
pozornost.

ZE PSÍHO ÚTULKU
V útulku jsou stále
tito pejsci...

Černý pejsek s bílou náprsenkou - nejspíše kříženec labradora. Jsou mu asi 2 roky.
V kotci je spíše čistotný. Potřebuje hodně
pohybu a majitele se zkušenostmi se psy. Má
rád jakékoliv pamlsky a umí základní povely. K některým psům se chová dominantněji.
Na procházce je většinou hodně rozrušený.

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

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

Kříženec huskyho má každé oko jiné.
Jeho stáří odhaduji také asi na 2 roky. Je
mazlivý, umí základní povely a má rád pamlsky. Na procházce je klidný a v kotci nic
neudělá. Byl by vhodný k domku se zahradou. Má dlouhé chlupy, takže je náročný na
péči o srst.
Hledáme nové majitele!
Pavlína Hilscherová

ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ SKLA A JINÝCH ODPADŮ VEDLE KONTEJNERŮ!

V poslední době se opět rozmáhá
odkládání skla, především tabulového, ale i jiných vytříděných i nevytříděných odpadů na zem vedle kontejnerů na tříděný odpad. Město Police
n. M. připomíná občanům, že podle
obecně závazné vyhlášky města č.
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7/2007 o stanovení systému nakládání s komunálními odpady na území
města Police nad Metují, je zakázáno
odkládání jakýchkoliv odpadů volně
na zem vedle sběrných nádob.
Odkládání tabulového skla vedle
kontejnerů způsobuje velké problémy pracovníkům svážejícím sklo,
protože je pro ně nemožné dopravit
ho do vysoké korby svozového automobilu, nemají ho kam naložit a hrozí
zde i vážný úraz pořezáním. Často ho
také někdo rozbije, bývá rozházeno
po okolí a opět hrozí úraz či poškození věcí.
Důrazně proto žádáme občany, aby
neodkládali tabulové sklo, ani žádný
jiný odpad, na zem vedle sběrných

kontejnerů! Tabulové sklo vhazujte
do kontejnerů štěrbinovým vhozem,
který je v každém kontejneru na sklo.
Pokud je vaše tabulové sklo rozměrné
a nevejde se do štěrbinového vhozu,
opatrně ho zmenšete na vhodné podložce (např. na velkém kartónu), vložte ho do přepravní nádoby a vhoďte
štěrbinovým otvorem do kontejneru,
případně odvezte do kontejneru na
tabulové sklo u sběrného dvora.
Ing. Jan Troutnar MěÚ Police nad Metují

Třídíme a využíváme odpad
Bioodpad - biologický rozložitelný materiál, který je potřebné vracet do půdy (2)
V minulém čísle jsme psali o bioodpadu, o jeho významném
(až 40-ti %) zastoupení ve směsném domovním odpadu, o nevhodnosti jeho ukládání na skládky a o tom, že je významným
zdrojem tolik potřebného humusu pro zlepšení kvality půdy (a to
nejen na polích). Proto je potřebné ho odděleně shromažďovat a
využívat (za současných podmínek) nejlépe kompostováním. Dá
se říci, že bioodpad představuje jediný druh domovního odpadu,
který můžeme sami doma téměř beze zbytku využít a přeměnit
ho na kvalitní organické hnojivo, tedy kompost. Je natolik běžný, že
si mnohdy ani neuvědomujeme jeho hodnotu. Vlastně by se ani nemuselo hovořit o odpadu, protože v každé fázi se jedná o organickou hmotu, která se mění a je přepracovávána pro další použití. Pro
většinu lidí na venkově bioodpad nepředstavuje žádný problém,
protože ho bezodpadově zužitkují jako krmivo pro domácí zvířata
nebo kompostováním. Pro lidi ve městech, a zvláště na sídlištích, už
to problém může být, ale i tam to má řešení.
Pojďme tedy nejprve k tomu, co všechno lze kompostovat a jak
to doma zařídit. Z bioodpadu vznikajícího v domácnostech (zejména v kuchyních) a na zahradách, je ke kompostování vhodný
téměř všechen. Výjimkou jsou některé živočišné zbytky, u nichž
hrozí rozšíření nějaké choroby.

Bioodpad z kuchyně vhodný ke kompostování:

Bioodpad ze zahrady vhodný ke kompostování:
plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat, slepičí trus

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

Bioodpad nevhodný ke kompostování:
živočišné zbytky jako maso, kůže, kosti, exkrementy
masožravých zvířat a další živočišný odpad, (aby mohly být kompostovány, musela by proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob),
a dále
stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je
nechat je nasáknout do savého materiálu - ubrousků, pilin apod.),
rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých,
šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová
hniloba salátu apod,), vykvetlé plevely, chemicky ošetřené materiály,
popel z uhlí a cigaret, prachové sáčky z vysavače, časopisy.
Bioodpad v domácnosti shromažďujte odděleně od ostatního
odpadu. Výhodné je ukládat ho do nádob, které umožňují jeho
odvětrávání a vysoušení. Významně se tak snižuje hnití a tím
i jeho zápach. Bioodpad má vysokou vlhkost a v uzavřeném koši
se u dna může utvořit zvodnělý výluh, ve kterém odpad začne hnít
(rozklad bez přístupu vzduchu) a zapáchat. Pokud však bioodpad
ukládáte do speciálních odvětrávaných košů, výluh se nevytvoří
a zápach se sníží na minimum. Pro větší pohodlí lze použít speciální paropropustné kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. (Např. www.ekonakup.cz). Manipulace s bioodpadem je tak jednoduchá a čistá. Po naplnění odložte bioodpad do
kompostéru nebo na kompost ke zkompostování.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Žáci sesbírali více než 16 200 starých mobilů na dobrou věc
patří DDÚ, DD Dukelská, České Budějovice,
kde sesbírali 12 mobilů na žáka.

Ve čtvrtém ročníku kampaně „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu“ sesbíraly
děti ze základních, mateřských a středních
škol 16 275 použitých mobilních telefonů.
Akce, kterou pořádá společnost ASEKOL
ve spolupráci se společností Recyklohraní, o.p.s., se zúčastnilo 362 škol. Vybrané
funkční přístroje jsou předávány organizacím, které pracují s handicapovanými spoluobčany. Ostatní nefunkční telefony projdou ekologickou recyklací. Více informací
je k dispozici na internetové adrese www.
venujmobil.cz.
Vítězem soutěže se stala Základní škola
a Mateřská škola Javorník z Pardubického kraje, která odevzdala téměř 19
mobilů na žáka. Na druhém místě skončil
výtvarný kroužek Šikulové z Libereckého
kraje se 17 telefony na žáka a třetí místo

„O tom, že soutěž je mezi školami
stále oblíbená, svědčí jednak počty sesbíraných mobilních telefonů na nejlepších školách, ale i opakované umístění
mezi vítězi. Loni třetí, letos druzí s ještě
lepším výsledkem než ve třetím ročníku
– to je úspěch dětí z výtvarného kroužku
Šikulové,“ říká Ilona Johnová Koukalová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s. Vítězná škola získá od společnosti ASEKOL
zážitkový víkendový pobyt v České
republice. Škola z druhého místa pojede na jednodenní výlet a třetí škola
dostane vstupenky na akci dle vlastního výběru. Pořadatelé projektu se rozhodli navíc udělit
speciální cenu za
absolutně nejvyšší počet odevzdaných mobilních

telefonů. Vstupenky na akci dle vlastního výběru získala za celkem 963 odevzdaných přístrojů Základní škola Česká z Liberce.

„Za čtyři roky trvání projektu Věnuj
mobil a vyhraj výlet pro svou třídu
se školám podařilo shromáždit téměř
103 000 přístrojů,“ upřesňuje Kristina Mikulová, manažerka komunikace
společnosti ASEKOL, a dodává: „Počty
prodaných mobilních telefonů stále rostou, bohužel ale většina nepoužívaných
přístrojů zůstává v domácích šuplících,
v horším případě mezi ostatními odpadky v popelnicích, a k recyklaci se dostane
pouze 1 % z nich. Tímto projektem apelujeme na veřejnost, aby své vysloužilé
telefony dávala k recyklaci. Vybrané tePolický měsíčník - červen 2014 - strana 10

lefony nyní projdou odbornou kontrolou,
funkční budou repasovány a předány do
dětských domovů a organizacím, které
se věnují práci s handicapovanými spoluobčany. Ty vysloužilé poputují k ekologické likvidaci.“
V České republice je evidováno více
než 13 milionů mobilních telefonních čísel
a počet nepoužívaných a dosud nevyřazených mobilů je odhadován až na 8,5 milionu. Kdyby všichni majitelé těchto telefonů
vrátili přístroj k recyklaci, nemuselo by se
zbytečně vytěžit 2 700 kg stříbra, 300 kg
zlata, 152 kg palladia a 8 kg platiny. Všechny
tyto látky se opětovně používají při výrobě
elektroniky (např. z 29 mobilů lze odbornou recyklací získat 1 g zlata). Na druhou
stranu mobil obsahuje řadu prvků, které se
špatným zacházením uvolňují do ovzduší
(při spalování) či do země, potažmo podzemních vod (skládky). Recyklace mobilů
z českých domácností by tak zajistila ekologické zpracování pro 11 600 kg mědi či 4
400 kg olova.
Projekt „Věnuj mobil“ není určen pouze školám. Zapojit se do něj může kdokoliv.
Stačí si na serveru www.venujmobil.cz ob-

Jubilea
V dubnu slavili:
70 let

75 let

80 let

85 let
90 let

paní Anna Štefaniaková
paní Soňa Verešová
paní Jana Kovaříková
paní Jaroslava Štodtová
paní Helena Klimešová
paní Ilonka Muzikářová
pan Jaroslav Pichl
pan Václav Thér
paní Růžena Heinzelová
paní Zdenka Berková
paní Marta Dubišarová
paní Jiřina Panenková
paní Alexandra Potočková
paní Blanka Židová
paní Alena Lecnarová
paní Libuše Šulcová
paní Věra Reifová

jednat odpovědní obálku a telefonů se zdarma, ekologicky zbavit.

Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět je školní recyklační program pod
záštitou MŠMT České republiky, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným
odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení. Organizují jej neziskové
společnosti ASEKOL, ECOBAT, EKOLAMP
a ELEKTROWIN. V současnosti je do projektu zapojeno 3 225 mateřských, základních a středních škol.
ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného
u Ministerstva životního prostředí ČR
zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení
v oblastech výpočetní, telekomunikační
a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro
volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj.
skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má

Statistika
K 30.4.2014 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4211 obyvatel.

Sňatky

Nad Polickem zaznělo v dubnu 6x souhlasné ANO:
• 4.4. Ján Hajtman a Dana Úlehlová
– obřadní síň
• 19.4. pár si nepřeje zveřejnění
• 26.4. Jiří Lád a Aneta Slováková
- v obřadní síň
• 26.4. Josef Drašnar a Věra Králová
– v kovárně
• 26.4. a 30.4. páry si nepřejí zveřejnit

uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600 opravnami a prodejnami
elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů
kontejnerů na drobná elektrozařízení.
Provozovaných více než 15 000 sběrných
míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů
v ČR i v Evropě. V roce 2013 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně
1,49 kg elektroodpadu.
Kontakty

Recyklohraní: Soborská 1302/8,
Praha 6, manažerka projektu: Mgr. Ilona
Johnová Koukalová, e-mail: johnova@
recyklohrani.cz, tel.: + 420 733 361 155,
www.recyklohrani.cz
ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 8, Praha
4, manažerka komunikace: Kristina
Mikulová, e-mail: mikulova@asekol.cz,
tel.: 234 235 273, www.asekol.cz
Z materiálu spol. ASEKOL, s. r. o.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Pan Karel Vacek
se dožil 102 let
V pondělí 26. května se dožil úctyhodných 102. narozenin polický patriot Karel
Vacek žijící u své dcery Marie v Pardubicích
Na dálku mu tiskneme ruku s přáním
poklidných a spokojených dnů v tomto požehnaném věku.
Ida Jenková

Dagmar Hambálková - matrikářka

Vš em j u b ila nt ů m přejeme

pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech
Prosíme jubilanty, kteří budou
teprve slavit své výročí a nepřejí si
být jmenováni v této rubrice, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem
na matriku MěÚ Police nad Metují.
Tel. č. 491 509990
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Aneta Slováková a Jiří Lád 26.4.2014

Víme, kde jsme doma
P. CYRIL FRANTIŠEK KANĚRA

*6. 9. 1840 v Horní Radechové u Náchoda
+7. 11. 1910 v Polici nad Metují
Po absolvování gymnázia v Hradci Králové vstoupil do benediktinského kláštera
v Břevnově. V roce 1867 byl vysvěcen na kněze. V Polici se stal kaplanem a pak kooperátorem. Potom byl farářem v kostele u sv. Markéty v Břevnově a v Počáplích u Berouna.
Do Police se vrátil 18. 11. 1900 a byl zde farářem a děkanem až do své smrti. Vedle spisů
církevního charakteru napsal „Pamětnosti farní osady Polické nad Metují“ (1872) a „Farní osada sv. Vojtěcha v Počáplích“ (1900). Opsal též pro opatskou knihovnu v Broumově
obsáhlou kroniku města Police nad Metují, jejímž autorem byl Jan Lege, koželuh v Polici.
Ale tu tiskem nevydal.
Byl i osobním přítelem V. V. Tomka, který ho ve svých Pamětech často zmiňuje.
Zmiňované Pamětnosti… jsou v regionálním fondu knihovny. Dovolím si zde citovat
úvodní „Přípomenutí“
„Stává se často, že lidé mají důkladných známostí o věcech cizích, ale toho, co denně spatřují, neznají. Tak slýcháme jich vypravovati o městech, krajinách, zemích a jejich
pamětnostech, ale zeptáme li se jich na pamětnosti místa, kde žijí, nemohou než kusé
podati zprávy. Z té příčiny umínil jsem sobě polickému obyvatelstvu podati tuto stručně
pamětnosti osady polické, aby z nich nabylo známosti farnosti své a aby jsouce doma
nebylo cizím v domě svém.“

Čerpáno z materiálů knihovny:
yy http://aleph.svkhk.cz/F/?func=direct&doc_number=000057703&local_
base=hka10&format=999
yy Ottův slovník naučný, 28, s. 739
yy Ottův slovník naučný - dodatky, III., 1, s. 365
yy Brandejs, Stanislav: Kniha o Police nad Metují a Policku. Police nad Metují: městská
rada 1940. 275 s.
yy Benýšková, J. - Vích, F.: Literární Hradec Králové. Hradec Králové, Okresní knihovna
v HK 1994, s. 71

Soutěžní otázka: V úvodní kapitole Pamětností se dočtete, že: „Město má krásné čtverhranné náměstí, z něhož jdou na tři strany dosti pravidelné ulice. Jedna táhne k severu a
sluje „kostelní“, druhá k východu vedoucí jmenuje se „hořejší“ a třetí k jihu směřující má
jméno „nová ulice“. Jak se tyto ulice jmenují dnes?
Odpověď na květnovou soutěž: JKP = Jednotný klub pracujících.
Knižní odměnu za správnou a úplně nejrychlejší (hned 2. 5.) odpověď obdrží paní Hana
Krejčová.
Věra Plachtová

POZVÁNKA
na prodejní výstavku
anglických knih pro děti
z britského vydavatelství
dětských knih Usborne
Ve studovně knihovny

2. – 6. června 2014

v pondělí a v pátek 12 - 17 hodin
v úterý a ve čtvrtek 9 - 17,30 hodin

Usborne vydavatelství bylo založeno v
roce 1973 panem Petrem Usbornem,
který propagoval zcela novou generaci
knih. Vydavatelství publikuje téměř
každý typ a žánr knih pro různý věk
od knih pro kojence a batolata až po
teenagerský věk. Knihy jsou vhodné pro
úplné začátečníky až po rodilé mluvčí.
A jsou psané autentickou angličtinou
bez zúženého výběru slov (jako je tomu
např. u zjednodušené četby podle úrovně pokročilosti).

