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STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLÁROVA DIVADLA PŘED DOKONČENÍM

Jednotlivé řady sedadel byly rozšířeny o 18 cm

Nezapomnělo se na zázemí pro úklid

Počet dámských toalet byl navýšen

Bylo sejmuto opadávající obložení balkónu, odstraněny dělící stěny schodiště
a do střední uličky byly instalovány audio a video rozvody

Boční stěna forbíny byla potažena kobercem v barvě podlahy

Kiosek prošel kompletní rekonstrukcí

Je jaro. Všichni ho vítáme radostně,
s vírou a nadějí. Den se prodlužuje. Záhony
rozkvétají. Radujeme se z jarních výstav výrobků dětí, ale i seniorů v domově důchodců. Již tradičně nás naladí a překvapí svou
nápaditostí. Přijměte přání požehnaných a
naplněných Velikonoc. Každý podle svého
vyznání a přání. Přijměte přání zdraví a síly
jít smysluplně a naplněně v nekonečném
koloběhu života a přírody.
Před pár lety jsem se stala na vlastní
přání členkou Správní rady Nadace Hospital Broumov. Hlavním mým posláním bylo
a je napomoci důstojnému prostředí a péči
na lůžkách následné péče v broumovské
nemocnici. V současné době jich je již 60!
Přijměte pozvání k rozhovoru na toto téma.
Čím dál častěji se mi objevuje před očima verších z mého dětského památníku:
Važ si vždycky starých lidí,
vstaň před hlavou šedivou
Čím jsi Ty, tím oni byli.
Čím jsou oni, budeš Ty
Zdravé jarní dny přeje
Ida Jenková

Rozhovor o činnosti Nadačního fondu HOSPITAL s Ing. Evou
Blažkovou

Paní inženýrko, vím, že vykonáváte
funkci předsedkyně správní rady NF
Hospital Broumov. Činnost vašeho fondu je skutečně bohatá, ale toto působení určitě vyžaduje neustálou péči o to,
aby fond měl dostatek finančních prostředků pro svou činnost. V minulém
roce Vás určitě potěšil dar Nadačního
fondu VEBA v částce 300 tisíc Kč. Můžete nám říci, jak fondu finančně pomáhají i jiné subjekty, například města a
obce z našeho regionu, nebo jestli také
přispívají i fyzické osoby?

Do nadačního fondu přispívají nejvíce
města a obce regionu spádové oblasti broumovské nemocnice, zejména města a obce
Broumovska, Meziměstska a Teplicka. Největší podporu cítíme od našeho zakladatele, města Broumova. Nadační fond získává
postupně finanční zdroje i z území Policka.
Vloni v létě se zásluhou polické starostky
konal krásný koncert polické filharmonie
na Hvězdě, jehož výtěžek putoval na účet
našeho nadačního fondu. Díky publicitě
fondu a jeho projektů se nám daří postupně
získávat zdroje i od podnikatelů v regionu.
Mile nás v minulosti překvapila opakovaná podpora nadace Jistota KB a členů PKB
Broumovska. Spolupráce s Nadačním fondem VEBA má i v letošním roce pokračování. V polovině března t.r. členky správní
rady v čele s Ing. Houskovou rozhodly podpořit naše aktivity i v letošním roce částkou
100 tis. Kč.

soustředěné prostředky stačit, nebo
ještě v nejbližší době očekáváte nějaké
finanční dary?

V letošním roce bychom rádi obměnili
část matrací oddělení lůžek následné péče
za tzv. antidekubitní. Jedná se o matrace,
které působí preventivně proti proleženinám. Jedna matrace stojí cca 35 tis. Kč. Jinak budeme dále pokračovat ve financování
nákladů, které souvisí s činnostmi pracovnic v sociálních službách v rámci oddělení
lůžek následné péče. Co se týká finančních
prostředků, tak nás v letošním roce významnou částkou (350 tis.Kč) podpořili
zastupitelé města Broumova. Jsme rádi i za
drobné částky v řádu jednotek tisíc, které
průběžně dostáváme od jednotlivých podporovatelů, zejména měst a obcí v regionu.

Jakou jinou pomoc Váš nadační fond potřebuje, kromě peněz? Jaká je spolupráce s vedením broumovské nemocnice.
Vím, že se o vaší činnost velmi zajímá
např. primář broumovské nemocnice –
MUDr. Miroslav Švábl.

Fond kromě peněz potřebuje obětavé
lidi, kteří pracují bez nároku na honorář,
či za minimální odměnu. Nejedná se jen o
členy správní a dozorčí rady, kolegy z městského úřadu, ale např. i o autory či správce naší webové prezentace (pan Jan Záliš),
díky níž se snažíme o vyšší publicitu fondu
a transparentnost v oblasti hospodaření
fondu. Bez jejich pomoci si činnost fondu
neumím představit. Moc si jejich pomoci
vážím. Režijní výdaje fondu jsou díky tomu
minimální a my tak můžeme veškeré finanční prostředky získané od podporovatelů investovat do projektů, které podporují
broumovskou nemocnici. Fond samozřejmě
nemůže své aktivity vyvíjet bez součinnosti s broumovskou nemocnicí. S vedením
broumovské nemocnice spolupracuji úzce
už dlouhodobě, především s primáři lůžek
následné péče, v minulosti s prim. MUDr.
Veselou, nyní s prim. MUDr. Šváblem. Věřím, že jejich podporu i důvěru jsme si získali konkrétními aktivitami. V průběhu po-

POZVÁNKA
na 3. veřejné
zasedání
zastupitelstva města
v roce 2015,

které se koná ve středu

15. dubna 2015
od 17.00 hodin
na sále
HASIČSKÉ ZBROJNICE
sledních sedmi let jsme předali do výpůjčky
broumovské nemocnici nový majetek za
téměř 4 mil. Kč. Jednalo se o hysteroskop,
lůžka, kardiacká křesla, stolky, infuzní stojany, apod.

Jaké jsou plány nadačního fondu do
nejbližší budoucnosti?

Fond se v současné době rozloučil
s dlouholetou oporou fondu paní Věrou
Gurovičovou, která vedla vzorně účetnictví
fondu řadu let. Ráda bych jí i prostřednictvím Broumovských novin poděkovala za
spolupráci. Čeká nás tedy zapracování nové
kolegyně na tomto úseku. Krom toho budeme shánět další zdroje, abychom na podzim
mohli nakoupit co nejvíce antidekubitních
matrací, budeme dále spravovat majetek
fondu, pomáhat klientům oddělení lůžek
následné péče v sociální oblasti a přemýšlet
o dalších aktivitách, které by do budoucna
přinesly něco pozitivního pacientům nemocnice, obyvatelům našeho regionu.
Děkuji Vám, že jste nám věnovala svůj
čas pro čtenáře Broumovských novin. Přejeme Vám i Vašemu fondu hodně úspěchů
ve Vaší záslužné práci.
S Ing. Evou Blažkovou rozmlouval
Petr Cirkl.

Jaké zařízení a pomůcky chystáte v letošním roce nakoupit pro pacienty
broumovské nemocnice? Budou Vám
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POZEMNÍ TV SIGNÁL V POLICI
Utopie či šance na změnu?
V posledních měsících se na mne obrátila řada občanů, kterým pomalu dochází
trpělivost se společnostmi, které zprostředkovávají nabídku televizního vysílání
prostřednictvím satelitu.
Dovolím si k této věci krátký pohled do
minulosti. O zajištění pozemního signálu
TV vysílání jsme se pokoušeli již v minulosti (viz články v Polickém měsíčníku č.
6/2011 a 7/2011), v souvislosti s ukončením analogového vysílání z vysílače Černá
Hora (potažmo z vysílače Krásné).
Jelikož jsme byli občany i odbornými
firmami již v roce 2011 upozorněni na potíže s příjmem digitálního signálu na území města (resp. upozorněni na jeho totální
absenci v některých částech města), pokusili jsme se oslovit jak jednotlivé správce
kanálů digitálního vysílání (tzv. multiplexů
1, 2, 3) s tím, aby prostřednictvím technického opatření (tj. osazením tzv. dokrývačů) umístěného na stožár televizního převaděče Havlatka zajistili kvalitní pokrytí
digitálním signálem na celém území města.
Již v roce 2011 mne zástupce Národní
koordinační skupiny pro přechod na digitální vysílání upozornil, že dokrytí digitálním pozemním jednotlivými správci multiplexů je možné v případě, pokud bude na
vysílači Havlatka realizovat osazení dokrývače správce Multiplexu 1 (tj. Česká televize), neboť kroky všech správců multiplexů
jsou v takovém případě vždy vzájemně koordinovány.
Z České televize jsem v roce 2011 obdržel toto vyjádření: „Česká televize obdržela od Českého telekomunikačního
úřadu výsledky série kontrolních měření
ve městě. Ta ukázala, že signál sítě 1 s multiplexem veřejné služby pokrývá aktuálně
83 až 94 % obyvatel Police nad Metují (v
závislosti na metodice vyhodnocení jednotlivých měření). Množství nepokrytých
diváků je na úrovni, která není relevantní
pro budování digitálního dokrývače, a to
i bez přihlédnutí k neustále narůstající
penetraci satelitního příjmu v celé ČR (v
tomto ohledu totiž bude množství reálně
nepokrytých diváků ještě menší). Česká
televize tedy o výstavbě digitálního dokrývače pro síť 1 v Polici nad Metují nyní neuvažuje. Česká televize je připravena zvážit
další postup ve chvíli, kdy se provozovatelé komerčních digitálních sítí 2 a 3 (které
mají ve městě dle kontrolních měření nižší
pokrytí než síť 1) rozhodnou pro výstavbu
digitálních dokrývačů. Pak by Česká televize zvážila koordinovaný postup, aby se diváci nemuseli potýkat se složitým příjmem
jednotlivých digitálních sítí z různých směrů a vzdáleností.
Česká televize má ze zákona povinnost
zajistit u zemského digitálního vysílání pokrytí 95 % obyvatel České republiky. Podle
zprávy Českého telekomunikačního úřadu
o vyhodnocení průběhu přechodu zem-
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ského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání vydaného k 15. 9. 2010 (http://www.ctu.cz/cs/
download/digitalni_vysilani/zprava_5_vyhodnoceni-tpp_k_15_09_2010.pdf) dosáhlo pokrytí obyvatel ČR digitálním signálem
sítě 1 hodnoty 99,9 %. Je tedy nezbytné,
aby prostředky případně vynaložené na
vybudování a následný provoz každého
dalšího vysílače byly opodstatněné odpovídajícím počtem diváků, jenž může takový
krok obhájit při pravidelných auditech a v
neposlední řadě i ve výroční zprávě o hospodaření, kterou se ČT každoročně zodpovídá PSPČR.
Bohužel, není v našich možnostech ani
silách nyní vybojovat pro Vás lépe dostupný pozemní digitální signál, bez toho, že
budeme mít v rukou doklad o tom, že čísla,
kterými se zaštiťuje Česká televize (potažmo ČTÚ), neodpovídají realitě, nebudeme
mít šanci úspěchu dosáhnout. Situace je o
to horší, že od roku 2011 již uplynula poměrně dlouhá doba, a chuť správců multiplexů cokoliv nyní řešit bude limitně blízká nule (již v roce 2011 tito předpokládali,
že požadavky na dokrytí v průběhu času
odezní!).
V tuto chvíli Vás tedy žádám o určitou
součinnost spočívající v nahlášení stavu
nulového nebo špatného pozemního digitálního TV signálu – a to jak písemně (na
adresu úřadu), tak klidně prostřednictvím
e-mailu (Váš dopis na obálce nebo v předmětu zprávy označte heslem DIGI TV SIGNÁL). Na základě sebraných dat se pokusíme vyvolat se správci multiplexů nová
jednání, případně (bude-li o zajištění pozemního digitálního TV signálu velký zájem) budeme ověřovat, nakolik by taková
investice zasáhla do rozpočtu města.
Jiří Škop, místostarosta