Nabídka knih:

yy Richard, Carl J.: Americká invaze do
Ruska.
Vojenská intervence USA při ruské občanské válce.
yy Fleischmann, Václav: Paměti lékaře Čs.
legie v Itálii 1910 – 1920.
Vzpomínky vojenského lékaře z 1. svět.
války sestavené podle dochovaného rukopisu.
yy Fučík, Josef: Doss Alto – mýtus a skutečnost.
Československá legie na italské frontě
1918.
yy Doleček, Jiří: Popraviště, aneb, Zpověď
volyňského Čecha.
Vzpomínky autora na život Čechů na
Ukrajině.
yy Falcones, Ildefonso: Bosá královna.
Španělský historický román z 18. stol.
yy Moriyamo, Naomi: Japonky nestárnou
ani netloustnou.
Tajemství japonské domácí kuchyně.
yy Novák, Tomáš: Proč jsi stále tak neklidný?!, aneb, I dospělí mohou být jak z
„hadích ocásků“.
Psychologické poradenství pro partnerský vztah, ve kterém má jeden z partnerů poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou.
yy Novák, Tomáš: Proč jsi tak žárlivý?!
Partnerské vztahy, žárlivost.
yy Expert, Jacques: Vrahova žena.
Současný francouzský psychologický román o ženě, která po mnohaletém soužití
přijde na to, že žije s vrahem.
yy Hedströmová, Ingrid:Úkryt ve Villette.
Švédská detektivka.
yy Harrisová, Lee: Vražda v Alphabet City.
Americká detektivka.
Dáša Ducháčová

Výstava Václav Hájek z Libočan. Život a dílo
Zveme na výstavu na chodbě před knihovnou. Během
května a června 2014 si můžete prohlédnout 15 plakátů
O životě a díle Václava Hájka z Libočan, autora Kroniky
české. Výstavu připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR
v rámci edice Literatura ke stažení, která je určena všem
zájemcům o českou literaturu (jejich nabídky jsme již
využili a představili vám výstavy o Jaroslavu Vrchlickém a
Karlu Jaromíru Erbenovi).
Hajek své dílo dopsal roku 1539 a vyšlo v roce 1543.
Druhé vydání vydal vlastním nákladem Jan Ferdinand,
rytíře ze Schonfeldu až v letech 1819–1823. Toto vydání
polická knihovna vlastní a je to nejstarší kniha ve fondu
knihovny.
Kniha je bohatě ilustrována řadou dřevořezů. Na nich
jednotlivé panovníky rozpoznáme podle individualizujících
znaků: knížata z doby pohanské mají ozdobné čapky, křesťanská knížata svatováclavský
kvadrátek, králové korunu. U sv. Václava kleči anděle, Jaromír a Václav I. jsou slepí, Jan
Lucembursky je v brnění. Dřevořezy se v kronice opakuji, zejména výjevy bitev, intronizaci
(uvedeni panovníka na knížecí stolec či královský trůn) a pohřbů. Mají pouze funkci
výtvarného znaku, zdůrazňuji popisovanou událost.
Na výstavce se dozvíte řadu dalších informací o kronice, která se stala zdrojem
informací pro řadu historiků i spisovatelů v pozdějších letech a to bez ohledu na její
historickou přesnost či spíše nepřesnost.

Polický měsíčník - červen 2014 - strana 12

Čtení se Senior klubem Ostaš

Co umí ANOPRESS

- přístup do databáze českých médií

Již jsem psala, že tato databáze umožňuje přístup do plných
textů ze stovek českých produktů včetně regionálních: noviny, časopisy, televizní a rozhlasové relace, elektronické časopisy. Přístup
je umožněn z jednoho počítače v knihovně.
Stane se vám, že zachytíte informaci o článku, který vás zajímá a který je v novinách, které neodebíráte a ani je již nekoupíte
v trafice. Potom je tu právě databáze Anopress, kde se dá plný text
vyhledat.
Pro vaši informovanost uvádíme další sledované časopisy:

ČASOPISY - EKONOMIKA A POLITIKA: AGE MANAGEMENT, Brno
Business, CIO - Business world, Demokratický střed, Ekonom, Euro,
Evropské noviny, Inside OBSERVER, Krajské noviny, Lobby, Moderní obec, Moderní řízení, Moravské hospodářství, Parlamentní listy,
Parlamentní magazín, Podnikatel, PRÁVO & BYZNYS, Profit, Prosperita, Přehled dotačních programů a příležitostí, Respekt, The
Prague Post, TRADE NEWS, Týden, Vlastní firma FRANCHISING

Poslední čtení tohoto pololetí se uskuteční až 24. června 2014
od 15 hodin v dětském oddělení knihovny. Připomeneme si knížku Jindřicha Bejla Deník legionáře.
13. května jsme se společně zasmáli při čtení povídky „Pálený
kostelník“ z knížky Václava Luňáčka Quodlibet. Vedle humoru nás
zaujalo i „polické nářečí“. V minulém čísle jsem napsala – škoda, že
je (nářečné výrazy) nikdo nezaznamenal, protože nenávratně mizí.
A zaznamenal. Tentokrát přišly i dvě dcery pana učitele Baudyše
Hana a Alena přinesly sepsaná „Polická slovíčka známá i méně
známá“. Originály dostaly sestry Seidlovy a kopie si domů odnášeli ostatní účastníci. Také regionální fond knihovny je obohacen
o cenný přírůstek.
Společně jsme se domluvili, že alespoň část výrazů uveřejníme
i v měsíčníku. Pro připomenutí těm starším a pro informaci těm
mladším. A třeba se někdo ozve a doplní práci pana Karla Baudyše.
Začneme pěkně podle abecedy:

ČASOPISY - NEMOVITOSTI A BYDLENÍ: Bydlení, stavby, reality,
Design & Home, Domov, Chatař & chalupář, marianne bydlení, Materiály pro stavbu, Moderní byt, Můj dům, Náš útulný byt, Pěkné
bydlení, Rodinný dům, Stavba, Svět koupelen, Svět kuchyní
Věra Plachtová

Muzeum města Police nad Metují

Regionální muzeum v Náchodě srdečně
zve na návštěvu Muzea města Police nad
Metují v prvním patře benediktinského
kláštera. Součástí prohlídky je soukromá
opatova kaple s původní secesní výzdobou
a oltářem. Hlavní obytná místnost bytu je
zařízena jako měšťanský pokoj z 19. století,
s ukázkami nábytku, obrazů a skla a porcelánu. V tradičně pojaté expozici jsou vystaveny historické předměty dokumentující
řemesla, obchod a činnost spolků.
Jako součást prohlídky lze na požádání
navštívit i starou roubenou patrovou školu
z roku 1785 s ukázkami dvou školních tříd a
replikou bytu z počátku 20. století.
Od června je muzeum otevřeno denně
mimo pondělky od 9,00-12,00 a 13,0016,30 hod. Vstupné do muzea je 30,- Kč, snížené pak 15,- Kč.

Vízmburk

- příběh ztraceného hradu
Regionální muzeum v Náchodě spolu
se Sdružením pro Vízmburk, Muzeem Podkrkonoší v Trutnově a Městskou knihovnou
v Červeném Kostelci si zvou na výstavu o
tajemstvích hradu Vízmburk.
Výstavu bude možné shlédnout v Muzeu města Police nad Metují v prvním patře
benediktinského kláštera v Polici nad Metují od 13. 6. do 31. 8. 2014, denně mimo
pondělky od 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 12. června
2014 v 17 hodin. Na vernisáži bude také

Polický měsíčník - červen 2014 - strana 13

Almara
Bejzovat
Blábola
Bodejť
Břečka
Buclák
Bunštyk
Cezák
Cifrák
Cimprlich

- skříň
- hledat
- ten, kdo moc mluví (nesmysly)
- samozřejmě
- sníh s vodou
- hliněný hrnec
- velký kámen
- květináč
- obličej
- akorátní člověk

A další zase příště.

možné si zakoupit knihu Vízmburk – Příběh
ztraceného hradu.
Výstava seznámí návštěvníky s historií hradu Vízmburku u Havlovic (nedaleko
Červeného Kostelce). Především však bude
prezentovat velké množství unikátních nálezů - keramických nádob, kachlů, kovových
či kostěných předmětů i stavebních prvků, vyzvednutých archeology při výzkumu
hradu. Přibližuje v neposlední řadě aktivity Sdružení pro Vízmburk, které má velkou
zásluhu na záchraně mnoha archeologických artefaktů, jež zůstaly po úmrtí PhDr.
Hejny, CSc. roku 1986 bez náležitého zpracování uloženy v nevyhovujících suterénních prostorách státního zámku v Litomyšli.
Sdružení se v současné době rovněž snaží
zachránit samotné torzo hradu a pořádá
zde záslužně mnoho kulturních akcí.
Hrad Vízmburk, který byl založen ve druhé polovině 13. století,
je nepochybně nejvýznamnějším
dochovaným středověkým hradem
našeho regionu. Vízmburk patřil
původně pánům mocného rodu
erbu třmene, který kolonizoval
zdejší oblast, později pánům z Lipé.
Ve 40. letech 15. století sídlila však
na hradě loupeživá posádka, která
podnikala kořistnické nájezdy do
sousedního Slezska. Proto Slezané v roce 1447 hrad odkoupili a
pobořili. Postupně se na opuštěnou
hradní zříceninu zapomnělo a jen v

Věra Plachtová

pověstech lidu se hovořilo o tajemných podzemních prostorách na zalesněném kopci
uprostřed lesů. Teprve v roce 1972 zde byl
zahájen archeologický průzkum, který vedl
jeden z průkopníků archeologie středověku
v tehdejším Československu PhDr. Antonín Hejna, CSc. Hrad Vízmburk byl v době
archeologického výzkumu označován jako
„České Pompeje“. Tohoto názvu se mu dostalo pro neobyčejně bohaté množství unikátních nálezů, které byly získány při archeologickém výzkumu a umožnily nahlédnout
do života středověkých obyvatel regionu
severovýchodních Čech.
V červenci pak plánovaná přednáška
s autorem knihy i stejnojmenné výstavy Janem Košťálem. Termín bude upřesněn v následujícím čísle.
Mgr. Jan Tůma

KOLÁROVO DIVADLO
Středa 11. 6. 2014 od 18 hodin

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU
Tak jako každý rok si žáci
tanečního oboru připravili
závěrečné vystoupení pod
vedením Alžběty Černé.
Vstupné:
20 / 30 / 40 Kč.
Předprodej v Infocentru
od 1. 6. 2014.

pondělí 16. 6. 2014 od 18 hodin

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

31.5. - 28. 10. 2014

PAPÍROVÝ SVĚT
Richarda Vyškovského

Výstava představuje nejvýznamnějšího
tvůrce papírových modelů v České
republice.
Ing. arch Richard Vyškovský v letošním roce oslaví pětaosmdesáté narozeniny a za více než pětačtyřicet let
své tvorby má na svém pomyslném
kontě několik stovek vytvořených
modelů.

PELLYHO DOMY

ABSOLVENTSKÝ A ZÁVĚREČNÝ KONCERT SMYČCŮ Zápis do tanečních kurzů

Vstupné: 50,-Kč
(vstupenky bez místenek)
Předprodej v Infocentru od 2. 6. 2014

středa 18. 6. 2014 od 18 hodin

ABSOLVENTNSKÝ
KONCERT ZUŠ

Základní umělecká škola Police nad
Metují zve na slavnostní vyřazení absolventů: hudebního, tanečního a výtvarného oboru.
Předání pamětních listů města a absolventských vysvědčení za účasti
starostky města, ředitele ZUŠ a vyučujících pedagogů.
Na programu ukázky absolventů ze
všech oborů.
Vstup volný.

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Neděle 8. 6. 2014 od 19 hodin

Wihanovo kvarteto

Koncert smyčcového kvarteta Trinity
College of Music v Londýně, v rámci
Dvořákova festivalu.
VSTUPNÉ: 100 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru

WIHANOVO KVARTETO je jedním z
předních smyčcových kvartet, jež v
nedávných letech vznikla z velké české
interpretační školy. Kvarteto vzniklé v
roce 1985 a stále tvořené čtyřmi původními členy si získalo mimořádný
věhlas za interpretaci, jak domácího
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pro mládež

Nabízíme poslední volná
místa, přednostně přijímáme páry.
Více informací:
www.policko.cz
nebo v Infocentru.

TANEČNÍ KURZY
PRO DOSPĚLÉ
podzim 2014

Kurzy:
1/ pro mírně pokročilé
2/ pro pokročilé.
Od září 2014 na sále Pellyho domů.
Více informací a přihlášky:
www.policko.cz nebo v infocentru.

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ
pondělí 2. 6. 2014

VSTUP DO MUZEA
ZDARMA

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

K vidění jsou nejen známé modely,
ale i ty dosud nevydané, mezi nimiž
vévodí nádherný model Pražského
hradu.

OHLÉDNUTÍ: Duben v MPM

V dubnu se již po druhé konal v MPM
projekt Týden Země. Letošním tématem byl Svět, ve kterém žijeme s podtitulem fauna a flóra kolem nás.
Program byl určen všem předškolním,
školním i mimoškolním skupinám.
Program začínal pomocí prezentace
procházkou po Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko. Poznávali jsme
živočichy a rostliny z našeho nejbližšího okolí. Pomocí hmatových a zvukových vjemů jsme je poznávali blíž. Děti
také tvořily. Ty nejmenší si vyzkoušely
asambláž, starší děti skládaly origami
nebo tvořily papírový model zvířete.
Součástí projektu byla přednáška a
tvoření na téma Jaro kolem nás určená
široké veřejnosti. Fotografie si můžete
prohlédnout na facebooku.