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Změna je život

Jak jsem informoval v minulém čísle, opět se rýsuje šance na kotlíkové dotace. V tuto chvíli je zřejmé, že Kraje již
na tuto dotaci nebudou přispívat svými
penězi a vše bude placeno z dotačních
prostředků Operačního programu životní prostředí s částečnou podporou
Státního fondu životního prostředí.
Kraje zůstanou pravděpodobně jen
administrátory (příjemci) žádostí o
dotaci, nicméně o procesních otázkách
(tedy o tom, kde a jak se budou žádosti
podávat, kdo bude o přidělení dotace
rozhodovat, či kdo bude účelnost užití
dotace kontrolovat) ještě není definitivně rozhodnuto. Tuto problematiku i nadále sledujeme a průběžně Vás o vývoji
v této oblasti budeme informovat.
Jiří Škop, místostarosta

Mapový portál
města v provozu

Na počátku letošního roku byl na
webových stránkách města Police nad
Metují, www.meu-police.cz, veřejnosti
zpřístupněn technický mapový portál
města. Provoz portálu, programové a
technické zázemí zajišťuje firma Geodézie-Topos, a.s. z Dobrušky. V současné době nabízí dva základní pohledy
na území města, a to katastrální mapu
a územní plán. Do budoucna plánujeme
rozšíření portálu o pasport místních
komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení, kanalizace a městského mobiliáře.
Katastrální mapa a Územní plán
jsou dostupné prostřednictvím webu
města na adrese:
http://www.meu-police.cz/mesto/
plany-a-technicke-mapy/
nebo na přímých adresách:
http://mapy.topos.cz/
police/?view=katastralnimapa
a http://mapy.topos.cz/
police/?view=uzemniplan
Katastrální mapa, která je základem
celého portálu, nabízí po otevření výše
uvedeného odkazu letecký pohled na
území města s ohraničením katastrů.
Opakovaným přiblížením (dojitým
kliknutím do mapy) se objeví hranice
parcel a po dalším přiblížení, se objeví
i parcelní čísla a čísla popisná. Po kliknutím na parcelu je v dolní části okna
informace o její rozloze. Další funkce
lze spouštět prostřednictvím tlačítek
umístěných na horní liště, jejich funkce je popsána v objevující se nápovědě
při najetí na ikonu. Jednotlivé funkce
umožňují získat, např. informativní výpis z katastru nemovitostí, měřit plochu
a vzdálenost, tisknout mapu nebo využít procházení mapy z pohledu chodce
(Street View). V pravé části okna lze
prostřednictvím zatržítek zobrazovat
jednotlivé vrstvy a katastrální území,
po přepnutí na záložku „Obarvení“ je
možné v mapě barevně rozlišit parcely
a budovy podle vlastnictví, druhu, využití a typu. Průhlednost jednotlivých
vrstev lze měnit posuvníkem umístěným nad sloupcem se zatržítky.
Základem Územního plánu je opět
katastrální mapa, která je rozšířena o
vrstvy územního plánu, které lze jednotlivými zatržítky libovolně zobrazovat. Po kliknutí na zobrazené funkční
plochy hlavního výkresu je v dolní části
okna zobrazován popis typu plochy,
rozloha a po kliknutí na ikonu textu
se objeví okno s podrobným popisem
možného využití plochy.
Věříme, že zprovoznění mapového
portálu poskytne všem, kdo budou mít
zájem, nové možnosti jak se dozvědět
více informací o území města, ve kterém žijeme.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

SPORTOVÁNÍ VE MĚSTĚ

V posledních týdnech naším městem
poměrně silně rezonuje veřejná diskuse ke
sportování a k další (rozumějte: budoucí)
podpoře sportu v našem městě. Na obou proběhnuvších diskusních setkáních padla řada
názorů a není smyslem tohoto mého zamyšlení zde opakovat jednotlivé nosné či zcestné
myšlenky či s nimi zde vést otevřenou polemiku.
Nicméně, zejména po druhém diskusním
setkání, považuji za důležité veřejně zmínit
některá fakta, která jsou v průběhu času interpretována poněkud jinak, než jak zazněla
v minulosti.
Všichni si jistě pamatují dobu, kdy z rozpočtu města přitékalo do oblasti sportu velmi
málo peněz, a kdy převážnou většinu prostředků pro sport (vždy po náročných jednáních) spolkly dva největší sportovní spolky
fungující na území města (Spartak a Sokol),
přičemž i tak těmto spolkům často svěřené
prostředky nepostačovaly na pokrytí potřeb
souvisejících se zajištěním chodu těchto spolků.
Trochu zjednodušeně si dovolím tvrdit,
že právě systém financování sportu, resp.
jeho nedostatečnost, byla v minulosti jednou
ze spouštěcích sil ustanovení tzv. sportovní
komise. Do sportovní komise byli přizváni
zástupci všech sportovních klubů a spolků, či
sdružení, které v dané době výrazněji působili na území města, a komise byla svým způsobem i otevřená komukoliv, kdo měl zájem
v této komisi diskutovat a názorem pomáhat
směrování sportu a sportování v našem městě. Sám jsem byl – jako řada dnešních diskutérů – z titulu předsedy jednoho z největších
sportovních klubů členem této komise (pozn.:
za HK Ostaš, který měl v této době necelých
100 členů!).
Nevím, jak kolegové z dnes již bývalé sportovní komise, ale já si zcela zřetelně vybavuji
opakovaně konstatovaný fakt, který rezonoval každým jednáním komise, a to byl způsob
finanční podpory sportu ve městě. Již tehdy se
žehralo napříč členy komise, že město dává do
sportu málo peněz, a že sport podporuje jen
velmi omezeně. Důsledkem těchto kritik byl
na jedné straně vznik grantového systému,
prostřednictvím kterého jsou dnes příspěvky
města do oblasti sportu regulovány. Na straně druhé byly položeny základy pro hledání
koncepce sportu a sportování v našem městě. Dnes je jistá část koncepce sportování ve
městě realizována (částečně v duchu názorů
sportovní komise), nicméně (možná vlivem
toho, že v konečné fázi nebyla tato koncepce
veřejně prodiskutována), město je nyní pod
palbou kritiky, která má společného jmenovatele v tom, že někteří lidé mají nyní pocit,
že do sportu jde peněz zbytečně moc, resp. že
jsou peníze investovány v rámci sportu jinam,
než by měly být.
Poslední větou narážím na problematiku
v nedávné minulosti vybudovaného a otevřeného víceúčelového hřiště. Tato investice
(jedna z největších v našem městě za poslední roky, pominu-li zateplení budov základní školy a rekonstrukci čistírny odpadních
vod) byla vyvolána právě na základě podnětu

vzešlého ze sportovní komise, která navrhla
zdevastovaný a nepoužívaný areál bývalého
kluziště, přebudovat na městské sportoviště.
Ano, prvotní myšlenka o volně přístupném
hřišti, zanikla již v době projektování, neboť
na takovém hřišti by bylo velmi komplikované
zajistit vlastní provoz, a současně takové hřiště již de facto město má (na sídlišti). Nicméně nemohu se smířit s tím, když nyní slyším
kritiku typu „hřiště nikdo nechtěl“, „nikdo se
sportovců neptal, jaké sporty by se na hřišti
mohly hrát“. A to zejména z důvodu, že právě
zástupci spolků (mne nevyjímaje) se k tomu,
zda budou nové hřiště užívat, vyjadřovali již
na jednání sportovní komise vesměs kladně,
a pamatuji si, že i zástupce základní školy
výstavbu hřiště kvitoval s odkazem na to, že
škola vlastně nemůže užívat travnaté fotbalové hřiště a nové víceúčelové hřiště bude pro
školu dostatečnou alternativou. Také si pamatuji na to, když zástupci sportovní komise byli
účastni jednání stavební komise, na kterém
byl přizván zástupce projektanta, a na kterém
se sepisovaly požadavky na sporty, které by
mělo být možné na tomto hřišti provozovat.
Krom basketbalu, který byl s ohledem na přílišné množství čar, které by bylo již pro sportovce matoucí, byly vyslyšeny naopak všechny
zbývající požadavky. Současně pak od nikoho
nezazněl požadavek na to, aby byl povrch takový či onaký s ohledem na sportovní regule
toho, či kterého odvětví, neb hřiště bylo od
počátku koncipováno jako hřiště tréninkové a
hřiště pro širokou veřejnost.
Ale dost již snahy o narovnání některých
faktů, které v diskusi zazněly mírně pokřiveny
během času (ostatně, ani já v tomto nemám
patent na paměť, jen si to možná pamatuji
poněkud více, neb jsem se tou stavbou nezabýval jen coby sportovec, ale hodně času jsem
trávil i vydáváním stavebního povolení).

Nyní je před námi klíčové rozhodnutí, které bude spočívat v rozhodnutí o tom, zda bude
město investovat v tomto volebním období
jak do rekonstrukce kabin u víceúčelového
hřiště, tak do výstavby nové nafukovací haly,
pro kterou je prostor kolem hřiště připraven.
Věřím, že každý zastupitel bude na miskách
lékárenských vah vážit, zda podpořit investici do těchto sportovních zařízení, nebo zda
bude považovat v danou chvíli investici do
těchto zařízení za nepatřičnou, a raději by viděl městské peníze investované jinde a v jeho
očích třeba i účelněji. Či zda nenalézt oblíbenou cimrmanovskou variantu „brod“, tedy
jakési částečné řešení (ve skicách již něco
máme na papíře).
Nicméně, ať již bude závěr rozhodování
zastupitelstva jakýkoliv, měli bychom se poučit z historie, a pokud již veřejnost zapojujeme
do diskuse o sportu a sportovištích, nebylo by
od věci ještě malou doplňující anketou oslovit
konkrétně sportovce a sportovní kluby s otázkami vztahujícími se k budoucímu rozetnutí
tohoto gordického uzlu. Každopádně je již
nyní jasné, že konečným rozhodnutím nebude úplně možné uspokojit oba tábory nyní
poměrně polarizované diskuse. Bude-li hala,
bude mít tento projekt jistě řadu kritiků, a její
provoz řadu odpůrců. Na druhé straně nebude-li hala, bude přinejmenším stejný tábor
neustále bombardovat zvolené zástupce tím,
aby se vše znovu zvážilo a aby se v budoucnu
ke stavbě přikročilo. Když už jsme prostřednictvím ankety požádali o názor občany před
rozhodnutím o rekonstrukci koupaliště, myslím, že nyní bychom mohli nalézt nápovědu
pro naše rozhodování obdobnou cestou (a
v budoucnu bude kdykoliv deklarovatelné,
kolik lidí skutečně bylo resp. nebylo pro či
proti).