Kroužek SVĚT PAPÍRU

Od září pokračuje po letní přestávce
kroužek pro děti. Kroužek SVĚT PAPÍRU bude určen všem dětem, které mají
chuť tvořit právě z tohoto materiálu.
Origami, papírové modelářství, kreativní tvorba ze všech typů papíru.
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Důraz bude kladen na individuální
rozvíjení tvořivosti každého účastníka,
ale také na procvičení trpělivosti a
jemné motoriky.
Na kroužek lze docházet pravidelně,
ale i nepravidelně. Jednorázový vstup
je zpoplatněn částkou 20,-Kč, pololetní
docházka 150,-Kč, celoroční 250,-Kč.

Přihlásit se můžete na emailu:
info@mpmpm.cz, nebo telefonním
čísle: 777 828 657.

SVĚT PAPÍRU I - pro děti 1.-3. třída ZŠ,
družiny, pondělí od 13 - 14 hodin.
SVĚT PAPÍRU II - pro děti 3.-5. třída
ZŠ, pondělí od 14 -15:30 hodin.

SVĚT PAPÍRU III - pro děti 2. stupně
ZŠ, středa od 14 - 15:30 hodin.

Dne 31. května Muzeum slavnostně
otevřelo první krátkodobou výstavu
Ing. arch. Richarda Vyškovského.
O průběhu akce, autorovi výstavy i
umělci podáme zprávu v příštím čísle
Polického měsíčníku.

INFOCENTRUM

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

NOVÉ SLUŽBY v IC

Od 1. 6. 2014 nabízí infocentrum tyto
zpoplatněné služby:
skenování (max. formát A4) a laminování dokumentů (max formát A3).

Ceník:
Sken A4 – 3 Kč
Laminace A4 – 10 Kč, A3 - 20 Kč

V případě většího počtu stran mají
před skenováním přednost ostatní
služby v rámci IC /předprodej vstupenek, poskytování turistických informací atd./
U laminace se nejedná o službu na počkání!

VYCHÁZKY POLICKEM

V pátek 23. 5. sj me se zúčastnily terénní exkurze do Broumovských stěn,
v rámci semináře Geografie Kladského
pomezí, pořádané Centrem rozvoje
Česká Skalice.
Naším průvodcem a lektorem byl Mgr.
Petr Köppl. Vzhledem k nepřízni počasí a povětrnostním podmínkám byla
vycházka mírně improvizovaná, přesto
velmi zajímavá.
S panem Köpplem jsme se domluvily
na spolupráci. Na letní měsíce plánujeme 2 - 3 terénní VYCHÁZKY S RANGEREM, které budou určeny pro zájemce z řad místních i turistů. Bude se
jednat o cca 2 - 4 hod exkurze krajinou
Policka, na kterých bude p. Köppl průvodcem.

Na vycházky bude nutné přihlásit se
předem a účast bude symbolicky zpoplatněna. Termíny a bližší informace
budou zveřejněny na www.policko.cz
a v příštím čísle Polického měsíčníku.
Leona Peterková a Jana Rutarová

SPORT
sobota 21. 6. 2014 od 10 hodin

Běh z Police do Police
a Svatojánský jarmark
Běh z Police do Police je recesistickou
akcí, jejímž posláním je zavzpomínat
na staré časy – časy, kdy obyvatelé
Policka utíkali s těžkými kufry na vlakové nádraží, které je od města Police
nad Metují vzdálené cca 3 km.
Účastníci – závodníci jsou oděni
v dobových kostýmech a plni adrenalinu se snaží pokořit svůj cíl s co možná nejlepšími výsledky. Z vlakové stanice Police nad Metují se přemístíme
do Žďáru nad Metují, kde se bude konat Svatojánský jarmark.

středa 4. 6. 2014 od 18 hod

BĚH OD PÍPY K PÍPĚ

Prezentace od 17 h u hostince KRČMA
Startovné: 30,- Kč, mládež 20,- Kč

POLICKÉ NÁMĚSTÍ

sobota 7. 6. 2014 od 16 hodin

MOŘE V POLICI

Jste srdečně zváni ve stylovém oblečení na pláž. S sebou lehátka, slunečníky,
plavky, župany a vše co si berete
k moři! Na pláži bude možno si i zakoupit pití alko, nealko, s brčkem a
slunečníkem...
Párek v rohlíku, hambáč, hranolky
atd…
Toalety zajištěny.

O sobotách a nedělích zajišťuje služby informačního centra MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ (MPM). Muzeum
otevřeno denně 9,00 - 17,00 hod.

KONTAKTY:
infocentrum@policko.cz
IC - tel. 491 421 501
info@mpmpm.cz
MPM - tel. 498 100 910
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Čarodějnický les – ohlédnutí

Původní myšlenka byla uspořádat čarodějnický program
na náměstí a spojit jako jeden celek se stavěním májky. Od této
myšlenky však po mé návštěvě Pellyho parku rychle sešlo. Park
přímo vybízel k pořádání akce s příznačným názvem „Čarodějnický
les, a proto se i celá akce se nakonec uskutečnila zde.

Doby, kdy se pořádaly čarodějnice „ve velkém“ (na Smetanovce, Pod Havlatkou atd.) jsou již pryč a spousta z nás se uchyluje
k malým rodinným táborákům. Navíc akcí na čarodějnice je více
než dost, ale většina z nich jsou spojeny s restauracemi či kiosky
a zaměřeny hlavně na zisk. Program pro naše nejmenší, jen tak
pro jejich pobavení, už dlouho v našem městě chybí. Při samotné
přípravě jsme se setkávali s negativními názory, co se účasti týká.
Samozřejmě si pak člověk pokládá otázku, jestli má vůbec cenu
něco organizovat a připravovat? Nicméně program se uskutečnil a
z našeho organizátorského pohledu se velmi povedl a předčil naše
všechna očekávání. V parku byly pro děti připraveny atrakce jako
házení kroužků, házení míčků do čarodějnického klobouku, skákání v čarodějnickém pytli, pavoučí nitka, malování a dráha pro odstrkovadla, která se ihned změnila v dráhu pro běžce . Děti měly
za úkol splnit těchto 6 jednoduchých úkolů, které se jim zapisovaly
do kartičky. Dále si mohly zaskákat panáka či malovat křídami na
zem. Po sečtení všech odevzdaných kartiček jsme se dostali k číslu 100, což jsme vůbec nečekali. Za vyplněnou kartu děti dostaly
malou odměnu a byl pro ně také připraven táborák, kde si mohly
opéct buřtíka.

Chtěl bych velmi poděkovat celému kolektivu CKV PELLYHO
DOMY (Janě Rutarové, Leoně Peterkové, Olince Jarčuškové, Kamilu Huškovi) za pomoc s organizací a dohledem nad jednotlivými
atrakcemi. Dále pak Martině Váňové z Muzea papírových modelů
za to, že se postarala o kompletní grafickou výzdobu a malování,
Štěpánovi Horákovi za fotodokumentaci, Alešovi Trojtlovi a HASIČŮM za dozor a zajištění táboráku. Dále všem brigádníkům, kteří
zajišťovali dozor nad jednotlivými disciplínami, Renatě Steinerové
za zapůjčení čarodějnice a technickým službám za technickou přípravu parku. Bez pomoci uvedených lidí by nebylo možné tuto akci
uskutečnit.

Jsme také velmi rádi, že počasí vyšlo navzdor nejisté předpovědi. Vaše letošní hojná účast nám ukázala, že bychom se měli na
příští rok zase pokusit uspořádat další program, který opět potěší
hlavně ty nejmenší.
Děkujeme.

Martin Balák, sportovní referent
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Obec Žďár nad Metují
ve spolupráci se spolky
a občany
Vás srdečně zvou na

Svatojánský
jarmark
Penzion Majka Slavný
pořádá v měsíci červnu:

v sobotu 21. června 2014
9.00 – 16.00 hod

V sobotu 14. června 2014 od 14.00 hodin

Muzikantské setkání

na návsi obce, na „Rovinkách“, u staré
kovárny, u hasičské zbrojnice

Vystoupí Swing Sextet Náchod, Slaveňáci a hosté
Vstupné 50,- Kč.
Akce je spolupořádána s MAS Stolové hory

Program:

V sobotu 28. června od 18.00 hodin

Vystoupení dívčí country kapely
SCHOVANKY
Předkapela Slaveňáci.
Vstupné 100,- Kč
Akce se konají ve venkovním areálu.
V případě špatného počasí v hale
Občerstvení a opékání zajištěno!

Náchodské Pivobraní
odkrývá hudební program

 10:00 hodin vystoupení dětí ze
Základní školy Žďár n.M.
 divadlo pro děti (Divadlo „na káře“)
 mobilní flašinet pro příjemné posezení
 hudba Chorus Chrudim
 ohňová show
 bubenická show
 odpoledne program pro děti u
hasičárny
Změna programu vyhrazena!

VÝSTAVA STARÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
K vidění bude práce kovářů, řezbářů,
kameníků, dále práce perníkářek, cukrářek,
paličkování krajek, výroba šperků. Sýry
z ovčí farmy, med… a mnoho dalšího.

Na Masarykově náměstí v Náchodě se v létě uskuteční
3. ročník Pivobraní. Stane se tak třetí prázdninovou sobotu 19. července. Jednodenní akce v uplynulých dvou
letech přilákala tisíce návštěvníků a má potenciál stát se
nejoblíbenější letní lidovou slavností regionu. Organizátoři už na facebookovém profilu Pivobraní polehoučku
odkrývají letošní hudební program. Už teď je jisté, že
na pódiu zahrají kapely Nanovor, Vaťák (Kabát revival),
Mother´s Angels, Heebie Jeebies, Flendrs nebo Mr. Cocoman. Pokud Pivobraní fandíte, sledujte ho na facebooku,
kde se v nejbližších dnech dozvíte také jméno hlavní hudební hvězdy a postupně všechny novinky, které návštěvníky letošního ročníku Pivobraní čekají.
-hs-
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Na bývalém koupališti opékání ryb.
U kovárny posezení s hudbou
Kamarádi osady 5 / Polická pětka
Občerstvení po celý den !

Čarodějnice v Suchém Dole

Poslední dubnové odpoledne se na hřišti TJ Sokol uskutečnil již tradiční „Čarodějnický rej“. Od 16.00 hodin probíhala diskotéka a různé soutěže pro malé čarodějnice a
čaroděje, např. házení šišek na koš, slalom
na koštěti nebo malování křídami. Následovalo vystoupení skupiny historického
šermu z Letohradu. Ukázky šermířských
zápasů i střelby historickými zbraněmi za-

ujaly malé i velké diváky. Po představení si
všichni mohli vyzkoušet lukostřelbu, vrhání nožů a oblékání do historických brnění,
ti odvážní se utkali s meči. Celé odpoledne
dvě malířky zdobily obličeje nejen dětí.
V 19.00 hodin odešel lampiónový průvod k Čertově skále, kde byl zapálen oheň. V
jeho plamenech uhořela i odsouzená čarodějnice. Mezitím se na hřišti stavěla májka.

Chcete strávit příjemný
večer s americkou
country muzikou?

Přijďte si poslechnout do Náchoda nejlepší evropský revival Johnny
Cashe ze Slovenska. Robert Šimek
s kapelou Efest vystoupí v sobotu
28 .června v Náchodě na Hamrech před
barem Plechovka. Uslyšíte jak nejznámější hity Johnny Cashe, tak i premiéru nových věcí v autentickém podání.
Předprodej zajišťuje VV Music Shop
na Kamenici v Náchodě. Na koncert
Johnny Cash revival s kapelou Efest 28.
června od 19 hodin vás zve kapela
Efest a Robert Šimek.
Jarmila Kořínková

Na místní tradici se přijeli podívat i hosté ze Ścinawky Średnie a Wambierzyc. Celkem se akce účastnilo přibližně 200 lidí.
Čarodějnický rej pořádal Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl a Suchodolské ženy.
Spolupořadatelem pak byla obec Suchý Důl
a Místní akční skupina Stolové hory, o.s.

Znáte velikány světové lékařské vědy? (5. část)
ROBERT KOCH – objevitel původce tuberkulózy a cholery.

KOCH, Robert byl německý lékař, s
Louisem Pastelem bývá považován za zakladatele mikrobiologie, objevil původce
tuberkulózy a cholery.
Narodil se v roce 1843 v Clausthal-Zellerfeldu v Německu jako jedno z 13
dětí v rodině důlního technika. V životě

nedostal nic zadarmo a ke svým historickým objevům se propracoval vlastní cílevědomostí, pílí, odvahou a trochu mu pomohla i náhoda. Po vystudování medicíny
prošel mnoha štacemi, jako dobrovolník
působil například během prusko-rakouské války.
Klíčovou v jeho kariéře se stala praxe
obvodního lékaře. S pomocí úspor manželky si zakoupil malý drobnohled a v
koutě ordinace si zřídil jednoduchou laboratoř. V těchto podmínkách začal zkoumat nemoc, která tehdy zabíjela lidi i zvířata – sněť slezinnou neboli antrax.
Jako pracovník výzkumného ústavu v
Berlíně se začal, konečně s profesionálním vybavením, věnovat hledaní příčiny
jedné z největších metel lidstva – tuberkulózy (TBC), na kterou tehdy umíral
každý sedmý člověk. Roku 1882 objevil
původce TBC, kterému se také občas přezdívá Kochův bacil.
V roce 1883 byl Koch vyslán jako vedoucí vědecké expedice do Egypta a Indie, kde se mu podařilo odhalit původce
další obávané nemoci – cholery. V roce
1885 se Koch stal profesorem a byl jmenován ředitelem Institutu hygieny v Ber-

líně. Šest let nato byl pro něj vytvořen
Institut infekčních nemocí, v jehož čele
stál Koch do roku 1904 a z jehož experimentálního oddělení později vznikl dnes
známý Institut Roberta Kocha.
Na cestách po Africe a Asii pomohl
objasnit další nemoci (například malárie,
spavá nemoc, mor či tyfus). V roce 1894
přišel na svět s tuberkulinem jakožto lékem a očkovací látkou proti tuberkulóze,
který se posléze ukázal jako výborný diagnostický prostředek. Významně přispěl
k novým pokusům o nalezení protilátek
proti TBC.
Robert Koch byl samorostlý člověk
neotřesitelných zásad. Během života byl
vyznamenán mnoha medailemi, získal
také několik čestných doktorátů a stal se
čestným občanem několika měst. V roce
1905 mu byla udělena Nobelova cenu za
fyziologii a medicínu a pět let nato zemřel
v Baden-Badenu ve svých 66 letech na
následky infarktu.
Při zpracovávání textu byly využity
podklady z odborné literatury a internetu.
Připravil František Janeček
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Čtyřky na konci některých letopočtů
1034
1174
1204
1334
1344