Jiří Škop, místostarosta

PROVOZ NA KOMUNIAKCÍCH
V NAŠEM REGIONU

Z toho místa bychom Vás chtěli upozornit na určitá omezení na komunikacích, se
kterými můžete v rámci našeho regionu počítat. Již v minulém čísle jsme Vás upozornili
na uzavírky kruhových objezdů v Náchodě.
Nyní přinášíme novinky, které možná ovlivní
způsob dopravy do zaměstnání či za studiem
u řady z Vás.
První novinkou, které není pro nás na
Policku až tak omezující, je dopravní uzavírka ulice Náchodské v Novém Městě nad
Metují, kde probíhá kompletní rekonstrukce.
Objízdné trasy jsou vedeny přes Nové Město
nad Metují, takže nedochází k větším problémům.
Druhou novinkou, která má pro nás již
zásadnější dopad, je blízké zahájení rekonstrukce komunikace v Teplicích nad Metují,
kde se konečně (!) dočkal opravy úsek mezi
křižovatkou na Broumov a Polici nad Metují (u stáčírny kojenecké vody) k mostu u
restaurace Rybárna. Tento úsek bude opravován při úplné uzavírce, přičemž se tato
uzavírka dotkne zejména zaměstnanců dojíždějících za prací do Adršpachu. Tito budou

muset pro svou cestu zvolit objízdnou trasu
přes Žďár nad Metují a Českou Metuji. Hlavní problémy (možná znatelné i u nás) budou samozřejmě v hlavní turistické sezóně,
nicméně pokud bude objízdná trasa dobře
značena, řidiči z jiných koutů ČR či Evropy
si s tímto drobným problémem hravě poradí.
Stran komunikace přes Lachov na Teplice nad Metují, kde došlo v loňském roce
k rekonstrukci úseku ve stoupání od Pěkova,
došlo při lednovém tání k destrukci tělesa
krajnic a příkopů, přičemž takto uvolněný
materiál způsobil zacpání propustků v dolní
části komunikace a následně pak byla tímto materiálem způsobena menší povodňová vlna, která se prohnala křižovatkou pod
Ostašem. Správa a údržba silnic nyní řeší
s dodavatel stavby tento problém v reklamačním řízení. Doufejme, že vše bude vyřešeno v krátkém čase, aby nedošlo k poškození nové komunikace, která stála daňové
poplatníky jistě nemalý peníz.

Jiří Škop, místostarosta
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Rozpočet města na rok 2015 - PŘÍJMY
Par.

Položka

Třída 1
Daňové příjmy
0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož.
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
0000 1211 Daň z přidané hodnoty
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa
0000 1340 Poplatek odpad
0000 1341 Poplatek ze psů
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000 1344 Poplatek ze vstupného
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
0000 1351 Odvod z loterií a jiných podobných her
0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
0000 1361 Správní poplatky
0000 1511 Daň z nemovitých věcí
** Celkem
Třída 4
Přijaté dotace
0000 4112 Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotač.vztah
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
** Celkem
Třída 2

Nedaňové příjmy

1032 *
2143 *
2219 *
2321 *
3311 *
3313 *
3315 *
3349 *
3392 *
3412 *
3612 *
3613 *
3632 *
3639 *
3722 *
3725 *
3900 *
4351 *
5311 *
5512 *
6171 *
6310 *
6330 *
6409 *
Třída 2*
SUMA

Lesní hospodářství
Cestovní ruch
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod
Divadelní činnost
Kino
Činnost muzeí a galerií - MPMP
Měsíčník
Zájmová činnost v kultuře (CKV)
Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškod. komunál. odpadů
Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ
Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Bezpečnost a veřejný pořádek - MP
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Celkem nedaňové příjmy
Celkem příjmy
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Rozpočet města na rok 2015 - VÝDAJE

Návrh 2015

Par.

Položka

1014 Zvířata - útulek

10 000 000
500 000
1 000 000
9 300 000
1 231 960
19 600 000
200
2 100 000
135 000
50 000
15 000
25 000
150 000
1 750 000
500 000
4 700 000
51 057 160
3 537 700
10 500
3 548 200
250 000
265 000
140 000
3 993 000
460 000
20 000
710 000
134 000
540 000
82 000
152 000
153 000
340 000
1 038 450
8 000
550 000
50 000
230 000
30 000
35 000
215 000
5 000
405 000
100 250
9 905 700
64 511 060

Návrh 2015
29 000

1032 Lesní hospodářství

16 100

2141 Vnitřní obchod

12 000

2143 Cestovní ruch - CKV info
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy

781 500
6 330 400
720 000
20 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

3 015 500

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

1 915 000

3111 Předškolní zařízení

1 298 900

3113 Základní školy

5 319 616

3231 Základní umělecké školy

2 080 000

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
3311 Divadelní činnost
3313 Kino

12 000
2 551 000
65 700

3314 Činnosti knihovnické

1 948 300

3315 Činnosti muzeí a galerií

1 188 500

3317 Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum Náchod
3319 Vedení kronik
3322 Kulturní památky
3349 Měsíčník, kvíčerovské noviny
3392 Zájmová činnost v kultuře - CKV
3399 Ostatní záležitost kultury - CKV kultura

180 000
42 000
330 000
162 200
2 789 000
270 000

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (vlek+hřiště..)

5 090 200

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

1 434 500

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

365 500
1 465 500
461 000
4 361 150
20 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2 180 000

3725 Využívání a zneškod.komunál. odpadů

1 730 000

3733 Monitoring půdy a podzemní vody
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 Ostatní činnosti - PUVČ
4351 Pečovatelská služba a podpora samostatatného bydlení
5212 Ochrana obyvatelstva
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy

40 000
2 001 900
50 000
1 201 504
20 000
836 900
1 096 800
1 863 000
12 130 500

6310 Obec. příjmy a výdaje z finan. operací

100 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

135 000

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 Ostatní finanční operace

405 000
2 111 960

6402 Finanční vypořádání minulých let

38 108

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

150 000

Výdaje
8124 Splátka úvěru Pellyho domy
Splátka úvěru "Soubor opatření….ZŠ"
Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s.
Splátka půjčky ČOV - SFŽP

SUMA
8115
8115
8113

Výdaje celkem

70 365 238
360 000
1 200 000
999 960
450 228
73 375 426

Celkem příjmy
Zapojení přebytku minulého roku
Zapojení přebytku minulého roku - sociální fond
Zapojení revolvingového úvěru
Úhrnem příjmy + financování

64 511 060
7 700 000
10 000
1 154 366
73 375 426

GRANTY z rozpočtu města Police nad Metují na 1. pololetí 2015
Číslo jednací

Datum
podání
žádosti

2014/4870
2014/4906
2014/5012
2014/5011
2014/5010
2014/5009
2014/5008

6.11.2014
8.11.2014
14.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014

Grant
žadatel

akce

termín

požadovaná
částka (Kč)

Komentář

poskytnutá
částka (Kč)

SPORT
SSK 843 Police nad Metují
TJ SOKOL Hlavňov
TJ SPARTAK, Police n./Met.
TJ SPARTAK, Police n./Met.
TJ SPARTAK, Police n./Met.
TJ SPARTAK, Police n./Met.
TJ SPARTAK, Police n./Met.

činnost spolku
činnost organizace
na mládež 2015
činnost, provoz a údržba
zimní táboření 2015
mezinárodní polický vandr 2015
medaile k mez. polickému vandru
činnost lyžařského oddílu - sportovní
tréninkové soustředění
činnost lyžařského oddílu materiálové zabezpečení

2015
2015
2015
1. pololetí 2015
12.15
květen 2015
květen 2015

5 000
10 000
220 000
420 000
10 000
5 000
6 000

0
10 000
100 000
289 500
0
5 000
6 000

sezona 2015

25 000

25 000

sezona 2015

20 000

20 000

2014/5007

12.11.2014

TJ SPARTAK, Police n./Met.

2014/5006

12.11.2014

TJ SPARTAK, Police n./Met.

2014/5005

12.11.2014

TJ SPARTAK, Police n./Met.

závod v běhu na lyžích - SKIDUATLON

únor 2015

1 000

1 000

2014/5004

12.11.2014

TJ SPARTAK, Police n./Met.

květen 2015

1 000

1 000

2014/5003

12.11.2014

TJ SPARTAK, Police n./Met.

leden 2015

500

500

2014/5002

12.11.2014

TJ SPARTAK, Police n./Met.

běh sídlištěm
středeční pohárové závody v běhu na
lyžích
běh okolo Ostaše

říjen 2015

2 000

2 000

2014/5001

12.11.2014

TJ SPARTAK, Police n./Met.

běh od pípy k pípě

červen 2015

2014/5000
2014/4999
2014/4998

12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014

TJ SPARTAK, Police n./Met.
TJ SPARTAK, Police n./Met.
TJ SPARTAK, Police n./Met.

závod v běhu na lyžích - KLASICKY
běh na Hvězdu
běh broumovskými stěnami

leden 2015
červenec 2015
září 2015

3 000
7 000
2 000

2014/5077

19.11.2014

SAVCI - parta amatérských hráčů nohejbalový turnaj trojic, memoriál R.
a příznivců nohejbalu
Téra

14.2.2015

3 000

2014/5241
2014/5249
2014/5250

27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014

Horolezecký klub Ostaš
TJ Sokol Police nad Metují
TJ Sokol Police nad Metují

Zařízení a realizace závodu
O pohár bláznivé Viktorky
vybavení pro freerunnig

17.1.2014
20.-21.2.2015
2015

3 000
2 000
40 000

2014/5252

27.11.2014

TJ Sokol Police nad Metují

Závody

2015

10 000

2014/5253
2014/5254
2014/5255

27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014

TJ Sokol Police nad Metují
TJ Sokol Police nad Metují
TJ Sokol Police nad Metují

6.6.2015
24.1.2015
2015

3 000
3 000
150 000

2014/5257

27.11.2014

SSK Pedro Police nad Metují

2014/5304

1.12.2014

BMX Park Police nad Metují

Dětský den
Novoroční pohárek 2015
provoz, opravy
příspěvky na proplacení nájmů,
poháry
Provoz BMX a DIRT Parku

2014/5343

28.11.2014

HC Viridium Police

2014/5079

19.11.2014

Český rybářský svaz, MO Police
nad Metují

2014/5150

24.11.2014

SDH Velká Ledhuje

Liga neregistrovaných hokejistů

činnost spolku v roce 2015
Soutěž "O pohár starostky města
Police nad Metují"
Dopravní výchova dětí - průkaz
cyklisty

500

příspěvek není
určen na
pohoštění

příspěvek
bude uznán po
provedení
ukázky/výuky
pro mládež

nová žádost
do 2. pol.
grantových
výzev

500
3 000
7 000
2 000
0
3 000
0
40 000
0
3 000
3 000
150 000

1.pol. 2015

5 000

5 000

1.pol.2015

20 000

20 000

září - únor
2014/2015

15 000

příspěvek
bude uznán v
případě
publikace
(znak Police na
oblečení)

5 000

2015

20 000

15 000

20.6.2015

3 000

3 000

2014/5151

24.11.2014

AMK-BESIP dětské dopravní hřiště

školní rok

6 000

6 000

2014/5196

25.11.2014

SDH Hlavňov

Hasičská soutěž "O putovní pohár"