1364
1414
1424

na český knížecí trůn usedl Břetislav
I. z dynastie Přemyslovců
zemřel Vladislav II, druhý český
král z rodu Přemyslovců
byl založen cisterciácký klášter
Velehrad
český král Jan Lucemburský
jmenoval svého syna Karla
moravským markrabětem
- pražské biskupství bylo povýšeno
na arcibiskupství a prvním pražským
arcibiskupem se stal Arnošt
z Pardubic
- byla zahájena stavba katedrály sv.
Víta
zemřel Arnošt z Pardubic, pražský
arcibiskup
Jan Hus se vydal na cestu do
Kostnice na koncil, byl vydán světské
moci k upálení na hranici
u Přibyslavi zemřel Jan Žižka
z Trocnova, významný husitský
vojevůdce

Z polické mateřinky…

…se chceme dnes společně s Vámi zamyslet nad tématem „Jak si hrát s vlastními dětmi?“ Inspirací pro nás je časopis
pro rodiče Perpetuum, kde rodiče najdou
spoustu postřehů, námětů a rad, jak zabavit své děti, jak u nich formou hry rozvíjet
mezilidské vztahy a psychosociální dovednosti, potřebné pro život ve společnosti, jak
s nimi plnohodnotně strávit volný čas, apod.
Jistě, řada rodičů si řekne: „A proč bychom měli vymýšlet nějaké složité hraní
s dětmi, když pohrát si mají ve školce –
od toho školka přece je! – volného času
máme stejně málo, nám stačí, když se
dítě umí zabavit samo a je klid!“ Takže
malé vysvětlení: mateřská škola je sice na
světě od toho, aby si děti pohrály, ale nejen
to. Mateřská škola musí děti vzdělávat a
vychovávat, kultivovat jejich osobnost – a
vzhledem k tomu, že den má stále pouze
24 hodin, není možné, aby si děti v mateřské škole pouze hrály. Ano, hra je důležitý
výchovný prostředek, ale děti se vzdělávají
také prožitkovým a autentickým učením
(všechno si zkusit, osahat, prohlédnout,
ochutnat…), které je možné realizovat jen
za určitých pravidel, ale ne stylem „každý
si dělá (hraje) co chce a jak chce“. A nejdůležitější na konec: Pohrát, popovídat a
zasmát se s maminkou nebo tatínkem je
přece něco úplně jiného než hra v chumlu
28 dětí!!
Možností ke hře je nepřeberné množství: Hrát si lze v podstatě kdykoliv a kdekoliv:
 Nejrozšířenějším způsobem moderní
doby je naučit dítě manipulovat s novinkami ze světa techniky: počítače, iPady,
tablety, mobilní telefony… Přístroje
si s dětmi povídají, dítě odpovídá sice
ne slovem, ale stisknutím příslušného
okénka… Nic proti tomu, jedná se o systémy, které rozvíjejí zrakové a sluchové
vnímání, kultivují paměť, postřeh, pozornost, hmat – ale je velmi smutné, když
maminka nebo tatínek při cestě autobusem zasněně hledí z okna a jejich dítko
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Maxmilián II. nastoupil vládu
v Českých zemích, Uhrách a Svaté říši
římské
30. května došlo na polích mezi
vesnicemi Lipany a Hřiby nedaleko
Českého Brodu k rozhodující bitvě
husitského období, ve které spojená
vojska katolíků a umírněných husitů
porazila oddíly husitských radikálů
zemřel Jan Mydlář, člen známé
staroměstské katovské rodiny, jedna
z nejznámějších postav rudolfinské a
pobělohorské Prahy
ve Stavovském divadle měla 21.
prosince premiéru hra Josefa
Kajetána Tyla Fidlovačka s hudbou
Františka Škroupa a Karel Strakatý
zde poprvé zapíval píseň Kde domov
můj, která se později stala českou
hymnou.
Antonín Petrof postavil v Hradci
Králové svůj první koncertní klavír
5. listopadu se konal první ročník
Velké pardubické, ve které zvítězil

na vedlejším sedadle s notebookem na
kolínkách náruživě tiskne tlačítko ANO
na elektronickou otázku „Chceš si hrát?“
Přitom by stačilo tak málo…
 Další příležitostí ke společné hře je cestování. Všichni známe situace, kdy jsou
děti při jízdě autem otrávené, z nudy olizují okénka, v autosedačce vymýšlejí kde
co a každých 15 minut se ptají: „Už tam
budeme?“ „Jak ještě dlouho pojedeme?“
,,Proč tam ještě nejsme?“ apod. Taková
jízda je zajisté utrpením nejen pro děti,
ale i pro ostatní posádku vozidla. Ale pokud uděláte z jízdy dobrodružnou výpravu, vše je jinak. Záleží na zájmu dítěte,
na věku – a než se nadějete, vykouzlíte
zábavu hned: Společné zpívání, počítání
aut v protisměru v barvě červené, modré, bílé…, slovní fotbal na vytvoření slova
z posledního písmenka předcházejícího
slova, hledání rýmů (liška – šiška – pampeliška), pokud s dítětem navštěvujete
logopedii, pak můžete trénovat například R pomocí slov, kde místo r použijete d (bdouk, bdouček, Kadlík, auto dělá
bdm bdm…) – možná budete překvapeni, kolik slov vlastně vymyslíte a ještě se i
zasmějete, jaké ptákoviny Vás napadnou!
 Jestli trpíte nedostatkem volného času,
ke hře s dětmi stačí i chvilička před spaním - než dítko uložíte, řekněte si oblíbenou básničku, vytleskejte si její rytmus,
společně vymyslete, co se asi zdá plyšáčkovi na vedlejším polštáři, zkontrolujte,
jestli se plyšáček netváří smutně, jestli
není bledý, jestli nemá teplotku, pak
zkontrolujte totéž u Vašeho dítka, a pac
a pusu na dobrou noc. Byla to sice krátká
chvilka, ale Vaše dítě je Vám za ni vděčné. Hlavně volte taková témata, aby se
Vaše dítě před spaním moc nerozvášnilo a nemělo v noci těžké sny – nestrašte
ho, nevyprávějte příběhy o násilí nebo o
ubližování, nesdělujte si zážitky z hororových filmů a nepřemýšlejte před svým
dítětem nahlas o smrti. Do školky chodila holčička, které maminka každý večer

1894
1914

1964

1984

2004

hnědák Fantome s anglickým jezdcem
George Sayersem, dostih dokončilo
pouhých 7 koní
sourozenci Baťovi (Anna, Antonín
a Tomáš) založili ve Zlíně živnost na
výrobu obuvi
- 28. července Rakousko-Uhersko
vyhlásilo válku Srbsku, začala první
světová válka
- Viktor Kaplan vyrobil v Brně svou
první turbinu
na trh byl uveden první sériově
vyráběný automobil Škoda se
samonosnou karosérií Škoda 1000
MB (lidově embéčko nebo též
embeso), dohromady bylo vyrobeno
419 540 vozů
ve Stockholmu byla
udělena Nobelova cena za literaturu
pro rok 1984 národnímu umělci,
básníku Jaroslavu Seifertovi
Česká republika vstoupila
do Evropské unie
František Janeček

vyprávěla, jak se ze všeho zblázní a že se
pak půjde utopit – nechtějte vědět, jak
byly tyto myšlenky druhý den ve školce
rozváděny. 
 Úplně nejjednodušší „malá hra“ může
proběhnout i cestou ze školky – je to rozhodně lepší, než když Vám Vaše dítě ze
školky vystřelí jako raketa, za brankou
Vám okamžitě uteče a nabere neurčitý
směr – následuje volání silným hlasem
s repertoárem všech možných oslovení
– „miláčkem“ začínaje a po 5 minutách
marného snažení „zmetkem“ konče (v
lepším případě, známe i jiné). Proč i
z cesty ze školky domů neudělat dobrodružnou výpravu – stačí se jen rozhlédnout, popovídat si a zapojit fantazii.
 Výše zmíněný časopis pro rodiče Perpetuum nabízí rodičům, kterým fantazie
chybí nebo jenom nevědí, kudy do toho,
balíček s příhodným názvem – Pecka
pro děcka všecka. Je to ideální malé,
nenápadné spoluzavazadlo, v kterém
„jsou obsaženy pomůcky, objevitelský deník s více než 20 aktivitami a motivační
příběh o dvou dětech prožívajících různá
dobrodružství. Jsou zde i náměty pro rodiče, jako například osvědčené metody, založené na pouhém pozorování okolí – hledání souvislostí, podobností nebo rozdílů.“
(Perpetuum, str. 4, článek Když vezmete
dítě na výlet)
 Určitě máte v zásobě zajímavé a poutavé nápady, jak ke hře s Vaším dítětem
využít i tu nejmenší chviličku – budeme rádi, pokud se s námi o ně podělíte.
Můžete nám napsat na mailovou adresu
mspolice@email.cz, nebo hodit vzkaz do
poštovní schránky na brance při vchodu
– možná se v některém z příštích čísel
Polického měsíčníku společně sejdeme
nad krásnými, novými a zajímavými nápady, jak si pohrát…
Těšíme se nashledanou!
Vaše učitelky a pan učitel
Mateřské školy Police nad Metují

Základní umělecká škola informuje…
Celostátní kolo klavírní
soutěže
Ve dnech 1. - 4. května 2014 vyvrcholila
republikovým finále v Praze celostátní soutěž žáků základních uměleckých škol ve hře
na klavír.
Z naší školy se do tohoto finále probojovali tři klavíristé, kteří v neuvěřitelně těžké
konkurenci obstáli a přivezli tato umístění:
Michael Važan v I. kategorii vybojoval fantastické druhé místo a v VII. kategorii získala Sára Suchánková třetí místo a Lucie
Johnová čestné uznání.
Úspěšné žáky připravovaly učitelky
Karolína Sorokinová a Regina Goslinská.

ním klání přivezli tyto vynikající výsledky:
Anna Klára Pospíšilová (housle) – první
místo
Anna Novotná (housle) – druhé místo
Karolína Karpfová (housle) – třetí místo
Karolína Soukupová (violoncello) – první
místo
Františka Pospíšilová (violoncello) – druhé místo
Všem srdečně blahopřejeme!

Zápis nových žáků

V pondělí 9. června a v úterý 10.
června vždy od 13 do 17 hodin pořádáme
Zápis nových žáků do ZUŠ. V tomto čase
mohou rodiče přijít se svými dětmi, které
mají zájem o studium v některém z uměleckých oborů na naší škole.
V prvním patře ZUŠ v prostoru sborovny na vás bude čekat vždy někdo z pedagogů, kdo se vás ujme a postará se o vás.
Upozornění: Na základě striktního požadavku České školní inspekce nemohou
být ke studiu na základních uměleckých
školách přijímány děti mladší pěti let!!
Pokud by vám žádný z těchto termínů
nevyhovoval, je možné přijít v průběhu celého měsíce června každé odpoledne a budeme se vám věnovat individuálně.

Absolventský večer

Michael Važan se svou paní
učitelkou, Karolínou Sorokinovou

Celostátní kolo smyčcové
soutěže
Celostátní kolo smyčcové soutěže proběhlo o dva týdny později, 15. – 18. května
v Liberci. Naši školu reprezentovalo pět
soutěžících a po několikadenním soutěž-

Došlo po uzávěrce:

Srdečně zveme širokou veřejnost! Začátek v 18 hodin, vstupné zdarma.

Ročníková prezentace
nového oboru zvukové
tvorby

V úterý 24. června od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ pořádáme první ročníkovou prezentaci žáků nového oboru, který
nese název Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba.
Studenti tohoto oboru předvedou výsledky své celoroční práce v oblasti audia,
zvukové tvorby a studiové techniky. V průběhu večera nebude ani nouze o různá zajímavá překvapení!

Závěrečné vystoupení
Tanečního oboru

Ve středu 11. června se od 18 hodin
v Kolárově divadle představí žáci tanečního
oboru pod vedením paní učitelky Alžběty
Černé.
V bohatém programu shlédneme vystoupení tanečníků jednotlivých ročníků
přípravného i základního studia.

Ostatní akce

Červen je tradičně ve znamení mnoha
ročníkových vystoupení, absolventských
koncertů a třídních večírků, na kterých naši
žáci prezentují výsledky svého studia.
Informace o jednotlivých akcích můžete sledovat na našich webových stránkách
www.zuspolice.cz.
Rádi vás přivítáme na kterékoli z našich
(ZUŠ)
akcí!

Ve středu 18. června již tradičně uspořádáme v Kolárově divadle Absolventský
večer – slavnostní setkání s letošními absolventy studia na naší škole, při kterém
dojde k předání pamětních listů města a absolventských vysvědčení za účasti starostky
města, ředitele ZUŠ
a vyučujících pedagogů.
V zajímavém programu uvidíme ukázky absolventů ze všech
Poslední
uměleckých oborů.