říjen v roce 2015

3 000

3 000

2014/5227

26.11.2014

SDH Radešov

člověče nezlob se (turnaj)

únor v roce 2015

1 000

1 000

2014/5228

26.11.2014

SDH Radešov

Radešovská osma - hasičská soutěž

24.5.2014

5 000

Celkem sport

Kladské pomezí
se prezentuje
v Čechách i v Polsku

Tradičně se
každý rok Branka, o.p.s., která se
zabývá rozvojem
cestovního ruchu
v Kladském pomezí, prezentuje na několika akcích pořádaných nejen pro odborníky cestovního
ruchu, ale i pro veřejnost.
Letos své pomyslné turné odstartovala na
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, který se konal téměř na konci února. Součástí expozice Královéhradeckého
kraje na téma baroko bylo Kladské pomezí prezentováno prostřednictvím nejrůznějších propagačních materiálů. Přidanou hodnotou byla kulisa barokního trpaslíka z novoměstského zámku,
která našla zalíbení především u malých návštěvníků. O týden později se Kladské pomezí účastnilo
polského veletrhu cestovního ruchu ve Wroclawi,
konaného ve výstavních prostorách Haly Století. Zde byl region propagován v expozici Czech
Tourism pod hlavičkou Czech Republic Land of
stories. Přibližně v polovině března se Kladské
pomezí prezentovalo také na 16. ročníku veletrhu
Infotour a cykloturistika v Hradci Králové, který
si s rozrůstající se účastí tuzemských i zahraničních vystavovatelů vybudoval své místo mezi
prestižními akcemi, podporujícími cestovní ruch.
Na všech veletrzích byl jednoznačně největší
zájem o mapy a cyklomapy, zpracované výlety a

5 000

1 030 000

734 500

KULTURA
2014/3934

4.9.2014

Český svaz chovatelů, MO Police
nad Metují

Nákup chovného materiálu, činnost
organizace

2015

7 000

2014/4500

8.10.2014

Dobročinný fond pro pozůstalé

Kulturní a společenská činnost

1. pololetí 2015

5 000

příspěvek není
na nákup
chovného
materiálu

5 000

1 000
příspěvek je
určen na
provozní a
organizační
zajištění akce

2014/4593

17.10.2014

JULINKA, o. s.

Jeden svět Police n./M. 2015

9.-12.4.2015

20 000

2014/4737

29.10.2014

KHV Metuje

15 000

27.10.2014

Pěkovské ženy

2015

5 000

5 000

2014/4810
2014/4907
2014/5013
2014/5146

3.11.2014
10.11.2014
14.11.2014
24.11.2014

Loutkaři Pěkov
Senior klub Ostaš
SK Pěkov
Junák, svaz skautů a skautek

1. čtvrtletí 2015
2015
2015
2015

2 000
5 000
18 000
30 000

2 000
5 000
15 000
30 000

2014/5156

24.11.2014

Knihovna Pěkov

únor-březen 2015

900

1 000

2014/5154
2014/5155

24.11.2014
24.11.2014

Knihovna Pěkov
Knihovna Pěkov

Výstava historických vozidel
Ples, dětský den, zájezd do divadla,
výlety a jiné akce
loutková představení pro děti
kulturní činnost spolku
příspěvek na činnost
činnost střediska
Turnaj ve stolním tenise pro děti i
dospělé - V.ročník
V. Pěkovská Drakiáda
II. Pěkovské štrůdlování

16.8.2015

2014/4721

září-listopad 2015
červen-zaří 2015

500
1 000

2014/5123

20.11.2014

PoKuS

5.9.15

8 000

2014/5168

24.11.2014

Police Symphonyorchestra o.s.

2014/5171

25.11.2014

2014/5278

28.11.2014

2014/5281
2014/5279

28.11.2014
28.11.2014

ZO ČSŽ Hlavňov
Ostrostřelecká garda Václava
Hraběte Radeckého Police n.M.
APEIRON Z.S.
Automotoklub Police nad Met.
Spolek vojenské historie T-S 20
Pláň

2014/5291

1.12.2014

2014/5209

26.11.2014

Klub FILATELIA 05-84 Police n.M.

2014/5222
2014/5223

26.11.2014
26.11.2014

2014/5342

28.11.2014

JULINKA, o. s.
JULINKA, o. s.
Společnost pro rozvoj Pěkova a
Honů o. s.

Strašidelný klášter 4. ročník

benefiční koncert, koncert ve Swidnici květen - září 2015
celoroční činnost
činnost a reprezentace města Police
nad Metují
Všechny cesty vedou z Milétu
činnost organizace
rekonstrukce muzea

50 000

nová žádost
do 2. pol.
grantových
výzev

20 000
7 000

500
1 000
0
50 000

2015

5 000

5 000

2015

15 000

15 000

16.4.-25.6.2015
2015

36 500
20 000

5 000
20 000
10 000

2015

10 000

Křest poštovní známky - Evropa,
Hračky Merkur
činnost sdružení
den řemesel

9.5.2015

15 544

0

leden-červen 2015
23.5.2015

20 000
10 000

5 000
10 000

Stezka smíření

březen-září 2015

Celkem kulturní oblast

40 000
339 444

0
212 500

SOCIÁLNÍ OBLAST
2014/4827
2014/5021

4.11.2014
10.11.2014

Oblastní spolek ČČK Náchod
Mateřské centrum MAMINA

činnost spolku
činnost sdružení
Centrum terénních programů
Královéhradeckého kraje

2015
1.pololetí 2015

6 000
35 000

5 000
35 000

2014/5213

26.11.2014

Laxus o.s.

2015

50 000

10 000

2014/5246

27.11.2014

Hewer, Z.S.

Osobní asistence pro občany Policka

2015

11 000

3 000

2014/5341
28.11.2014
Celkem sociální oblast

Unie rodičů

činnost organizace

2015

7 000
109 000

0
53 000

1 478 444

1 000 000

POŽADOVÁNO CELKEM

průvodce. Především nás těšil velký zájem i o novou řadu pěti tematických propagačních materiálů, Image materiálu a katalogu ubytování, které
Branka, o.p.s. vydala ještě před veletržní sezonou.
Také jsme velmi potěšili děti, kteří od stánku odcházely s pracovními sešity z projektu Toulavý
baťoh a drobnými dárky, jako jsou tužky, omalovánky nebo záložky. Nová řada propagačních
tematických materiálů a Image materiálu byla
vydána rovněž v polském jazyce, což ocenili především návštěvníci veletrhu ve Wrocławi.
Kladské pomezí se však stalo i nedílnou součástí významných akcí v regionu. Ani letos tedy
nebude chybět na tradičních akcích, jako jsou Poříčské toulky, Náchodská prima sezona, Jiráskův
Hronov, Mezinárodní festival Červený Kostelec,
nebo Náchodské Kuronské slavnosti.

BRANKA, o.p.s.,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
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V sobotu 7. března 2015 pořádaly Pěkovské ženy v restauraci U Generála Laudona svůj „Babský bál“. Nechyběla ani tradiční scénka
místních loutkářů, kteří tentokrát nechali loutky doma a vystoupili jako herci oni sami. Jednalo se o parodii na pohádku o Sněhurce a trpaslících, kteří byli vlastně jenom čtyři. 						
Šárka Pokorná (foto: Leona Zelená)

Zatmění Slunce
- poděkování

Dne 20. března
jsme v dopoledních
hodinách na polickém Masarykově náměstí mohli sledovat
výjimečnou událost
zatmění slunce měsícem. Stalo se tak díky
obětavému přístupu bratrů Vackových
z Police n. M.. Chtěl bych jim, za nás za
všechny, touto cestou poděkovat.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozpis lékařů
stomatologické služby
VÝSLEDKY BŘEZNOVÉ
SOUTĚŽE

Dubnová soutěžní
otázka - PTÁME SE?

OTÁZKA:
Jakýje nápis na vodojemu v ulici K Vodojemu?

KOLIK JE NA POLICKÉM KOUPALIŠTI VE VELKÉM BAZÉNU STARTOVACÍCH MŮSTKŮ?

ODPOVĚĎ:
Nápis na vodojemu je POLICE

V průběhu března jsme zaznamenali
6 správných odpovědí.
Výherci jsou:
Sebastian Ř. a Dana K.

Pro tyto vylosované výherce máme v
Infocentru v Pellyho domech připravenu drobnou pozornost.
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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.
Budeme rádi, když k nim přiložíte
i pár řádek Vašich postřehů, námětů
k danému území, které by mohly být
podnětem k následné realizaci. Ze
správných odpovědí budou vylosováni
výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková a Štěpán Horák

duben 2015

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
04. 04.
05. – 06. 04.
11. – 12. 04.
18. – 19. 04.
25. – 26. 04.
01. 05.
02. 05.
03. 05.

MUDr. Miloš Pastelák
491 524 334
Sadová 44, Broumov
MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452
MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police nad Metují
MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko - dentista 491 502 425
Třída Soukenická 66, Olivětín
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
MUDr. Lukáš Neoral ml.
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov

Usnesení rady města ze zasedání č. 05 a 06 /2015 ze dne 2. 3. a 16.3. 2015
Rada města:
a) projednala a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Police
nad Metují za účetní období 2014, sestavené
k 31. 12. 2014. Schválením účetní závěrky se
rozumí také schválení výsledku hospodaření
účetní jednotky za rok 2014, včetně jeho rozdělení.
b) souhlasí s odpisovým plánem příspěvkové organizace MŠ Police nad Metují pro rok 2015.
RM projednala a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Knihovna města Police nad
Metují za účetní období 2014, sestavené k 31.
12. 2014 u. Schválením účetní závěrky se rozumí
také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
745 v k.ú. Radešov nad Met. o výměře cca 2 080
m2.
RM schvaluje připojení se města k akci "Vlajka
pro Tibet 2015", a to vyvěšením tibetské vlajky
na budově úřadu dne 10. března.
RM schvaluje pronájem bytu č. 5 v domě U Damiánky 268 paní H. H. od 3. 2. 2015.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních
prostředků na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s vedením agendy DSO Policka v roce
2015 uzavíranou mezi DSO Policka a městem Police nad Metují.
RM projednala způsob nakládání s kapitolou
3399 - Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků, jejímž správcem je starostka
Ida Jenková, a nemá výhrady ke způsobu hospodaření v této kapitole.
RM trvá na podmínkách pronájmu nebytových
prostor hlavní budovy Tyršova 341 společnosti
MERKUR POLICE o.p.s. uvedených ve schváleném usnesení č. 03/02/2015 s tím, že město je
připraveno vybrané nájemné věnovat na údržbu
objektu.
RM schvaluje provedení víceprací na akci „Stavební úpravy a změna užívání části čp. 75 v Polici
nad Metují – Pellyho domy" spočívající v provedení samostatné větve topení, regulace a měření spotřeby do nově budovaného informačního
centra Pellyho domů. Vícepráce budou hrazeny z
rezervy odboru IMŽP.
RM schvaluje Klubu filatelistů Police nad Metují
bezplatné užití znaku města Police nad Metují k
propagaci křtu známky Merkur a k umístění na
pamětní list vydaný u příležitosti této události.
Rada města:
a) bere na vědomí žádost společnosti Stavební
firma Ječmínek, spol. s r. o., se sídlem: Dražkovická 1732, Pardubice 2, PSČ 530 02, zapsané
v rejstříku právnických osob: Oddíl C, vložka
15033 u Krajského soudu v Hradci Králové,
ve věci vydání souhlasu vlastníka objektu čp.
190 na st. p. č. 308/1 v k. ú. Velká Ledhuje, tj.
budov základní školy s přihlášením realizace
nové fasády na této budově do soutěže FASÁDA ROKU.
b) souhlasí s podáním přihlášky do soutěže FASÁDA ROKU.
RM souhlasí s nominací obce Božanov do Rady
Svazu města a obcí České republiky a zároveň
souhlasí s tím, aby město Police nad Metují
přijalo nominaci na náhradníka člena Rady
Svazu měst a obcí České republiky.
RM schvaluje plán zasedání RM a ZM v roce
2015.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor v celém přízemí budovy čp. 345 („Zelený
domeček") v Polici nad Metují.
RM schvaluje:
1) zápis nového místa poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb mateřské školy a škol-

ní jídelny - výdejny, jejichž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola, Police nad
Metují, okres Náchod, s adresou Velké Petrovice 10, do rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 1. 4. 2015.
2) výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb mateřské školy a školní jídelny – výdejny, jejichž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, s adresou Velké Petrovice
80, 549 54 Police nad Metují z rejstříku škol a
školských zařízení s účinností od 1. 4. 2015.
3) zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, jejíž činnost vykonává právnická
Základní škola a Mateřská škola, Police nad
Metují, okres Náchod, z 88 na 91 s účinností
od 1. 4. 2015.
4) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny – výdejny, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola,
Police nad Metují, okres Náchod, z 63 na 66 s
účinností od 1. 4. 2015.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
pasportizaci komunikací, chodníků, dopravního značení, veřejného osvětlení, vpustí dešťové
kanalizace, kanalizačních šachet, vodovodních
hydrantů, vodovodních uzávěrů a městského mobiliáře s Ing. Václavem Lepšem za cenu 156 913
Kč včetně DPH. Částka fakturovaná v roce 2015
bude činit maximálně 80 tis. Kč. Zbývající část
ceny bude uhrazena po kompletním dokončení
díla do 30. 6. 2016.
RM schvaluje pronájem bytu č. 32 v domě s pečovatelskou službou paní Vlastě Macháčkové od
1. 4. 2015.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 4 v
domě čp. 377 v Polici nad Metují paní Dagmar
Noskové od 1. 4. 2015 na dobu určitou 6 měsíců
s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní
smlouvy.
RM schvaluje TJ Spartak Police nad Metují bezplatné užití znaku města v propozicích a během
sportovní akce „Běh na Hvězdu“.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.
č. 725/11 o výměře cca 81 m2 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
1050/14 o výměře 62 m2 v k. ú. Police nad Metují
RM schvaluje záměr pronájmu těchto nebytových prostor v Pellyho domech č.p. 75 na Masarykově náměstí v Polici nad Metují:
1) místnost č. 101 o ploše 18 m2 (stávající infocentrum) v 1. nadzemním podlaží
2) místnost č. 304 o ploše 35 m2 (stávající kancelář CKV) ve 3. nadzemním podlaží.
Rada města:
1) bere na vědomí stažení výpovědi z nájmu nebytových prostor - Divadelní klub v Kolárově
divadle v Polici nad Metují, výpověď byla podána dne 18. 12. 2014. Stávající nájemci, paní
Radka Slavíková a pan Jan Jirman, chtějí pokračovat ve sjednaném nájemním vztahu.
2) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
prostor sloužících k podnikání ze dne 28. 2.
2013 uzavřené mezi městem Police nad Metují (zastoupené TS Police nad Metují, s.r.o.),
Radkou Slavíkovou a Janem Jirmanem, upravující změnu délky trvání výpovědní lhůty.
Dle tohoto dodatku č. 2 bude výpovědní lhůta
činit dva měsíce.
RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku
st. p. č. 372 v k. ú. Velká Ledhuje o velikosti podílu
86/1561 pod domem čp. 267 v Ostašské ulici a
trvá na usnesení RM č. 20/13/2010, kterým byly
schváleny podmínky převodu pozemku pod domem čp. 267.

RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
83/2 o výměře 543 m2 v k. ú. Pěkov.
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.
č. 31/5 a p. č. 732 o celkové ploše 30 m2 v k. ú.
Hlavňov.
RM schvaluje záměr změnit smlouvu o nájmu
nebytových prostor v přízemí budovy čp. 377
v Nádražní ulici v Polici nad Metují - bankovní
prostory, ze dne 24. 8. 2010, uzavřenou mezi
městem Police nad Metují a Českou spořitelnou,
a.s. Změna spočívá v úpravě nájemního vztahu z
doby určité na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p. č. 616/4 o výměře 232 m2 a p. č. 1095/5
o výměře 183 m2 v k. ú. Velká Ledhuje panu
Lukášovi Kubečkovi a slečně Lucii Nývltové do
ideálního spoluvlastnictví. Kupní cena u pozemku p. č. 614/4 je stanovena na 10,- Kč/m2 a u
pozemku p. č. 1095/5 na 50,- Kč/m2. Celkovou
kupní cenu ve výši 11.470,- Kč uhradí kupující při
podpisu smlouvy nebo převodem na účet města
Police nad Metují.
RM schvaluje, aby společnost Hauk s.r.o. Police
nad Metují umístila na severozápadní okraj pozemku města p. č. 1163/3 v k. ú. Police nad Metují výkopovou zeminu v maximálním množství
vymezeném odborem IMŽP v terénu, a souhlasí s
uzavření smlouvy, za těchto podmínek:
yy společnost HAUK s. r. o. uhradí městu částku
100.000 Kč bez DPH jako jednorázovou kompenzaci za užití městského pozemku pro provedení terénní úpravy stávajícího okrajového
svahu předmětného pozemku,
yy společnost HAUK s. r. o., provede na svůj náklad a po dohodě s odborem IMŽP ozelenění
realizované terénní úpravy (osetí travním semenem, výsadba stromů a keřů)
yy společnost HAUK s. r. o. zajistí u všech pozemků dotčených při provádění terénní úpravy
do původního stavu, včetně případného osetí
travním semenem.
RM schvaluje
a) pronájem části pozemku p.č. 473/1 v k. ú.
Hlavňov o výměře 1 990 m2 a části pozemku
p. č. 766/3 v k. ú. Radešov nad Metují o výměře 1 574 m2
b) uzavření Dodatku č. 8 k Nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Police nad Metují a DSO
Lesy Policka dne 4. 3. 2008, spočívajícího ve
změně pronajatých pozemků, celkové výměry
pronajatých pozemků a ve změně ceny pronájmu.
RM schvaluje následující parametry výběrových
řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na
akce:
„Komunikace nad DD“; „Komunikace Vacek v
Pěkově“; „Oprava komunikace po objížďce Hlavňov“; „Oprava komunikace v Radešově“; „Oprava
křižovatky ulic Na Bělidle, Dvořákova“:
1. kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. obeslané firmy: SVOBODA a.s. - Meziměstí,
STRABAG a. s. - Hradec Králové, S a M silnice a
mosty - Česká Lípa, EUROVIA CS a.s. - Hradec
Králové, M SILNICE a.s. - Pardubice, SOVIS - Hradec Králové, SMI-ČR group s.r.o. - Broumov, REPARE Trutnov, PowerCem Czech Republic - Jílové
u Prahy
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, jmenovaný člen osadního výboru, Ing. Pavel
Scholz - investiční technik, Bc. Xenie Ulrichová správa dotací, Michal Mucha - Technické služby
Police n. M. s.r.o., (náhradníci: Ing. Pavel Pohner
– tajemník, Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
IMŽP MěÚ, Petr Jenka - Technické služby Police
n. M. s.r.o.)
a pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
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s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek.
RM schvaluje následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci „Výměna oken budovy čp. 107 ZUŠ Police
nad Metují“:
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:
KERSON s.r.o. - Dobré,
Milan Kozár - Hony, EUROOKNA PAVELKA s.r.o.
- Červený Kostelec, AV OKNA s.r.o. - Náchod, SLAVONA s.r.o. - Slavonice, Oknotherm spol. s r.o. Kaplice, Roman Langer - Staré Oldřichovice; SULKO - Hradec Králové, A&C RENTAL s.r.o., V. Poříčí
3. Výběrová komise: Lubor Bořek - ředitel ZUŠ,
Bc. Xenie Ulrichová - správa dotací MěÚ, Ing. Pavel Scholz - investiční technik (náhradníci: Ing.
Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP MěÚ, Petr
Jenka - Technické služby Police n. M.)
a pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek.
RM schvaluje následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: „Divadelní klub - odlučovač tuků a kanalizace“ v Polici nad Metují:
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: DELTA Velké Poříčí s.r.o. Velké Poříčí, Broumstav s.r.o. - Broumov, MOVIS

Hronov s.r.o. - Hronov, A&C RENTAL s.r.o. - Velké
Poříčí, Stavby Pagač - Machov, SMI-ČR group s.r.o.
- Broumov.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Petr Jenka - Technické služby Police n. M. s.r.o.,
Michal Mucha - Technické služby Police n. M. s.r.o.
(náhradníci: Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
IMŽP MěÚ, Ing. Pavel Pohner – tajemník)
a pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek.
Rada města:
1) bere na vědomí podklady, které předložila
společnost Merkur Police o.p.s. v rámci doplňujícího jednání o výši nájmu;
2) nesouhlasí s návrhem společnosti Merkur Police o.p.s. na sjednání symbolického nájemného, neboť doložené materiály s ohledem na
jejich vnitřní rozpornost a neurčitost nelze
považovat za dostatečný podklad pro sjednání nájemného, které se svou výši vymyká
nájemnému, které je v danou dobu možné
pro daný účel považovat za obvyklé, a trvá na
svém předchozím usnesení č. 08/05/2015 ze
dne 2. března 2015;
3) deklaruje svou snahu nadále podporovat činnost společnosti Merkur Police o.p.s. v Polici
nad Metují, pokud bude mít tato podpora zá-

konné meze, přičemž v tuto chvíli považuje
jednání za uzavřené.
4) je připravena, v případě, že úhrada nájemného
bude v budoucnu kolidovat s dotačními podmínkami některého z operačních fondů, na
tuto skutečnost reagovat schválením potřebné změny.
Rada města:
1) bere na vědomí podnět Ing. Cikryta k přezkoumání ceny pronájmu hrobových míst
2) bere na vědomí předloženou zprávu místostarosty města, rozebírající danou problematiku.
3) pověřuje místostarostu vypracováním odpovědi k podnětu Ing. Cikryta, v duchu předložené zprávy;
4) pověřuje místostarostu zajištěním vypracování revize smlouvy o nájmu hrobového místa v
návaznosti na nový občanský zákoník;
5) pověřuje odbor FSO, aby zpracoval návrh
úpravy výše nájemného za pronájem hrobového místa vycházející z reálných nákladů na
služby poskytované na městském hřbitově.
RM neschvaluje odpis navržených pohledávek
za vyjmenovanými nájemníky městských bytů.
Pro rozhodnutí o případném prominutí pohledávek žádá ředitele TS s.r.o. o doložení všech kroků,
které byly v jednotlivých případech učiněny, aby
bylo uhrazení pohledávek dosaženo.