Ve dnech 23. a 24. května vyvrcholilo v moravských Letovicích soutěžní klání
dechových orchestrů z celé republiky. Tohoto celostátního finále se zúčastnil i náš
Velký dechový orchestr a v obrovské konkurenci vybojoval 1. místo (zlaté pásmo)!

zvonění na
broumovském gymnáziu

Poslední dubnový pátek proběhlo poslední zvonění oktávy a 4.A broumovského gymnázia. S noblesou, kultivovaností a nápady.
Třešničkou na dortě bylo téměř profesionální vystoupení „školní“ kapely před budovou
gymnázia. Popřejme studentům pevné nervy
u maturitní zkoušky, úspěšné přijímací zkoušky na vysokou školu a dobrý start do dalšího
života.
(mk)
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HRONOVSKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ LAŤKA

Dne 14. května 2014 se na školním hřišti SPŠ Hronov
uskutečnil již 9. ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém. Letos se soutěže zúčastnilo 18 závodníků z pěti
škol
(Obchodní akademie Náchod, Gymnázium Broumov,
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí,
Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov, Střední odborná škola sociální EA a pořádající SPŠ Hronov ).
V soutěži jednotlivců zvítězil Vladimír Pinkava z SPŠ Hronov s výkonem 160 cm. Na 2.místě se umístil David Vitebský
Obchodní akademie Náchod 160 cm a 3.místo obsadil Dan
Hepnar ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí 160 cm.
V soutěži družstev obsadilo 1.místo družstvo ze Střední
školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, 2.místo SPŠ
Hronov a 3.místo Střední škola hotelnictví podnikání Hronov.
Mgr.Beránek učitel TV, ředitel závodu

Výstava studentských prací

Od poloviny dubna do poloviny května
probíhala ve foyeru Čapkova sálu v Hronově tradiční výstava studentských prací
výtvarných a grafických oborů Střední
školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Na výstavu navigovaly návštěvníky zdaleka viditelné modrobílé postavy,
které na prostranství před Čapkovým sálem
nápaditě nahrazovaly směrovky. Slavnostní
vernisáž výstavy se uskutečnila 16. dubna
za přítomnosti mnoha zájemců o výtvarné
umění i samotných mladých tvůrců, kteří
sledovali reakce návštěvníků se skrytými
obavami i oprávněnou hrdostí.
Ať už jste měli možnost výstavu navštívit či ne, projděte si společně s námi tuto
zajímavou expozici plnou mládí, invence a
talentu. Celému prostoru dominovaly vynikající práce z odborných hodin předmětu
Figurální kreslení, a to velkoformátové
kresby uhlem na balicím papíru a působivé poloprůhledné kresby studií postav na
netkané bílé textilii. Další část výstavního
prostoru byla věnována návrhům připravované knihy studentských básní a povídek, kterou vydává škola svým nadějným
literárním talentům. Autorem zdařilých
lyrických básní je student 4. ročníku oboru

Propagační design Tomáš Kábrt, napínavé
povídky reflektující současný život mladých
lidí vytvořil žák 3. ročníku oboru Tiskař na
polygrafických strojích Václav Remeš. Sbírku svých spolužáků doprovodil ilustracemi
student 3. ročníku oboru Propagační design
Michal Rejzek.
Pozornost návštěvníků také přitahovaly makety poutačů a reprezentativních
výkladových prostor, vyhotovených v rámci výuky předmětu Prostorový design.
Tyto modely byly z větší části vyrobeny z
kartonu, vlnité a hladké lepenky, kdy student podle svých představ vyřezává, lepí a
pokrývá akrylovými barvami plochy těchto prostorových prací. Významné místo
na výstavě zaujímaly čtyři práce nominované do prestižní soutěže Studentský
design 2014 Plzeň. Na dalších výstavních
panelech bylo možno prohlédnout si práce
vzniklé v rámci předmětů Výtvarná příprava a Písmo. Jednalo se především o precizní kresby zátiší tužkou, dále perokresby,
hry a variace s kompozicí písma, tisky linorytů a suchých jehel.
V sekci předmětu Navrhování byly
zastoupeny především návrhy plakátů,
nejrůznějších propagačních a reklamních

tiskovin zhotovených žáky v hodinách předmětu Počítačová grafika a vytištěných na
tiskových strojích školy. Pozoruhodné práce představili také studenti polygrafických
oborů, konkrétně se jednalo o návrhy tiskovin a modely netradičních produktových
obalů. V celém prostoru výstavy byly rozmístěny výsledky práce z předmětu Alternativní tvorba, především plátna vyhotovená technikou malby akrylovými barvami,
ale také prostorové modely z nejrůznějších
materiálů, jako jsou tvarovací kovové fólie
či plastiky z drátěného pletiva a tvarovaného kovového materiálu. Návštěvnicky
atraktivní byly rovněž fotografie studentů
z hodin předmětu Fotografování, kde zájemci zhlédli jak produktovou fotografii z
profesionálně vybaveného fotografického
školního ateliéru, tak i volnou tvorbu realizovanou ve venkovním prostředí.
Výstava byla skutečným průřezem celoročními výsledky práce školy a opět prokázala talent, kvalitu a vynikající úroveň prací
velkopoříčských studentů.
Mgr. Livia Součková a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí www. ssptp.cz

Základní škola v Polici nad Metují

vyhlašuje výběrové řízení

na 2 pracovní místa do školní jídelny

na pozice kuchař/kuchařka
Požadavky na vzdělání:
min. výuční list v oboru kuchař; praxe výhodou
Nástup od 11. 8. 2014
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na adresu ZŠ Police nad Metují, Na Babí 190

do 16. 6. 2014
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Pochod živých - March of the living 2014

Ve dnech 26. až 29. dubna se skupina žáků
Střední školy propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí zúčastnila mezinárodní akce Pochod živých, která se každoročně koná na počest uctění památky obětí holocaustu. Program
začal v Praze besedou s pamětnicí dr. Dagmar
Lieblovou, následovala prohlídka Židovského
města, Pochod dobré vůle a program ve Valdštejnské zahradě. Žáci se dále zúčastnili symbolického Pochodu živých z polské Osvětimi
do Birkenau, který tvořilo téměř 12 tisíc lidí
z celého světa. Akce byla zakončena mezinárodním workshopem studentů vybraných škol
z Německa, Slovenska a České republiky.
Účastnicí Pochodu živých byla i žákyně
2. ročníku oboru Propagační design Gabriela
Ondračková, která se vrátila stejně jako ostatní plná dojmů. „Velmi na nás zapůsobila beseda s Dagmar Lieblovou, která se nám svěřila
s tím, jak přežila strašný čas holocaustu. Poté
jsme se vydali na Pochod dobré vůle po Praze,
na kterém náš průvod čítající okolo 400 lidí
doprovázela hymna Hatikva. Byl to historicky
první pochod, při kterém šli vedle sebe židé,
křesťané a lidé dobré vůle z České republiky,
Izraele a Německa. Další den jsme se vydali
do památníku v polské Osvětimi. Koncentračním táborem nás provázel Radek Hejret, lektor projektu Centra vzdělávání a dialogu ICEJ,
který se tématu a antisemitismu dlouhodobě
věnuje. Vrcholem celé akce byl Pochod živých
z Osvětimi do Birkenau. Tento čtyřdenní projekt ukončil společný mezinárodní workshop,
na němž zazněla věta, kterou jsme si zapamatovali: My jsme měli to štěstí, že jsme z tábora
mohli odejít, na rozdíl od těch šesti milionů
nevinných lidí, kteří nemohli,“ dodala Gabriela na závěr své vzpomínky na pochod.
Druhou studentkou, která nás seznámila
se svými zážitky z Pochodu živých, je spolužačka Gábiny Aneta Schrollová. „Projekt nám
přinesl zajímavý a hodnotný program doslova
nabitý novými informacemi a emocemi. První

a druhý den akce proběhl v Praze. Opravdu mě
zaujala beseda s pamětnicí Dagmar Lieblovou,
která nám vyprávěla, jak strávila těžké časy
v koncentračním táboře. Bylo úžasné, že se po
tom všem dokázala vracet k časům, které by
si nikdo nepřál zažít. V pražském Židovském
městě jsme mimo jiné navštívili i synagogu a
hřbitov. Dále jsme se zúčastnili Pochodu dobré vůle proti antisemitismu, který pokračoval
ve Valdštejnské zahradě. Odtud jsme odjeli
přímo do Českého Těšína, kde jsme přenocovali. V pondělí ráno byl náš plán jasný. Cesta

což v každém účastníkovi pochodu vzbudilo
silné emoce. Věřím, že si každý z nás odnesl
zážitek na celý život. Poslední den nás čekal
ještě společný mezinárodní workshop. Vybraný jedinec z některé školy promluvil o svých
pocitech z uplynulých dní. Názory se ve většině případů shodovaly. Myslím si, že i když
není příjemné se k těmto dobám vracet, že
by se na tato místa měl každý alespoň jednou
podívat, aby věděl, co se tam dělo. A hlavně
aby se z toho poučil, že se něco takového již
nesmí opakovat.“ Anetina závěrečná slova vy-

do Osvětimi a účast na celosvětovém pochodu
March of the living 2014. Po dobu programu nám dělal průvodce Radek Hejret, jehož
výklad byl mimořádně působivý. Seznámil
nás s životem vězňů v Osvětimi a ukázal nám
místa, u kterých jsem byla přesvědčená, že
je vidím poprvé a naposled. Po příchodu do
Birkenau prohlídka pokračovala. Celý komplex v Birkenau působil ještě autentičtěji,

jadřují i hlavní cíl celého projektu: preventivní působení na mladou generaci proti výskytu
nebezpečí extremismu ve společnosti, vedení
k samostatnému uvažování a citlivosti k projevům předsudků, rasismu, antisemitismu a xenofobie, které se vyskytují i v současné době.
Mgr. Radka Lokvencová a Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí www.ssptp.cz

Mateřské centrum Ma Mi Na
vyvěšovat. Plánujeme výlety turistické, poznávací, za kulturou, za zvířátky
i do netradičních koutů našeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Uvítáme maminky s kočárky, mrňaty i školkovými
dětmi, berme to jako příležitost poznat
se v rámci Police navzájem trochu víc
osobně.

FÉROVÁ SNÍDANĚ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Během července a srpna nebudou
probíhat dopolední kroužky ani programy!
Na všechny středy prázdnin plánujeme výletní program, sledujte web
a facebook, aktualizace budeme včas

– kvůli studenému počasí proběhne piknik v pátek 6.6. od 10 hodin v klášterních
zahradách, přijďte posnídat, ochutnávat,
popovídat si, poznat se, pohrát si! Domácí chleba, koláče, buchta a cokoliv z lokálních surovin nebo vašich zahrádek „do
placu“ vítáno – med, marmeláda, paštika,
mléko apod. V rámci dopoledne i beseda

se starostkou města Idou Jenkovou. Doražte v hojném počtu, rozloučíme se také
neformálně s letošním školním rokem …
těšíme se na viděnou!

Druhý turnus příměstského tábora nabízí několik volných míst!

Termín od 4.8. (pondělí až pátek
8-15 hodin, cena 900,- včetně svačin a
obědů). Zkušenými vedoucími budou
Martina Junková a Zuzka Bornová. Bližší
informace na telefonu nebo mailu MC.
Děkujeme srdečně všem, kteří pomohli zajistit chod MC v letošním školním roce – lektorkám i maminkám, které
se programů účastní a aktivně se zapojují. Pěkné prázdniny!

Vedení MC MaMiNa
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Seniorské aktuality . . .
Je nebe jako šmolka
a Země hezká holka…

Vzpomínáte si, Vy dříve narozené, na
skvělého zpěváka p. Rudolfa Corteze a úvodní slova jedné z mnoha nezapomenutelných
melodií? Tak právě 21. 5. 2014 datem setkání Senior klubu Ostaš tím prosluněným
dnem skutečně byl. Po úvodních slovech pí
předsedkyně Helenky Pivoňkové před nás
byly starostkou města pí Idou Jenkovou
představeny dvě ženy. Odstupující velmi
dobrá známá, bývalá ředitelka DD pí Věra
Kašíková, Žena regionu našeho kraje, a kdo
na její post? Ve schvalovacím VÝBĚROVÉM
ŘÍZENÍ zvítězila nová tvář, paní Mgr. Jana
Šrámková, sympatická žena, která nás
v krátkosti seznámila se svým životopisem a mile překvapila také znalostí našeho
krásného koutu, který řadu let zná ze svých
častých pobytů v blízkém Adršpachu, je to
její srdeční záležitost a ve svých toulkách
ve volné chvíli nachází relax všude kolem,
a je nadšená. Paní Kašíkové nesmírně
vděčí za podporu a určitě ji nezklame. Těch
27 let života a práce v této sféře je po ní
nesmazatelná stopa. Potěšilo i konstatování,
že v celém našem DD je výborný, dobře
fungující kolektiv, a to je pochvala, ze které
máme upřímnou radost. Je to práce
náročná, ale i uznání a ocenění od mnoha
lidí povzbuzuje. Stáří je etapa cílová a žádá
ohleduplnost, cit a porozumění. Přejeme,
aby zde našla jen slušné lidi, nové přátelé a
hlavně spokojenost. Vše podtrženo pevným
zdravím…
„Jubilanti,“ to byl hlavní bod, protože
tradice uctíváme, držíme se jich a nejvhodnější je měsíc lásky Máj, který nám před 69
léty přinesl do naší země svobodu.

Kdo jiný potěší více než ratolesti, děti
z MŠ z Police n. Met. s pí uč. J. Obršálovou a
M. Važanovou? Tentokrát s jarní tematikou
a v přestrojení za květinky, broučky s pásmem nových básniček a také s říkankami,
které si pamatujeme, když si je naše děti
odříkávaly. Jak to uteklo…
Na melodie p. Uhlíře a texty p. Svěráka
pak „Chválím tě, země má“ to mnohé dojalo.
Sladká odměna a potlesk za vystoupení.
Zákusek, obložený chlebíček pro každého připravil p. Exner s kolektivem, za což
mu patří poděkování. Nástup za podiem
nenapodobitelným, profesionálním hlasem
zprostředkoval náš p. Pivoňka. Řada seniorů od 70 let do 85 tu stála v sokolském šiku
a léta jako by se zastavila, takže nejen muži,
ani ženy prostě nestárnou! Květiny, bonboniéry a vřelé stisky rukou, upřímná slova a
stálé zdraví ve stylu „Živió!“ Ale to už naše
veselá dvojka Maruška Ryšavá s harmonikou a Hildička Bednářová s vozembouchem
to rozjely jako NA VLACHOVCE a nic nezměnila absence tanečníků LVŮ PARKETU – vrtěly se HOLKY S HOLKAMA a my, „TLAKAŘI“, si musíme počkat na PLOUŽÁKY pana
Langra. Tak nám to odpoledne uběhlo, ale
máme pozvání na řadu dalších zábavných
akcí a také výlet k Malíkom na NÁŠ OSTAŠ.
Ať nám to krásné jaro zůstane v mysli a srdéčku dlouho!
Dalším opět mužem v žebříčku těch,
na které nemůžeme zapomenout, nechceme zesměšnit natož urazit, ale byli to lidé,
kteří se svým projevem zasloužili o humor
a ten v Kvíčerově byl vždycky, a tak se často
o nich vypráví a rádo, už bohužel s nostalgií.
Někdo má rád holky, jiný vdolky, ale zamilovat se do jitrniček s vášní uměl jen p.
Oldřich Holý ze Záměstí – FOTOGRAF –. Do

V letošním roce je tomu právě 90 let,
kdy byl založen dobročinný fond pro pozůstalé v našem městě. K dnešnímu dni má
necelých tisíc členů. Nejdůležitější, ne však
jedinou myšlenkou pro založení fondu byla
mezilidská pomoc pozůstalým po členech
fondu.