ZM schvaluje:
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok
2015, tento rozpočet je schodkový, výdaje
činí celkem 70.365.238 Kč, příjmy celkem
64.511.060 Kč, třída 8 financování činí celkem
5.854.178 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
3) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích poskytnutí dotací a příspěvků dle
návrhu rozpočtu na rok 2015, v té výši, a těm
fyzickým a právnickým osobám, uvedeným v
příloze.
ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory se schválenými příjemci dotací
a příspěvků.
ZM schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu
do roku 2018.
ZM schvaluje prodej domu č.p. 209 se 6 bytovými jednotkami a pozemkem st.č. 266 v k.ú. Police

nad Metují. Výsledná zjištěná cena nemovitosti
činí 3 016 030,- Kč. Byty s příslušným podílem na
společných částech budou přednostně nabízeny
nájemcům se slevou 10% ze znalecké ceny
nemovitosti. Jednorázovou slevou 10% budou
zohledněny veškeré závady, které nemovitost
vykazuje.
ZM pověřuje výbory ZM následujícími úkoly:
Finanční výbor ZM:
yy přípravou rozpočtových změn v průběhu roku
2015, a rozpočtového provizoria na rok 2016,
bude-li jeho přijetí s ohledem na rozpočtovou
politiku města nezbytné.
yy přípravou návrhu financování rekonstrukce
ZUŠ,
yy přípravou návrhu stanovení mezí při čerpání
dotací,
yy prověřením ekonomických dopadů některých
vyhlášek (příjem z místních poplatků versus
efektivita kontroly a výběru)

yy prověření zvýšení (ponechání) výše místního
poplatku za odpady (možnost změny systému)
yy kontrolou správy majetku města – výpůjčky
obecního majetku, likvidační protokoly nepotřebného majetku, doklady k likvidaci, způsoby likvidace…
Kontrolní výbor ZM:
yy kontrolou vytíženosti pracovníků, kteří jsou
součástí organizační struktury města – případně připravit podklad pro objednání oficiálního
personálního auditu
yy kontrolou (hodnocením) zimní údržby města
yy kontrolou OZV vydaných na základě zákona
o místních poplatcích – posouzení souladu
s právními předpisy, posouzení stanovování
sankcí za porušení těchto OZV a jejich přiměřenosti včetně návrhu na úpravu (zpřísnění/
změkčení OZV)
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 02 / 2015 ze dne 25. 2. 2015

Kácení stromů v Polici n. M.

V polovině března letošního roku byla pokácena část lip udržovaných hlavovým řezem, rostoucích v asfaltovém chodníku podél severní
strany tělocvičny základní školy. Důvodem tohoto kroku byla neperspektivnost setrvání těchto stromů v daném místě. Jednak rostly přesně ve
středu chodníku, který nebylo možné v zimě udržovat a chodce (zvláště
s kočárkem, případně s vozíkem) vytlačoval do silnice, protože byly zalité v asfaltu, neměly dostatek půdního kyslíku a vláhy a trhaly asfalt.
V blízkosti tohoto chodníku, v okrajové části travnaté plochy za ZŠ, bude
v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, vysazen nový strom.
V této době byla také provedena redukce dřevin v lokalitě chráněné
rostliny - vstavače májového v Hlavňově vedle hřiště.
V posledním březnovém týdnu byly také pokáceny první čtyři stromy druhu třešeň křovitá na severní straně Masarykova náměstí. Důvody
obnovy stromů na náměstí byly popsány již dříve. Po pokácení bude rozebrán chodník, odstraněny pařezy, upraveny nové výsadbové mísy, provedena nová zádlažba a poté vysazeny nové stromy druhu javor babyka.
Posledním opatřením je pokácení smrků před městským hřbitovem.
Důvody obnovy těchto stromů byly rovněž popsány již dříve. Po pokácení budou vyfrézovány pařezy, obnoveny přilehlé chodníky a provedena
nová výsadba dřevin podle projekčního návrhu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..
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Den Země a životního
prostředí - ukliďme Polici

Dne 22. duben si již tradičně připomínáme celosvětový svátek naší „modré planety“ a našeho životního prostřední, všeobecně nazývaný Den Země. Tato akce nám
má připomenout důležitost zdravého životního prostředí
pro zachování zdravého života ve všech jeho formách a
umožňuje nejrůznějším skupinám lidí přispět (třeba i
nepatrně) k péči o toto naše společné a propojené životní prostředí. Každoročně probíhá na mnoha místech řada
akcí, do kterých se mohou zapojit vedle nevládních organizací zejména školy, místní samosprávy i státní úřady
ale i jednotlivci. U nás se do této akce tradičně zapojuje
ZŠ se svými žáky, která ve spolupráci s městem, TS a společností MP a.s. uklízí okolí našeho města od poházených
odpadů. Řadu akcí pořádá také Správa CHKO Broumovsko. Do oslavy svátku životního prostředí naší Země, se
může svojí ohleduplností, šetrností, zodpovědným chováním nebo užitečnou aktivitou či úklidem ve svém okolí
zapojit každý z nás.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

Novela zákona
o odpadech
Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost
další novela zákona č. 185/2001 o odpadech. Tato novela stanovila obcím mimo
jiné i povinnost, zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu
produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území, tedy místa pro oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla,
kovů a biologicky rozložitelných odpadů
(bioodpadů). Na novelu navázala prováděcí vyhláška č. 321/2014 Sb. o rozsahu a
způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Vyhláška
stanovila, že oddělené soustřeďování
složek komunálních odpadů může obec
provádět prostřednictvím sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového sběru, zařízení
na využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu odpadu a malých zařízení podle
zákona.
Co se týká nebezpečných odpadů, tak
má obec povinnost minimálně dvakrát ročně určit místa k soustřeďování těchto odpadů. Co se týká papíru, plastů, skla a kovů,
tak obec je povinna zajistit celoročně místa
pro oddělené soustřeďování těchto odpadů.
A co se týká bioodpadů, tak je obec povinna
zajistit místa pro oddělené soustřeďování
minimálně pro bioodpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. 4. do
31. 10. kalendářního roku.
Městský odpadový systém v Polici
n. M. je již z minulosti nastaven tak, že
požadavkům novely zákona a prováděcí
vyhlášky vyhovuje. Nebezpečné odpady
je možné celoročně odkládat do sběrného
dvora a v obcích dvakrát ročně při mobilním svozu; plasty, papír a sklo je možné
celoročně odkládat do kontejnerů na veřejných sběrných místech; kovy a bioodpad je
možné celoročně odkládat ve sběrném dvoře a v obcích dvakrát ročně při mobilním
svozu.
U bioodpadů si je ale město vědomo,
že možnost odkládání ve sběrném dvoře je
nedostatečná, proto v loňském roce zrealizovalo projekt na podporu domácího kompostování a v letošním roce vytvoří nová
místa pro odkládání bioodpadu. Další informace naleznete níže.

Bioodpad

Nabídla kompostérů
Město Police n. M. podporuje domácí
kompostování zapůjčením zahradních kompostérů. Stále má ještě k dispozici 17 ks
velikosti 720 l a 4 ks velikosti 400 l, které nabízí zdarma k zapůjčení. Kdo má o
zapůjčení zájem, ať zajde na městský úřad,
kde s ním bude sepsána smlouva a v technických službách mu kompostér vydají.

Nová místa pro odkládání
bioodpadu z domácností
V částech města kde je problematické
realizovat domácí kompostování, budou
v průběhu měsíce dubna umístěny hnědé
kontejnery velikosti 770 l, pro odkládání bioodpadu z domácností.

Kontejnery budou umístěny na stávajících stanovištích tříděných odpadů u
zdravotního střediska, pod Havlatkou,
za Pellyho domy, u dřevěnky, v Malé
Ledhuji, v Ostašské ul., na sídlišti pod
kotelnou a na sídlišti pod prodejnou.
Do těchto hnědých kontejnerů mohou občané odkládat především biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z domácností, tedy slupky a
zbytky z ovoce a zeleniny • kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky • zbytky pečiva •
skořápky z vajíček a ořechů • papírová lepenka, kapesníky, ubrousky • podestýlka
domácích býložravých zvířat •.pokojové
květiny a uvadlé řezané květiny bez stuh
a jiných plastů. Naopak tam není možné

Pravidelná změna
intervalu svozu
zbytkového
komunálního
odpadu

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

odkládat kosti, odřezky masa, kůže • stolní
oleje a tuky • popel z uhlí, cigaret • prach
a prachové sáčky z vysavače • exkrementy
masožravých zvířat • časopisy • plasty, sklo,
kovy, textil, kameny • rostliny napadené
chorobami, vykvetlé plevely • chemicky
ošetřené materiály a zbytky barev, laků
apod.
Vývoz bude provádět spol.
Marius Pedersen a.s., a to od
dubna do října každý týden
a od listopadu do března 1 x
za 14 dní. Svezený bioodpad
bude ukládán v kompostárně.
Tímto řešením budou vytvořeny nová místa pro oddělené
soustřeďování bioodpadů, jak
to požaduje novela odpadového zákona a bude to další krok
pro zlepšení třídění odpadů a
zkvalitnění městského odpadového systému.
Zároveň město připravuje,
ve spolupráci s technickými
službami, svoz trávy a listí ze
zahrad pomocí sběrných Vaků.
Ještě není dořešen.
Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n.M..

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Statistika
K 28. 2. 2015 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4173 obyvatel.

Jubilea

V únoru 2015 slavili:

70 let paní Naďa Hrušková
75 let paní Věra Ticháčková
paní Milena Dubová
pan Oldřich Nádvorník
85 let paní Jaroslava Sylvánová
pan Jaromír Vlček
90 let paní Miloslava Míková
Všem ju bilan tů m přejeme
pevn é zdraví a k rásné dny
pln é 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.
hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990
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V pátek 13. března se uskutečnil v
knihovně křest knihy Drobečky Jaroslava
Soumara. Věřme, že 13 bude šťastným číslem na startu knihy ke čtenářům. Jednou
fotkou knížku představujeme. Pokud vás
zajímá více, najdete článek o akci v Náchodském deníku ze dne 20. 3. 2015 na str. 3.

Knihovna
a město Police nad Metují

Černá hodinka
Autorský večer

BLANKY FALTOVÉ,

Noc s Andersenem proběhne až po uzávěrce tohoto čísla. Snad už nyní můžeme
prozradit, že nás na ní bude provázet Večerníček. Zprávu z akce nabídneme příště.

na kterém představí svou novou knihu – román pro ženy.

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
Společné čtení se Senior klubem Ostaš
Se seniory se sejdeme na společném
čtení hned po Velikonocích v úterý 7. dubna ve 13 hodin. S knihou Františka Karla
Pacholíka Poudačky a vhačky se přeneseme
do Krkonoš.