Dnes fond nejen pomáhá finančně, ale především duševně. Svědčí
o tom pravidelné setkávání členů na výletech,
schůzích i Mikulášských
zábavách. O organizaci a

„Třináctého revíru“ k „známému Pepovi“ to
měl přes cestu, ale jakmile zmerčil „PIVNÍHO SKAUTA“ a kouzelné magické JITRNICE,
odskočil si na gáblíček. Kumpáni nezaháleli
a recese byla na světě. Prosba, aby hostinský do střívka dal jiný obsah, ne prejt, byla
vyslyšena. A malý detail. Na špejli navázat
provázek „Už se to nese!“ Natěšený Oldřich
s rozzářeným pohledem a Pavlovským reflexem natěšen na servírované „svůdnice“,
zapíchl vidličku, nestačil se divit. Ouha, ona
se začala vznášet jako holubička. Provázek
jí pomohl. Prekérní situace, labužník zcepeněl a zbrunátněl. Ale ti kolem z obavy, aby
ho NEKLEPLA PEPKA, taky. Šťastný konec,
NEKLEPLA, ba naopak, dostal nášup a tak
si pošmáknul, až mu ten apetit záviděli…
Požádal našeho otce, jestli by ho nevzal na
houby do blízkého Ostaše. Ten s radostí a
my děti, šly s nima. Už tenkrát, aniž se to
propagovalo, jsme dodržovali bezkonkurenční pitný režim a tak nás přírodní krásy
okolo, skalní útvary uchvátily a pana Holého k výroku:“ Ty Rajmunde, je todlencto
možný? Skály jako ráááádnice, čistej luft, to
by Náchoďáci čuměli.“ Nevím, jak dalece Náchoďáci, jsme tu doma, U NÁS a my to tady
milujeme. Mluvíme sice, jak nám zobák narost, ale uznejte sami, naším mateřským
spisovným českým jazykem by to nebylo
šmrncovní. Ve čtení v knihovně nám dcery
p. uč. K. Baudyše darovaly výpis slovíček,
která se už zapomínají, a to je unikát.
Sranda musí bejt, i kdyby na chleba nebylo.
Smějte se od ucha k uchu!
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

DOBROČINNÝ FOND PRO POZŮSTALÉ V POLICI NAD METUJÍ A OKOLÍ
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kulturu se ve fondu
stará jednatelka paní
Marie Chaloupková,
polickým obyvatelům dobře známá
především z papírnictví, které léta provozovala na náměstí.
Fond byl založen
roku 1924 členy
Hasičských sborů v
Polici nad Metují a

okolí na podporu pozůstalým. Jeho základní myšlenkou je charitativní a humanistická
činnost. Zároveň se fond věnuje kulturní a
společenské činnosti pro své členy, veřejnost, děti, mládež.
Výbor fondu k tomuto opravdu výjimečnému výročí připravil Slavnostní zasedání,
které se uskuteční v sobotu 28. června od
15 hodin v pohostinství U Vojtěchů v Bezděkově nad Metují, na které výbor srdečně zve
širokou veřejnost.
Martina Váňová

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Závody vlčat a světlušek
v Náchodě

Jednou za dva roky se konají závody pro
naše nejmladší členy Junáka. Na nich si můžou vyzkoušet, v čem jsou dobří, a co se za
léta ve středisku naučili. Soutěží se ve čtyř až
osmičlenných týmech.
Letos jsme vyrazily se dvěma hlídkami
světlušek. Jely jsme 10. května ranním vlakem do Náchoda. Po příjezdu jsme ještě musely dojít ke skautským klubovnám v Bražci.
Tam už na nás čekal šerif, který nás přivítal
a dodal propozice. Následoval nástup a vy-

světlení, jak se jednotlivé družiny mají
pohybovat na divokém
západě. Děti dostaly
mapy s vyznačenými
lokalitami s výskytem
zlata. Jejich úkolem
bylo daná místa objevit a získat vytoužené
zlato.
Ještě poladit výbavu batůžků a mohou vyrazit na čtyřhodinovou honbu za
pokladem. Nejprve se
musely zorientovat v
mapě a vydat se správným směrem. Na nalezištích je čekaly různé
nástrahy, které jejich
tým musel bezchybně
překonat. Mezi úkoly
nechyběla poznávačka
rostlin a živočichů, připravovaly si svačinu,
poznávaly státní znak,
ošetřovaly zraněného,
skládaly tričko, zatloukaly hřebíky, balily si
batoh na vícedenní výpravu,...

Projekt pomoci po vážném úrazu

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či
dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich
blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí
být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl
v nezáviděníhodné situaci.
Jak můžeme v takové situaci pomoci? Je
vhodné, abychom pojišťovně sami zohlednili
veškeré důsledky nehody - trvalé následky,
bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu,
ušlý zisk, náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v neposlední řadě ztížení společenského
uplatnění, tedy naše znevýhodnění v budoucím životě se zdravotními následky. Náhradu
lze požadovat 2 až 4 roky zpětně po úrazu,
tedy od roku 2010.
Většina poškozených neví, že má zpravidla nárok na větší odškodnění než pojišťovna
přiznala a především, že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také většina z nás domnívá, že
bez předchozího úrazového pojištění nemůžeme žádat nic. Není to tak.
Proto vznikl projekt Amadeo - Projekt
pomoci po těžkém úrazu. Nabízené bezplatné
konzultace jsou určeny především lidem s trvalými následky nebo v invalidním důchodu:

yy po těžkém pracovním úrazu
yy po nezaviněné autohavárii, (také jako
chodec či cyklista nebo účastník MHD)
yy při pochybení lékařů a zdravotnických
zařízení při poskytování léčebné péče
yy u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole
yy škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem
yy finanční pomoc pozůstalým poškozených
Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je skutečnost, že veškeré konzultace jsou
poskytovány bezplatně a zahrnují: poradenství v řešení situace po úrazu, objektivního
posouzení výše již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace se znalcem z oboru, v případě nutnosti
zprostředkované zastoupení poškozeného
ve sporu s pojišťovnou.
Garantem projektu jsou právní specialisté na náhradu škody a posudkoví lékaři.
Spolupracujeme s Centry pro zdravotně postižené.
za Projekt pomoci po těžkém úrazu
Ing. Jan Malík
tel.: 723 2O3 O36 , jan.malik@volny.cz
www.nahradaskody.NET
Je důležité vědět, že:
Náhradu škody na zdraví platí vždy pojišťovna zaměstnavatele nebo pojišťovna, se
kterou sjednal povinné ručení viník nehody
(nejedná se tedy o zdravotní pojišťovnu, jak
je patrno z kontextu). Na vyplacení náhrady
nemá vliv, zda poškozený měl v době úrazu
sjednánu úrazovou nebo životní pojistku.
Spolujezdci viníka nehody (včetně rodin-

Po návratu ze zlatých dolů se
všichni občerstvili. Pak nás čekala
velká hra. Vítězem se stal ten, kdo
postavil nejvíce domů ve vesnici na
divokém západě.
Pak přišel dlouho očekávaný
okamžik - vyhlášení vítězů. Z dvanácti hlídek světlušek skončily polické
holky na krásném 5. a 11. místě.
Co je pro mne jako vůdkyni světlušek důležité? To, že si holky společně užily krásný den, dokázaly spolu
vycházet při řešení jednotlivých úkolů a byly k sobě ohleduplné. Jsem na
ně moc pyšná a děkuji jim za skvělý
výkon a rodičům za podporu.
Lenka Burešová

ných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví, ale viníka se jejich nárok
po finanční stránce nikterak nedotkne. V
případech, kdy auto viníka není pojištěno,
nebo když viník ujede z místa nehody, dostane poškozený finanční náhradu za zdravotní
postižení, a to z garančního fondu České
kanceláře pojistitelů. Nárok na odškodnění
má i chodec, který sám způsobí dopravní
nehodu, když vstoupí do vozovky, bude mu
však zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok alespoň na částečné plnění. Na
výši plnění má u autonehody vliv skutečnost,
zda poškozený použil před úrazem bezpečnostní pásy.
Ing. Jan Malík

Poděkování panu
Novákovi z Chaty Hvězda
Každý rok pořádá ZO odborů
ČP,s.p.okresu Náchod setkání bývalých
pracovníků. Letos přijelo 58 důchodců
na Chatu Hvězda a venku je vítal pan Novák. Každý, kdo vstoupil dovnitř, byl mile
překvapen. Stoly byly slavnostně prostřené, květiny, svíčky a výborné občerstvení. Jediná chyba byla, že dveřmi na
balkon táhla zima, venku foukal studený
vítr. Všichni ale odcházeli spokojeni, byla
vzorná obsluha, dobré jídlo a příjemná
nálada.
Ještě jednou děkujeme celé rodině
Novákových za krásné prostředí a přejeme hodně úspěchů. S pozdravem
J. P., M.V..
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NOVINKY FILATELIE
Krásy naší vlasti:
Zámek Červená Lhota

Astronomický
klub

z plochých desek v barvě žluté, růžové,
zelené, červené a černé

Europa - Národní hudební
nástroje - chodské dudy

Námět známky: PostEurop – asociace veřejných evropských poštovních
operátorů – vyhlásila společným tématem
známky EUROPA pro letošní rok Národ-

Police nad Metují
NA ČERVNOVÉ OBLOZE

nám může Měsíc posloužit jako kosmické ukazovátko. S jeho pomocí snadno vyhledáme 4 planety Sluneční soustavy a několik
jasných hvězd.

Pozorovací čas mezi 21. až 22.
hodinou

Námět známky: renesanční vodní zámek ve východní části jižních Čech na severu Jindřichohradecka. Zámek je umístěn na skále, která se přehrazením údolí
a zvýšením hladiny vody stala ostrůvkem
na zámeckém rybníku. Zámek tvoří uzavřená čtyřkřídlá dispozice kolem čtvercového nádvoří. Nad vjezdem je umístěna
věž. K zámku vede přístupová cesta přes
kamenný most. Předpokládá se, že již od
2. poloviny 14. století vlastnili zdejší tvrz
Lhotečtí ze Zásmuk. Ovšem první ověřená zmínka pochází až z r. 1465. V roce
1597 koupil zámek Vilém Růta z Dírnéa
dal ho upravit v pozdně renesančním stylu a jeho fasádu natřít na červeno. Odtud
dnešní název zámku – Červená Lhota.
Způsob tisku: pětibarevný ocelotisk

ní hudební nástroje. Za Českou republiku
byly vybrány chodské dudy. Dudy (také
moldánky, na Moravě též gajdy, na Chodsku pukl) jsou prastarý lidový hudební nástroj, užívaný v podobě historicky známé
už v antickém Řecku.
Ve Strakonicích se pořádá jednou za
dva roky významný Mezinárodní dudácký
festival.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v
barvě černé kombinovaný hlubotiskem v
barvách tmavohnědé, oranžové, žluté a
okrové
Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval Stanislav Plachta

1. června uvidíme Měsíc jako dorůstající
srpek nad západním obzorem. Napravo
od Měsíce (ve vzdálenosti 6,5°) svítí Jupiter, největší planeta Sluneční soustavy.
4. června uvidíme napravo nad Měsícem
jasnou hvězdu Regulus ze souhvězdí Lva.
Měsíc bude 4. června 1 den před první
čtvrtí.
7. června bude Měsíc nad jihozápadem a
nalevo nad ním bude načervenalá planeta Mars. Protože je přiblížení obou těles
velmi těsné (2,5°) hovoříme o tzv. konjunkci.
8. června bude Měsíc v konjunkci s namodralou hvězdou Spika v souhvězdí Panny
(Spika nalevo od Měsíce).
10. června bude Měsíc ve 22 hodin přesně
nad jihem a napravo od něho najdeme
planetu Saturn.
Ve druhé polovině června prochází Měsíc
méně výraznými souhvězdími Štíra, Hadonoše, Střelce, Kozoroha, Vodnáře, Ryb
a další pozorování se přesouvá na ranní
oblohu.
24. června po 4. hodině ranní bude Měsíc
jako tenký srpek 2 dny před noven nízko
nad východním obzorem ve společnosti
planety Venuše a hvězdokupy M45 Plejády v souhvězdí Býka.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

Řešení matematických hlavolamů z květnového čísla PM:
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MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN

4) 1000= 888 + 88 + 8 + 8 + 8

Žádná čtenářská řešení bohužel nedošla.

MĚSÍC

NEPTUN

F. J.

21. června ve 12 hodin 51 minut
SELČ vstupuje do znamení Raka.
Začíná astronomické léto, den
se ještě o 15 min prodlouží, ale
do konce června již o 4 minuty
zkrátí,
5. v první čtvrti, 13. v úplňku, 19.
v poslední čtvrti, 27. v novu,
na začátku června večer nízko
nad západním obzorem, po zbytek června nepozorovatelný,
jako Jitřenka ráno nízko nad východním obzorem,
v první polovině noci v souhvězdí Panny,
večer nízko nad západním obzorem v souhvězdí Blíženců,
po celou noc v souhvězdí Vah,
ráno nízko nad východním obzorem
ráno nad jihovýchodním obzorem,
Karel VACEK,
Astronomický klub Police

Obětování jídla Kršnovi

Obětovat jídlo je vcelku jednoduché a
je to jeden z prvních krůčků v duchovním
životě. Nabídnout jídlo před tím, než jej
sníme, není nic nového pod sluncem. Člověk tím mimo jiné vyjadřuje svoji vděčnost
a podřízené postavení před vyšší bytostí.
A ta vyšší bytost nezůstává k tomuto činu
nevšímavá. Všichni jsme věčně spokojené a
moudré duše, avšak jsme obklopeni materiálním tělem, kterému díky iluzi přikládáme
větší důležitost než duši. Abychom navzdory jemné a hrubé hmotě (jemná je mysl, inteligence a ego, a hrubá je země, voda, oheň,
vzduch a éter), které duši zahalují, abychom
byli schopni vnímat svoji hmotě nadřazenou duchovní existenci, je zapotřebí stát
se odolní vůči vlivu materiální energie.
Veškerá hmota, která nás obklopuje a tvoří
náš svět, je v podstatě energie. Jedná jako
pokryv naší duchovní totožnosti a udržuje
nás v kolotoči akcí a reakcí. Obětování jídla
je akt vymykající se zákonu karmy, zákonu
akcí a reakcí. Pro mnohé z nás to může být
jediná zkušenost s takovou zvláštní situací.
Je to jako na chviličku vystoupit z našeho

osudu. Namísto toho, abychom jedli jídlo,
které nám vytváří příští reakci v podobě
menšího či většího utrpení, neboť jak masitá, tak vegetariánská strava s sebou nese
reakce, tak obětováním bezmasého jídla
Bohu, v našem případě Kršnovi, jíme jídlo
očištěné od zahalujícího vlivu iluzorní energie, zvané májá. A tímto samotným aktem
děláme velký duchovní pokrok.
Není to nic komplikovaného. Při vaření nic neochutnáváme, vaříme s maximální
čistotností a jsme si vědomi toho, že to co
uvaříme, dáme nejprve ochutnat Kršnovi.
Důvodů, proč obětujeme, může být hned
několik: vděčnost, snaha potěšit Kršnu, touha se očistit atd. Každý z nás má jedinečnou
inteligenci a individuální přístup. Neexistuje žádná šablonka pro osobní meditaci. Po
dovaření dáme trochu od všeho, co jsme
připravili, na malý talířek (k tomu vyhrazený, a ze kterého my sami nejíme), položíme
jej před obrázek Kršny, třikrát zopakujeme
Haré Kršna mahámantru a přitom zvoníme
na zvoneček. Tento způsob obětování je ten
nejsnadnější. Existují i okázalejší a složitěj-

ší, ale tím se teď nebudeme zabývat. Počkáme 10 minut, opět zazvoníme na zvoneček
a tím obětování dokončíme. Obětované jídlo
přendáme zpět a umyjeme Kršnův talířek.
Takovému jídlu se pak říká prasádam, což
znamená milost, jídlo, které ochutnal Kršna.
Loka Saranga Dás
příspěvek od Markéty Jandové

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Velikonoční doba
a liturgické mezidobí

Krásný májový čas i letošní dlouhé jaro jsou za námi, je tu opět červen
a s ním také nástup léta. Léto budiž pochváleno. Z liturgického pohledu byl letošní květen poněkud méně bohatý než
vloni, přesto jsme prožili několik dobrých
aktivit a liturgií - putování do Vambeřic;
Diecézní setkání dětí; Noc kostelů a muzejní noc; Slavnost Nanebevstoupení
Páně a májové pobožnosti ke cti a chvále
P. Marie. Tradiční putování do Vambeřic
se opět vydařilo, a to i díky požehnanému počasí, které udělalo přestávku ve vydatných deštích. Letos nás putovalo opět
cca 90, z různých koutů Čech i Moravy a
kromě osobních intencí byla letošní pouť
věnována 350. výročí založení královéhradecké diecéze a modlitbám za ni, za nová
duchovní povolání, za rodiny, a za úrodu a
zachování přírody. Bohu díky. Tolik ohlédnutí za uplynulými májovými dny. Červen
bude liturgicky poněkud bohatší. Na jeho
počátku oslavíme Slavnost seslání Ducha
Svatého, kterou zakončíme velikonoční
období; poté Slavnost Nejsvětější trojice;
Slavnost Těla a Krve Páně (lidově Boží
Tělo) s průvodem; Slavnost Narození Sv.
Jana Křtitele; Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a v závěru Slavnost Sv. Petra
a Pavla, apoštolů. V tomto měsíci také
ukončíme výuku náboženství pro školní rok 2013/2014 a budeme se těšit na
prázdniny.

Liturgický kalendář:
1. června -

7. neděle velikonoční,
Den dětí
8. června - Slavnost SESLANÍ DUCHA
SVATÉHO
15. června - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
22. června - Slavnost TĚLA A KRVE
PÁNĚ (lidově Boží tělo),
přeloženo ze čtvrtka 19.
června
24. června - Slavnost NAROZENÍ SV.
JANA KŘTITELE
27. června - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
29. června - Slavnost SV. PETRA A
PAVLA, apoštolů,
3. července - Svátek sv. Tomáše, 		
apoštola
5. července - Slavnost SV. CYRILA,
MNICHA A METODĚJE,
BISKUPA, patronů Evropy
a hlavních patronů 		
Moravy, státní svátek
6. července - 14. neděle v mezidobí,
Jan Hus, státní svátek

V měsíci červnu budou bohoslužby podle obvyklého pořadu:



v úterý a v pátek mše svatá od
17.00 hod,




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

Úřední hodiny
děkanské kanceláře:

Út a Pá 15.30 - 16.30,
St 9.15 - 10.00 hod.
za Římskokatolickou farnost
Police n.M. Ing. Jan Troutnar

Rada starších obce
Církve československé
husitské v Polici nad Metují

Vás zve
na další oblíbený

KONCERT
PRO RADOST,
který se koná
ve čtvrtek
26. června 2014

v 18.00 hodin ve sboru
apoštola Pavla.
Za Radu starších CČSH
Jaroslav Trojtl
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Městská policie v květnu...
yy V minulém čísle jsme Vás informovali
o vloupáních do zahrádkářské kolonie
na Žděřině. Lumpy se podařilo vypátrat,
byla to skupina pobertů z Polska.
yy Bezpečnost jsme zajišťovali při tradičním stavění májky na náměstí.

yy Odhalen byl pachatel, který bezostyšně
odvážel stavební suť do Cihelny.

yy Kontroly na objízdné trase pokračují
pravidelně. Dopravní situace se vcelku
usadila a kromě výjimečných situací je
vše v normě.

yy Děkujeme Vám všem, kteří jste reagovali
na naši výzvu a v prostorách Komenské-

ho náměstí se pohybujete bezpečně a
s rozmyslem.

yy Společně se sportovním referentem
jsme se v roli rozhodčích zúčastnili
okresního kola dopravní soutěže žáků
ZŠ na DH v Bělovsi.

yy Jako nezúčastněné osoby jsme se zúčastnili rekonstrukce činu na místě ve
spolupráci se SKPV.
yy Kola pro Afriku, z Vašich darů, byla logistickou firmou odvezena do centrálního skladu. V průběhu měsíce června odletí pravděpodobně do Ghany a Gambie.

poloviny měsíce hlídat fotopast vybavená poměrně slušným nočním viděním.

yy Organizačně jsme přispěli k průběhu
voleb do Europarlamentu.

yy Doručovali jsme celou řadu zdánlivě nedoručitelných písemností nezodpovědným občanům.

yy V útulku se nacházejí stále dva psí kamarádi, odchyceni v Bělém…jinak byl
v útulku klid.
Hezký červen…
Ved. strážník MP Petr Zima

yy Některá místa ve městě nám pomáhá od

Miloš Thér v nové sezóně

Velkopetrovický motocyklový závodník Miloš Thér, který hájí
barvy polického AMK, vstoupil do nové sezóny na jedničku. K letošním prvním závodům historických motocyklů se vydal s oběma
svými stroji do Starého Města u Uherského Hradiště.
„Kvůli špatnému počasí jsme měli velké problémy s nastavením motocyklů. Stopětadvacítka fungovala bez problémů, s dvěstěšedesátkou už to bylo horší,“ říkal velkopetrovický jezdec. U
silnějšího stroje má totiž motor nové koncepce, takže všechny naučené parametry nastavení původního motoru u toho současného
nefungovaly. „V prvním tréninku mě velká motorka pozlobila, protože jsem jel jen o dvě vteřiny na kolo rychleji, než u té malé. Před
druhým tréninkem jsem to tedy pošteloval, a už to bylo lepší,“ poodhalil zákulisí motocyklové alchymie Miloš Thér. Se strojem nižší
kubatury dokonce zajel nejrychlejší kvalifikační čas, díky kterému
startoval do závodu z pole-position.
„Při závodě jsme se stále přetahovali s Mírou Tázlerem a Ingo
Grämerem. Mně a Mirkovi to jelo stejně, ale Grämer nám v zatáčkách překážel a na rovinkách ujížděl. Nakonec jsme všichni skončili
v jedné vteřině, ale moc jsme si to užili“ dodal k závodu nižší kubatury Miloš Thér, který nakonec skončil třetí za vítězným Grämerem
a druhým Tázlerem.
Silnější stroj nakonec závodník polického AMK nastavil tak, že
zvítězil mezi „ostatními“ stroji. Závod totiž zcela jasně ovládly silnější motocykly Yamaha, ČZ 260 s velkopetrovickým jezdcem za
řidítky protnula cílovou čáru na osmém místě, tedy hned za sedmi
stroji japonské značky.
Michal Rojšl

OD BRANKY K BRANCE

Není zvykem, aby se sportovní akce nesla v duchu citátů, ale
tady nelze začít ničím jiným, než vznikem závodu – tedy výrokem Jirky Glosera v záhlaví pozvánky na Běh od branky k brance: „…vloni jsem hledal vhodnou lokalitu pro běhání. Vraceli
jsme se od sestry po dobrém obědě a tak mě napadlo si „to“
domů změřit.“
A protože vzdálenost činila 21.085 metrů, což je vlastně půlmaraton, nenechal si „to“ jen pro sebe a my se mohli v neděli
27. dubna odpoledne zúčastnit. Mottem celého běhu pak byl výrok Jaroslava Seiferta – Polického „Můžeš klidně kousek i jít…“,
což se nám líbilo, a jehož význam jsem si uvědomil při výběhu stoupání od Žďáru ke Strážnici („hore kopcem ku Strážnici
klopýtaj´ dva výtečníci“ – to je sice báseň od úplně jiného autora, z jiné doby a z druhého směru, ale běže v duu s jednou ze
zúčastnivších se žen, mně toto přirovnání připadlo dokonalé).
Těch „výtečníků“ bylo samozřejmě víc, a nutno dodat, že málokdo klopýtal jako já.
Ale začnu popořadě. Na start v Ádru u statku Rity a Jardy
Tučkových se něco po páté hodině odpoledne postavilo 5 lidí,
kteří absolvovali půlmaraton. Organizátor akce Jirka Gloser a
dále Dáša Hauschková, Zomba Beran, Hanýsek Pohl a já. Zomba
s Hanýskem začali zostra, a brzy jsme se my ostatní mohli přestat stresovat jejich tempem, protože nám zmizeli z dohledu.
Dáša v duchu hesla Emila Zátopka „Jestli chcete něco vyhrát,
běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton“ pojala
tento běh jako přípravu na Volkswagen Marathon v Praze, ve
kterém na rozdíl od „štafeťáků“, Jirky a mne, chce něco zažít.
Na metě 10 km do cíle se u kameníků v Dědově přidala další
organizátorka Alena Jenková, David Liskovský a Jarda King Seifert ml., který vlastně běžel nejen za sebe, ale i za docenta Pirka.
5km běželi od hospody v České Metuji další dvě statečné
ženy, Marcela Seifertová a Irena Vacková.
U odbočky na Žděřinu startoval pak na kilometrový úsek
Jarda King Seifert st.
A kdo vyhrál? Vůbec to není důležité, ale první dorazil Zomba s odstupem od Hanýska. To jsem ale nemohl vidět, protože
v tu dobu jsem se mohl pohybovat někde v Dědově.
Takže díky Jirko, díky Aleno za to, co děláte pro sport v Polici
a díky vám ostatním, kteří jste běželi a oželeli Ordinaci v růžové
zahradě a Ulici. Tož za rok zase na startu!
Jaroslav Mazač
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Jaro mladší fotbalové přípravky

V
poslední
době si příznivci
polické
kopané
stěžují na nepřízeň
rozhodčích při domácích zápasech.
Ono se také nelze divit, když za
každé rozhodnutí
v neprospěch našich borců jim diváci často nevybíravým způsobem spílají. A pravděpodobně
bude ještě hůř.
V poločase zápasu mladších přípravek
mezi Hronovem a Policí došlo totiž k politováníhodné události. Při rozcvičování se míč
zakutálel k jedné z maminek, Evě Švorčíkové. Ta jej nekompromisním způsobem vrátila zpět, bohužel přesně do rozkroku rozhodčího. Ten se z této rány jen velmi těžko
a pomalu vzpamatovával. Naštěstí tuto příhodu vyhodnotil jako nešťastnou událost a
nikoliv jako úmyslnou inzultaci rozhodčího,
takže se zápas dohrál. Ale jestli si rozhodčí
mezi sebou sdělí, jak se k nim příznivci polické kopané chovají, tak opravdu nevíme,
jak budou v Polici rozhodovat příště. Nám
bylo jasné, že v tomto utkání nemůžeme
zvítězit, i kdybychom byli lepší, než soupeř.
Lepší jsme ale nebyli, krátce po zahájení
jsme prohrávali 0:3. Chvíle slávy odmítl Matěj Danihel, když překopl branku soupeře
z jednoho metru. Do poločasu jsme snížili
Jirkou Klímou na 1:3, ale konečné porážce
2:5 jsme nezabránili i přes několik našich
dobrých šancí. Druhý náš gól vstřelil Vašek
Valchař.
V následujícím utkání, proti družstvu
Zábrodí „B“, reprezentovanému výhradně
děvčaty, jsme si vzpomněli na naše těžké
začátky před dvěma lety a výsledky 0:12
či 2:13 v náš neprospěch. Teď v této roli
byl náš soupeř. Naši kanonádu zahájil Míra
Hlaváček přesnou střelou do „šibenice“. Postupně se k němu připojili naši další hráči a
již o poločase jsme vedli 11:0. Ve druhé půlce jsme přidali ještě 3 góly a zvítězili 14:0.
Míra Hlaváček dal 4 góly, Matěj Danihel se
trefil 3x, Jakub Pivnička, Jirka Klíma a Jarda Zemek 2x. Do čtrnácti chybí ještě jeden
a ten si děvčata ze Zábrodí vstřelila sama.
Toto vše se událo na velmi pěkně upraveném hřišti v Hronově v sobotu 19. dubna.
Za týden jsme nikam cestovat nemuseli a hráli na domácí půdě proti Machovu a
znovu Hronovu. Tomu však předcházelo ve
čtvrtek okrskové kolo „McDonald´s Cupu“
v Červeném Kostelci, což je celostátní fotbalová akce pro žáky 1. stupně základních
škol. Mladší přípravka sehrála na tomto turnaji 4 zápasy a po výsledcích 0:2, 1:0, 4:0 a
2:1 obsadila 3. místo, když o prvenství nás
při rovnosti bodů týmů na 1. až 3. místě připravil jen menší počet vstřelených branek,
než měl vítěz.
V Polici jsme zahájili proti Hronovu i

před zraky několika diváků, kteří v týmu
nemají žádnou ratolest či hráče z příbuzenstva. Za všechny jmenujme věrného fanouška polické kopané a zasloužilého důchodce
Karla Krtičku, který však neunesl porážku
s Hronovem a předčasně opustil ochozy
s tím, že musí spěchat na oběd. V půl jedenácté ráno!
Tímto jsme prozradili, že s Hronovem
jsme skutečně prohráli. Po poločase 0:1 a
vyrovnání Matějem Khunem po našem rohovém kopu jsme nakonec neodolali závěrečnému tlaku soupeře a odešli poraženi
1:4, a to i přes náš velmi dobrý výkon.
V následujícím zápase proti Machovu
jsme věřili ve vítězství. Nakonec naše víra
byla správná, ale až po velmi vyrovnaném
a napínavém souboji, ve kterém měl soupeř
několik výborných šancí vstřelit branku a
zvítězit. Za zmínku stojí neproměněná penalta Vojtou Švorčíkem, když se na tento
kop vůbec nesoustředil a kopnul „šouráček“ doprostřed branky. Na druhé straně
náš brankář Vašek Valchař chytil nádhernou „robinzonádou“ gólovou střelu machovského hráče. Tomuto zákroku chybělo
jen nafilmování a seriál „Borec nakonec“ na
Nově byl náš. To vše se událo za stavu 0:0.
Naštěstí nás zachránil Jarda Zemek, který
samostatným únikem zajistil naši výhru
1:0. Přítomné diváky kromě Jardy zaujal i
výborný výkon Míry Macka, který po hřišti
létal ne jako Macek, ale Racek.
S obavami hleděl mladší trenér na nadcházející turnaj ve Velkém Poříčí. S předstihem byla avizována nepřítomnost zkušeného staršího trenéra Kamila a sedmi
ostřílených borců základní sestavy. Navíc
předpověď počasí slibovala vytrvalé deště a
nepříjemnou zimu. Nakonec alespoň deště
včas ustaly.
Zahájili jsme proti Velkému Poříčí a ujali
se vedení 1:0 Jardou Zemkem. Soupeř otočil
na 1:2, do poločasu jsme srovnali na 2:2, a
to Kájou Vlčkem. Začátek druhého poločasu
jsme trochu prospali, dostali 2 góly, Jarda
Zemek snížil, ale nakonec ještě jeden gól
v naší síti a výsledek 3:5.
Před dalším zápasem jsme se trochu
zahřáli v šatnách, leč ne příliš. Proti Červenému Kostelci jsme během dvou minut
prohrávali 0:4, do poločasu 0:7 a konečný
výsledek 0:9. Jak za starých časů. Z našeho
týmu na tomto turnaji nejvíce zaujal Jarda
Zemek, který od trenéra dostal náročnou
roli „být všude, kde je třeba“, se kterou se
statečně popral. Výborně hrál i Kája Vlček a
příjemně překvapil Matěj Khun v roli útočníka.
Další týden, další turnaj, pro nás v domácím prostředí. Našimi soupeři jsou
tentokráte dva týmy ze Zábrodí. Na debut
Matěje Švorčíka v soutěžním utkání se sjela celá rodina Hujerova z blízkého i vzdáleného okolí. Kromě tatíka Kamila a mamky
Evy Hujerové to byla prababička Hujerová –
Švorčíková, děda Hujer – „starej Lažula“, ba-