Novinky regionální literatury
Svébytnou částí fondu polické knihovny
je regionální oddělení, ve kterém se snažíme
shromažďovat materiály, týkající se Police a
Policka. Každý materiál dostane R číslo (vidíte
ho na konci záznamu) a podle něho ho najdeme. Máme už přes 700 různých dokumentů a
řada jich čeká na zpětné zpracování. Jsou to
kopie kronik, CD a DVD, starší dokumenty.
Snažíme se, abychom každému zájemci
našli materiály k jeho dotazu o našem regionu.
Dnes představujeme poslední přírůstky z
roku 2014 (záznam je uveden tak, jak předepisují katalogizační pravidla, a hlavně s údaji,
které najdete v on-line katalogu knihovny). Je
potěšující, že o našem kraji vychází poměrně
hodně knih, a ještě radostnější je, že tu máme
i řadu nových autorů. Moc jim přejeme šťast-

BOUŠKA, Sigismund Ludvík, 1867-1942
Legendy / Malým i velkým naps. Sigismund
Bouška ; obrazy vyzdobila Zdenka Vorlová.
-- Brno : Ant. Odehnal, 1904. -- 63 s. ; příč. 4°. -Barev. ilustrováno - legendy - křesťanství – poezie
R 692

NAŠE
Naše Kladsko: Sborník prací členů výzkumného vědeckého sboru Svazu přátel Kladska
/ [Redakční kruh vede dr. Stanislav B. Polický;

Předmluvu napsal prof. dr. Zdeněk Nejedlý]. -- I.
vydání. -- Praha : Orbis, 1946. -- 87-[III] s. : [XII]
s. obr. příl.-[II] mp. ; 8°. -- 2 mapy prof. dr. Karla Kuchaře -- Obálka od Borise Hanše -- Znaky v
textu kreslil Jan Mašek -- 12 stran hlubotiskových
příloh -- Fotografie z autorova archivu (Váz.)
region - Kladsko - kladští Češi - národopis - vlastivěda - historie - geologie
R 701

REJCHRTOVÁ, Irena
Cestou necestou s koňským povozem / Irena Rejchrtová ; [fotografie Irena Rejchrtová... et

al.]. -- Vyd. 1. -- Liberec : Bor, 2014. -- 235 s. : il.;
25 cm
ISBN 978-80-87607-29-9 : 230,00 Kč
cesta kolem republiky - cestopisy - koně - vypravování - region - Rejchrtová Irena
R 707

KOPECKÝ, Jirka
Tajemný Ostaš/scénář a kresby Jirka Ko-
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ný start na literárním poli. A úroda knih se
rozrůstá i v letošním roce. Pokřtili jsme novou knížku Jaroslava Soumara. V červnu vám
představíme knihu vzpomínek pana Palaty z
Machova. Obě knihy vydalo nakladatelství Bor,
Liberec. Jeho majitelka Dr. Eva Koudelková
soustavně věnuje pozornost knihám z našeho kraje a patří jí za to velký dík. Co nového
ještě chystá, najdete na webových stránkách
http://www.naklbor.cz/pripravujeme. Snažíme se o co nejširší záběr při výběru regionálních materiálů, ale nikdo není dokonalý. I nám
určitě ledacos unikne. Proto chceme poprosit
čtenáře, pokud objevíte knihu z našeho regionu nebo o našem regionu a v on-line katalogu
knihovny ji nenajdete, dejte nám tip a my se
pokusíme knihu do fondu získat.

pecký. -- [Broumov?]: J. Kopecký,

[2014]. -- 26 s. : il. ; 30 cm100,00 Kč
komiksy - region - Ostaš - pověsti - smyšlený příběh
- česká literatura
R 708

SOUMAR, Jaroslav, 1970Pírko / Jaroslav Soumar. -- Vyd. 1. -- Liberec:
Bor, 2013. -- 31 s. : barev. il.; 24 cm
ISBN 978-80-87607-21-3 (váz.): 200,00 Kč
moderní pohádky - pro děti - česká literatura – region
R 709

TŮMA, Jan
Dědictví předků, aneb, lidová řemesla na
Policku / Jan Tůma, Michal Bureš; editor
Michal Bureš; současné fotografie Michal
Bureš, Boris Ekrt, Alena Spíšková. -- 1. vyd.
-- Žďár nad Metují : obec, 2014. -- 83 s.: il.;
24 cm
region - Policko - řemesla - řemesla potravinářská
- řemesla textilní řemesla kožedělná - řemesla dřevozpracující - řemesla kamenická - řemesla
kovodělná - řemesla mlynářská
R 710

MATYÁŠOVÁ, Helena
Karel Petr : 1914-1981 / [Helena Matyášová]. -- [Police nad Metují]: Město Police nad
Metují, 2014. -- 31 s. : il. (některé barev.),

Zazní také její verše.
Večer doplní hudba v podání ZUŠ.

Pellyho domy - knihovna
v pondělí 13. dubna 2015
v 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.

portréty, faksim.; 16 x 23 cm. --

Vydáno u příležitosti nedožitých 100. narozenin
učitele Karla Petra -- Název z obálky. -- Obsahuje bibliografii ISBN 978-80-260-7151-8 (v knize
neuvedeno : brož.)
Petr, Karel, 1914-1981 - učitelé-Česko-20. stol. houslisté-Česko-20. stol. - sbormistři-Česko-20.
stol. - dětské sbory-Česko-20. stol. - medailony - Biografie
R 711

LANDOVÁ, Olga
Smutek se dědí / Olga Landová ; [ilustrace
Vjačeslav Iljašenko]. -- Vyd. 1. -- Liberec:
Nakladatelství Bor, 2014. -- 122 s. : il.; 20 cm
ISBN 978-80-87607-37-4 (brož.): 135.00 Kč
české povídky - povídky - povídkový - vzpomínkový region - Landová, Olga - česká literatura
R 712

BENEŠ, Stanislav
Zaječí rokle : [Broumovské stěny] : horolezecký průvodce / Stanislav Beneš, Štěpán
Omámik. -- Náchod : Juko, c2014. -- 60 s. :
plány ; 16 cm. -- Obsahuje rejstřík
ISBN 978-80-86213-54-5(brož.): 119.00 Kč
Zaječí rokle - Broumovské stěny - horolezecký průvodce¨ - region - česká literatura
R 713
Vaše knihovnice

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEDPRODEJE
VSTUPENEK PRO OSTATNÍ
SUBJEKTY

Vážení pořadatelé akcí,
dovolujeme si Vás informovat, že
s účinností od 1. 4. 2015 zavádíme pro
zájemce o zajištění předprodeje vstupenek přes infocentrum určitá striktní
pravidla.
Ta se dotknou všech, kteří pořádají
kulturní, společenské či jiné akce pro
širokou veřejnost a využívají polické
informační centrum jako předprodejní
místo. K tomuto kroku jsme nuceni
přistoupit po několika negativních
zkušenostech z předchozích měsíců.
V minulosti se několikrát stalo, že
pořadatelé akcí uvedli naše informační
centrum jako předprodejní místo na
plakát a další formy propagace. Nejen,
že s námi nikdo možnost předprodeje
neprojednal, ale ani nám nakonec
nebyly dodány vstupenky nebo byly
dodány se zpožděním atd. Často danou
věc nejsme bohužel schopni ovlivnit,
přestože pořadatele opakovaně kontaktujeme, upomínáme…. Na takové
jednání pořadatelů potom v konečném
důsledku doplácí zájemci o vstupenky,
často i přespolní, kteří vážili zbytečně
cestu do Police nad Metují… Dokonce
se stalo, že osoba od pořadatele tvrdila
personálu informačního centra, že u
nás předprodej nemají. Ale na plakátu
jsme uvedeni byli ….
Od 1. 4. 2015 bude pro zajištění
předprodeje vstupenek přes polické infocentrum nutné následující:

• s dostatečným předstihem, před
zahájením propagace akce, se domluvit na možnosti předprodeje
(osobně v infocentru nebo na tel.
602 645 332, ckv(zavinac)policko.cz)
• vstupenky do informačního centra
dodat zároveň se zahájením propagace na výlepových plochách atd.
• vyplnit jednoduchou smlouvu o zajištění předprodeje, předání vstupenek
a
termínu
vyúčtování.
Za každou prodanou vstupenku připadne informačnímu centru manipulační poplatek ve výši 5% z ceny vstupenky.
Minimální výše poplatku činí 50 Kč.
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Přijetím vstupenek do předprodeje se
informační centrum zavazuje zajistit
příjem plateb za vstupenky
a po skončení předprodeje vyhotovit
konečné vyúčtování
Informační centrum si vyhrazuje
právo vstupenky do předprodeje nepřijmout, pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
INFORMAČNÍHO CENTRA

V březnu byl do IC zakoupen nový
kopírovací stroj Minolta, který nám
umožní zkvalitnit a rozšířit služby
poskytované veřejnosti.

Nově můžeme kromě černobílého
tisku a kopírování nabídnout také
zhotovení barevných tisků a kopií.
Stroj umožňuje díky hornímu podavači
a USB rozhraní rychlé skenování jednoduchých i rozsáhlejších dokumentů
a okamžité uložení naskenovaných dat
přímo na donesený USB disk.
CENÍK SLUŽEB
Černobílé kopírování/tisk A4
Černobílé kopírování/tisk A3
Barevné kopírování/tisk A4
Barevné kopírování/tisk A3
Laminace A4
Laminace A3
********

3 Kč
6 Kč
6 Kč
10 Kč
10 Kč
20 Kč

V Kolárově
divadle
probíhal
v posledních dvou březnových týdnech
generální úklid všech prostor, zpětné
osazení techniky a příprava na nadcházející akce. V Pellyho domech práce
budou pokračovat ještě v průběhu
dubna.
Informační centrum, Muzeum papírových modelů a sportoviště se intenzivně připravují na nadcházející turistickou i sportovní sezónu.
Fotografie z probíhajících rekonstrukcí, pozvánky na akce, novinky z infocentra atd. najdete na
http://facebook.com/policko.cz

ZASÍLÁNÍ NOVINEK INFOMAILEM

Pokud máte zájem o zasílání informací
(1x týdně), přihlaste se k jejich odběru
na www.policko.cz/cs/infomail.php
nebo nám sdělte svůj e-mail na
ckv(zavinac)policko.cz, do předmětu
uveďte "registrace infomail".

Pellyho domy - organizační složka města

KOLÁROVO DIVADLO
sobota 4. 4. 2015 od 19:00 hodin

KDO JE TADY ŘEDITEL?

Repríza představení v podání DS Kolár
Police nad Metují
Vstupné:
v předprodeji: 100,- / 80,- / 60,- Kč
na místě: 120,- / 100,- / 80,- Kč
Předprodej od 23. 3. 2015
v Informačním centru.
Vstupenky je možné rezervovat pouze
3 dny, následně budou vráceny do
prodeje pro další zájemce.
čtvrtek 9. 4. - neděle 12. 4. 2015

FESTIVAL JEDEN SVĚT

http://jedensvet.cz/2015/police-nadmetuji
sobota 18. 4. 2015 od 19:00 hodin

KLÁRA A BÁRA

Pellyho domy uvádějí divadelní
představení STUDIA DVA Praha
Radikální komedie o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném požáru….