bička Jana Hujerová, roz. Židová, teta Rena
Hujerová - Středová, roz.Doležalová a několik dalších. Chyběl jen strýc Robert. Jako
jediní tak vyslyšeli výzvu staršího trenéra
Kamila k početnému zastoupení rodinných
příslušníků našich hráčů v ochozech. Nejobětavější z nich byla teta Rena, která se zúčastnila celého sportovního klání navzdory
těžkému pádu na horském kole při příjezdu
do areálu hlediště.
Hráči v domácím prostředí předvedli v obou utkáních velmi dobré, někdy až
překvapivě dobré výkony (například Marek Ištok, zvaný Piškot, v obraně). V utkání
proti Zábrodí „A“ jsme se ujali vedení Mírou
Hlaváčkem i přesto, že nastoupil s bolavou
patou. Další 4 góly v řadě přidal Jirka Klíma,
po něm znovu Míra a nakonec Vojta Švorčík,
konečný výsledek 7:0 pro nás.
Ve druhém utkání, stejně jako před 14
dny, soupeře opět reprezentovala děvčata.
Od posledního vzájemného střetnutí buď
povyrostla nebo se fotbal výrazně naučila a
nebo hrála děvčata úplně jiná. Skutečností
je, že hrála velmi dobře. Po trestném kopu
se ujala vedení a my jsme horko těžko usilovali o otočení výsledku. Nakonec se nám i
v tomto utkání podařilo zvítězit, a sice poměrem 4:1, když 3 naše branky vstřelil Jirka
Klíma a poslední přidal Míra Hlaváček. Jirka
ještě nádhernou střelou trefil břevno.
Další mistrovský turnaj nás čekal mimořádně v neděli, a to v Náchodě. Soupeři
pro nás byli noví, neboť se do soutěže přihlásili až nyní, na jaře. Jednalo se o Náchod
„B“ a Velkou Jesenici. S mužstvem Náchoda
jsme sehráli jeden přípravný zápas, takže o
jeho síle jsme přibližnou představu měli. Po
našem rychlém vedení 3:0 se soupeř vzpamatoval a snížil na 3:1. Do poločasu jsme
však vedení zvýšili až na 5:1 a nakonec vyhráli 8:1. Jirka Klíma v tomto zápase vstřelil
4 branky, po jedné Vojta Švorčík, Matěj Danihel, Jarda Zemek a poslední přidal Kája
Vlček po nádherném sólu přes celé hřiště,
zakončeném přesnou střelou.
Další zápas proti Velké Jesenici se vydařil střelecky Vojtovi Švorčíkovi, který vsítil 3
branky a dosáhl tak vytoužené mety všech
fotbalistů. Tomuto úspěchu se ve fotbalové
mluvě běžně říká „hattrick“, v podání Vojty
pak „hetlik“. Dvě branky vstřelil Matěj Danihel a vítězství 5:0 tak bylo naše.
Na závěr přidejme i úspěch starší přípravky, která ve stejném termínu vyhrála
na domácím hřišti nad Velichovkami 13:0
a v derby s Machovem po napínavém a bojovném utkání 6:2 před zraky neúnavně povzbuzujících skvělých polických fanoušků,
kteří zcela zaplnili novou tribunu.
Věřme, že úspěšné výsledky obou přípravek budou pokračovat i ve druhé části
jarní sezóny. O tom však až příště, neboť
termín uzávěrky měsíčníku je neúprosný.
Zástupce Hujer´s family Kamil v úzké
spolupráci s mladším trenérem mladší
přípravky Vojtou Kvapilem
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Parkour
a Freerunning
TNT CUP - NOHEJBALOVÝ TURNAJ

v Polici nad Metují

Turnaj 3členných amatérských mužstev
Herní systém bude určen dle počtu přihlášených
Povinnou výbavou je sálová obuv

Kdy: 28.6.2014

Kde: Víceúčelové sportoviště v Polici n/M
Start: 9:00 prezentace od 8:30
Startovné: 300 Kč za družstvo
Přihlášky: nejpozději do 22.6.2014
e-mailem: d.hauschke@seznam.cz
scholz.pitrs@gmail.com
Občerstvení zajištěno po celý den.

Bližší informace na www.facebook.com/events/658448380877265/

---------------------------------------------------POLICKO CUP – FUTSALOVÝ TURNAJ (4+1)
V jednom týmu může být 5-10 hráčů (4+1 a náhradníci)
Herní systém bude určen dle počtu přihlášených
Povinnou výbavou je sálová obuv

Kdy: 12.7.2014

Kde: Víceúčelové sportoviště v Polici n/M
Start: 9:00 prezentace od 8:30
Startovné: 800 Kč za družstvo
Přihlášky: nejpozději do 6.7.2014
e-mailem: d.hauschke@seznam.cz
scholz.pitrs@gmail.com
Občerstvení zajištěno po celý den.

Bližší informace na www.facebook.com/events/1447534852159951/

Umění pohybovat se
Parkour je disciplína, která učí rychle, účinně, elegantně a bezpečně překonávat překážky na cestě z jednoho bodu
do druhého. Využívá se při tom fyzických
schopností vlastního těla, jako je běh,
šplh, výlez, přeskok, převal atd. V Parkouru jde především o rychlost překonání
překážky, zatímco Freerunning zahrnuje
i prvky akrobacie a klade důraz na kreativitu. Obě disciplíny byly pojmenovány v
90. letech minulého století ve Francii a za
jejich otce jsou považovány David Belle
a Sebastian Foucan. V posledních letech
toto „pouliční umění pohybu“ se těší čím
dál tím větší oblibě a popularitě hlavně u
mladých lidí.

Popularita v Polici a okolí

Parkour se poprvé do Police dostal
kolem roku 2007, kdy začínala s tréninkem místní skupina Sans Encombre. Ta
poté založila tréninky pro veřejnost v
polickém Sokolu, které dodnes pořádá
každý čtvrtek v 15h a jsou určené jak pro
úplné začátečníky, tak i zkušené. Nyní
se v Polici těmto disciplínám věnuje cca
30 lidí a počet se každým rokem zvyšuje. Proto se místní parkourová komunita,
společně s Janou Křepelkovou a zastupitelstvím Sokola, rozhodli vybudovat za
sokolovnou specializovaný park, který
bude sloužit nejen na parkour a freerunning, ale i příznivci workoutu budou mít
kde rozvíjet svůj talent.
Jan Jenka
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CKV Pellyho domy pod patronací starostky města Idy Jenkové, pořádají
letní amatérský tenisový šampionát o hodnotné ceny.

NÁBOR
MALÝCH TENISTŮ
Město Police nad Metují
vyhlašuje nábor
malých tenistů
a tenistek ve věku
od 6-ti let.

Jste soutěživý typ? Hrajete tenis, nebo si chodíte jen tak plácnout pro zábavu?
Pak je šampionát právě pro Vás. Cílem „Polického rakeťáka“ je zábava. Navíc můžete vyhrát
zajímavé ceny. Změřte se spoluhráčem síly jako obvykle. Jediný rozdíl je v tom, že se výsledek
zanese do tabulek a jeden z Vás postoupí a vyzve jiného „rakeťáka“. Termín odehrání zápasu si
budete moci sami určit (bude určen nejzazší termín). Po odehrání zápasu pouze sdělíte jeho
výsledek, obsluze nebo emailem rezervace@sportvpolici.cz . Neplatí se žádné STARTOVNÉ.
Platí se jen čas strávený na kurtu 100Kč/hod za 1 kurt. Lze se přihlásit i do více kategorií
současně.
Hlavní je se nestydět a chtít se bavit!
Termín konání:
Červenec – září
Místo konání:
Víceúčelové sportoviště
Kategorie:
A
Muži 15 – 40 let
B
Muži 40 – 99 let
C
Ženy 15 – 99 let
D
Děti 12 – 15 let
(určena pro ty, kteří pravidelně trénují nebo hrají závodně)
E
Profící 15 – 99 let
F
Čtyřhra smíšená
G
Čtyřhra muži
Přihlášky:

posílejte nejpozději do 15.6.2014, emailem rezervace@sportvpolici.cz, nebo se
stavte v Infocentru. Musí obsahovat jméno a příjmení, telefon, email, rok
narození, kategorie, do kterých se chcete přihlásit.
Každý hráč musí mít svou přihlášku!
Počet zápasů:
závislý na počtu přihlášených účastníků
Začátek šampionátu: 1.7.2014
Konec šampionátu:
30.9.2014
Vyhlášení výsledků: říjen (termín bude upřesněn)
Tenisové vybavení:
k zapůjčení na hřišti (rakety, míčky)
Výhry:
tenisové rakety, tenisové vybavení, permanentky na hřiště atd.
Informace:
veškeré bližší informace k šampionátu poskytne organizátor Martin Balák na tel.
čísle 778 499 437, nebo emailem balak@sportvpolici.cz.

Dne 26. 5. 2014
na víceúčelovém hřišti
proběhl nábor,
nestihli jste,
chcete se přidat?
Přijďte mezi nás . . .

Rodičové, učíte svého potomka sami
a on Vás neposlouchá? Chcete, aby
Vaše dítko pravidelně sportovalo a
nesedělo u televize, pěstovalo si
teamové ducha, učilo se pod
vedením zkušeného trenéra?
Přiveďte svého syna nebo dceru
k nám. Jediné co potřebujete je
nadšení pro tenis, sálová nebo
tenisová obuv a tenisová raketa
(pokud nemáte, zapůjčíme).

Více informací u Martina Baláka
na telefonu 778 499 437 či
emailu balak@sportvpolici.cz
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PRODÁM GARÁŽ

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

Kontakt: 498 771 518
mobil 739 137 761

Kontakt: 608 103 810
Koupím staré hračky

v Radešovském lomu

OPRAVA OBUVI ŠTANCL
nabízí

Oprava obuvi, batohů
a kabelek
Výroba klíčů a autoklíčů
Klíče FAB od 20Kč
Najdete nás v Polici nad Met.,
Smetanova 359
Otevírací doba:
po - čt 17:15 19:30
Zakázky můžete také zanechat
v prodejně obuvi Eiglovi,
Masarykovo náměstí
Mobil: 604 570 865
Bližší info na
www.opravaobuvi.eu

SLEVY 15 %
Certifikovaný servis motorů
BRIGGS & STRATTON
Provádíme opravy motorových
sekaček MF 70, VARI, Terra.
Prodej náhradních dílů
Prodej a opravy zahradní techniky.
Nově nabízíme servis a prodej
motorů B a S, výměny olejů, filtrů…
Prodej náhradních dílů na motory
této značky.
Čištění karburátorů ultrazvukem.
Jiří Rössel
Pěkov 15, 549 54 Police nad Metují
Tel: 723 755 165
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na nové spacáky, stany
a kempingové vybavení
značky COLEMAN
nEjllev
nE
n
vně
něJš
ší V ČR

AKCE začíná 30. května a trvá do 14. června
v prodejně v Hronově, tel.: 491 482 639

HRONOV

www.albisport.cz

PŘIJÍMÁM OBJEDNÁVKY
NA

MERUŇKY

1 KG / 30 – 34 Kč, přepravka 13 kg
(objednávky pouze po celých přepravkách)

Michal Lokvenc, tel. 731 579 373
Datum dodání: 10. – 20. července 2014
Stavební společnost
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

přijme do pracovního poměru
REFERENTA PŘÍPRAVY STAVEB
Požadujeme:

Středoškolské vzdělání stavebního směru, znalost
práce na PC, řidičské oprávnění, samostatnost.

Nabízíme:

Stálé pracovní místo, dobré mzdové ohodnocení,
možnost ubytování.
Životopis zašlete na e-mail: mzdy@bssbroumov.cz.

Bližší informace na telefonu: 777 762 305.

Společnost

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


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



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



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

! AKCE !
Kdo si počkal, ten se dočkal !

Zahradnické centrum v Polici nad Metují
Zahradnická prodejna v Hronově (naproti spořitelně)
Zahradnická prodejna v Broumově (naproti hřbitovu)
Prodejna Slunečnice v Teplicích nad Metují

od června zahajují výprodej
balkónových květin.
Prodáváme za velkoobchodní ceny a se
slevami až 50 % na vybraný sortiment.

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

Nakujte levně přímo od pěstitele !

tel: 491 509 013

Nabízíme také
krmiva a chovatelské potřeby
za internetové ceny.

Více informací na www.drevoterm.cz

Polický měsíčník - červen 2014 - strana 32

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

Police n. Metují

Datum:
24. 6. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
26. 6. 2013
v 15.00 hod.

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ

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

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

na mobilu:

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

Firma RUDOLF - elektro, s.r.o.
se sídlem v Bukovici,

přijme ihned do trvalého
pracovního poměru

elektromontéry
k montážím technologických
zařízení na celém území České
republiky
Požadavky:
• ÚSO vzdělání elektrotechnického směru
nebo vyučení v oboru elektro
• řidičský průkaz skupiny "B" podmínkou
• praxe v oboru a jazykové znalosti
vítány,
Platové a další informace sdělí přímo
pan Ladislav Rudolf,

telefon 602 624 432
nebo na e-mailové adrese:
info@rudolf.cz
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Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první prac. den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují

Olympic

Lenny | Nebe
Queenie
NANOVOR 13:3O LUCKY LOSERS
15:OO
NEBE 16:3O VAŤÁK Kabát revival
18:OO
BENJAMING´S CLAN 19:3O LENNY
21:OO
OLYMPIC 22:3O QUEENIE world Queen tribute band
12:OO

Vstupné: 14O Kč předprodej | 16O Kč na místě | děti od 1OO do 13O cm v doprovodu rodičů 4O Kč
e-mail: info@pivofest.cz | tel.: 777 642 OO9 | vstupenky online www.kupvstupenku.cz

www.pivofest.cz
Pivofest-2014-inzerat-185x130mm.indd 1

21.05.14 11:36

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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