Skoro nikdo není se svým životem
úplně spokojený. A opravdu jen málokdo má takovou kliku, že najde ideálního partnera, se kterým dokáže být
skutečně šťastný. Většina lidí se prostě
musí v manželství hodně snažit a dělat
při hledání dokonalého partnerského
soužití dost velké kompromisy. Příběh
Kláry a Báry vypráví o tom, co se může
stát, když jedné z kamarádek po řadě
takových kompromisů už rupnou nervy a pokusí se radikálně svůj manželský život změnit.
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Hrají - Klára: Ivana Chýlková / Bára:
Eva Holubová / Pavel: Jan Holý nebo
Roman Štabrňák / Jiří: Mojmír Maděrič
/ Embryo, zákaznice salónu krásy:
Barbora Šuláková / Ze záznamu – hlas
embrya: Anna Šišková, TV moderátorka: Monika Zoubková
110 min. vč. přestávky

Vstupné v předprodeji: 290 / 270 /
250 Kč. Na místě: 310 / 290 / 270 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru.
Vstupenky je možné rezervovat pouze 3 dny, následně budou vráceny
do prodeje pro další zájemce!

OSTATNÍ AKCE
čtvrtek 30. 4. 2015
od 15:30 do 17:30 hodin
Pellyho park

ČARODĚJNICKÝ LES

Program pro děti s opékáním špekáčků, soutěžemi a diskotékou.
Buřty s sebou, masky vítány.
Vstupné: 20 Kč / dítě. V ceně vstupného drobný dárek pro každé dítko.
Akce se koná pouze v případě příznivého počasí!

PELLYHO DOMY
čtvrtek 16. 4. 2015 od 17:30 hodin
vzdělávací místnost Pellyho domů

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

PŘIPRAVUJEME
4. 5. 2015 od 19:00 hodin
Kolárovo divadlo
ČESTMÍR LUKEŠ:

V ceně kurzovného materiál.
Lektorka: Martina Nosková.
Počet míst
omezen.
Přihlášky a
platba předem:
do 13. 4. 2015
v Infocentru.

sobota 25. 4. 2015 od 8:30 hodin
vzdělávací místnost Pellyho domů

ZÁKLADY POSKYTOVÁNÍ
PRVNÍ POMOCI

Šestihodinový kurz pod vedením Českého červeného kříže Náchod.
Přihlášky a platba předem:
do 17. 4. 2015, v infocentru.
Cena kurzu: 490 Kč
Zahrnuje publikaci Základní norma
zdravotnických znalostí.
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ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

FUSSING - SPÉKÁNÍ SKLA
23. 5. 2015 od 8:30 hodin
náměstí v Polici nad Metují

SEVERNÍ STĚNA EIGERU
V ZIMĚ & ANTARKTIDA 0. ROČNÍK
ZEMĚ KRÁLOVNY MAUD POLICKÉ

Čestmír Lukeš, mezi přáteli zvaný
Mirek, je známým horolezcem, fotografem, světoběžníkem a romantikem.
Pochází z Plzně a cílem jeho prvních
horolezeckých výprav byly logicky
tradiční oblasti plzeňských lezců. V
roce 1971 se - jak sám říká - vytratil
kamsi za svobodou ducha a slova. Zahnízdil se uprostřed švýcarských Alp,
jejichž velké stěny mnohdy prostupoval v rámci plnění bobříka mlčení sólo.
Jeho jméno se zapsalo mezi legendy v
zimě 1985. Tehdy společně s Jirkou
Šmídem a Michalem Pitelkou strávili
17 dní v severní stěně Eigeru, aby
mohla být do této mohutné "zdi" zakreslena nová cesta… Mnoho let pořádá u nás i v zahraničí přednášky jak
pro veřejnost, tak pro řadu velkých
firem. Jeho přednášky nechybějí na
nejznámějších festivalech a setkáních
milovníků
hor.
Více informací: www.mireklukes.ch

KYTKY Z PETky
Cena: 50 Kč/osoba

čtvrtek 21. 5. 2015 od 17:30 hodin
vzdělávací místnost Pellyho domů

Severní stěna Eigeru v zimě
Novou cestou věnovanou památce
Toniho Hiebelera (17 dní ve stěně)
Úchvatné vylíčení všeho, co lze
v neobyčejných podmínkách zažít a
překonat při výstupu nejvyšší stěnou
Alp.
Antarktida – Země královny Maud
Ryzí ticho a příroda na snad nejbizarnějším místě Země. V objetí bílého
kontinentu. Ve dvou za jižním polárním kruhem na prahu alpinistického
ráje.

Program: cca 110 min vč. přestávky
Vstupné: 60 Kč, děti 30 Kč
Předprodej od 20. 4. v infocentru.

ZELŇAČKY

Snad každý má svůj recept na zaručeně nejlepší polévku, omáčku, moučník….. První ročník soutěže na polickém náměstí ukáže, kdo skutečně
umí uvařit tu nejlepší zelňačku na
Policku!
V 8:30 odstartují soutěžní týmy vaření
zelňačky a zároveň odstartuje doprovodný program na pódiu. V 11:30
hodin porota odebere soutěžní vzorky
od všech týmů a zároveň mohou soutěžící začít prodávat polévky veřejnosti. O hodinu později, ve 12:30 hodin,
proběhne na pódiu na náměstí slavnostní vyhlášení výsledků, vč. předání
cen
třem
nejlepším
týmům.
Vaření zelňačky bude spojeno
s bohatým doprovodným programem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
PRO SOUTĚŽNÍ TÝMY
• Soutěžní tým musí být minimálně
tříčlenný
• Prezentace stánků a soutěžních
týmů dle vlastního uvážení každého týmu
• Soutěžní tým si zajistí vlastní stánek nebo jiné vybavení pro místo
vyhrazené na náměstí. Dále kotel,
ingredience na přípravu polévky
dle vlastního receptu, umělohmotné misky a lžíce pro prodej vlastní
zelňačky široké veřejnosti. Vaření
zelňačky bude probíhat na otevřeném ohni (polní kuchyně, kamínka,
ohniště - dle vlastní fantazie)
• Město Police nad Metují poskytne
soutěžním týmům místo o rozměru
max. 3 x 4 m na polickém náměstí a
zajistí dřevo. Vodu pro přípravu
polévky bude možné využít
z pramene Julinka na náměstí.
• Tým porotců bude zasedat v malé
zasedací místnosti polické radnice.
Počet porotců bude záviset na počtu přihlášených soutěžních týmů
• U soutěžních stánků je prodej
zelňačky možný až po odebrání
kontrolních vzorků, které proběhne v 11:30 hod
• Cena / porce zelňačky je pro prodej
veřejnosti stanovena na max. 20 Kč

• Prodej dalšího sortimentu u soutěžních stánků možný, cokoliv dle
vlastního uvážení (občerstvení, nápoje apod.)
• Soutěžící družstva nahlásí svoji
účast do pátku 7. 5. 2015, elektronicky, prostřednictvím přihlášky,
nebo zasláním elektronické přihlášky na
rezervace@sportvpolici.cz
Akce se koná za každého počasí!
Více info na www.policko.cz

19. 6. 2015 od 19:00 hodin
areál u lyžařského vleku nebo sál
Pellyho domů
(v závislosti na počasí)

• keramické kachle, nejen
s velikonočními motivy, na vybarvení pro děti
• placka se znakem města
(k upevnění na zavírací špendlík)
• před turistickou sezónou přibudou
ještě další novinky:
pohlednice, nová turistická vizitka,
turistická nálepka, štítek na hůl,
Průvodce Polickem na sezónu 2015
a mnoho dalšího.

Tak se přijďte podívat!

Kapela DOCUKU
koncert pod širým nebem

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Koncert 6-ti členné hudební formace,
která hraje svižné melodické písničky
na pomezí folklóru a bigbítu. V únoru
2014 získali zlatou desku za 6000
prodaných nosičů a také byli nominováni na cenu „Anděl 2013“ v kategorii
Worldmusic. Uskuteční se v rámci
Dvořákova festivalu.
www.docuku.cz

Ve spolupráci s firmou Virtual Panoroama vznikly virtuální prohlídky muzeí:
Muzea papírových modelů a muzea
v klášteře. Další virtuální prohlídky
z exteriérů budeme realizovat na jaře.

Provozní doba v DUBNU:

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

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

Nabízíme poslední volná místa do
kurzu společenského tance, který bude
probíhat od září 2015 na sále Pellyho
domů.
Přednostně přijímáme páry.

Od května bude informační centrum
v pracovní dny každodenně otevřeno
od 9 do 17 hodin. V květnové svátky,
ve dnech 1. - 3. 5. a 8. -10. 5. 2015,
bude provoz denně od 9 do 15 hodin,
polední přestávka od 11:30 do 12:00
hodin.

Závazné přihlášky jsou k dispozici v Informačním
centru.

Kurzovné 1.400 Kč / osoba
Zvýhodněné kurzovné:
1.200 Kč / osoba při přihlášení páru.
Podmínkou je jednorázová úhrada celé
částky za oba z páru.

INFOCENTRUM

V informačním centru jsme rozšířili
prodejní sortiment o tyto novinky:
• kniha DROBEČKY od Jaroslava
Soumara
• horolezecké průvodce nakladatelství JUKO
• nové turistické suvenýry:
keramické píšťalky, knoflíky,
srdíčka
Polický měsíčník – červen 2014 – strana 3

kům přiblížili, jak funguje informační
centrum, jaké jsou jeho činnosti, jak
propagujeme náš region. Také jsme
přislíbili účast v porotě této soutěže,
která se bude konat v červnu.

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

Přípravy na turistickou sezónu vrcholí. Zpracováváme články a příspěvky do turistických novin Královéhradeckého kraje, do letních turistických
novin Kladského pomezí i novin
Broumovska.
Chystáme nové druhy sortimentu
prodejního zboží, aktualizujeme propagační
letáky,
komunikujeme
s ubytovateli a majiteli stravovacích
zařízení. Uspořádali jsme besedu
v machovské základní škole na téma
„Nejlepší průvodce ZŠ“, kde jsme žá-

VÝZVA PROVOZOVATELŮM
UBYTOVACÍCH a STRAVOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ

S nadcházející
turistickou sezónou aktualizujeme databázi
informací
o
ubytování
a
stravování na
Policku.
Pokud máte zájem o bezplatné uveřejnění informací o Vašem zařízení na
webových stránkách, kontaktujte informační centrum.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

PŘIPRAVUJEME:
1. -3. 5. a 8. -10. 5. 2015
od 9-11 hodin a od 13-15 hodin.

KVĚTINOVÉ VÍKENDY

aneb pojďme jaru naproti ...

1. 2. 2015 - 23. 5. 2015

VÝSTAVA BETEXA

Dva prodloužené květnové víkendy
nabídneme návštěvníkům Muzeum
papírových modelů bohatý doprovodný
program. Těšte se na hry s papírem pro
celou rodinu!

Od května do září bude mít muzeum
otevřeno každý den včetně pondělí
od 9 do 17 hodin.

NOVINKY V PRODEJI
Výstava určená hlavně dětem a začínajícím modelářům pokračuje…

2. 4. a 3. 4. 2015
od 9-11 hodina a od 13-15 hodin

VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY V MPM

Vyprávění o lidových obyčejích v době
Velikonoc, vědomostní kvíz pro děti i
dospělé. Hry, soutěže a tvoření nejen z
papíru. Program potrvá dvě hodiny.
Účastnický poplatek 30,-Kč. Rezervace
není nutná.

Pondělí 6. 4. 2015
V tento den je Muzeum zavřeno.
20. – 24. 4. 2015

TÝDEN ZEMĚ

MĚSTO A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Program je určen všem věkovým skupinám,
pro
všechny
typy
škol.
Po předchozí domluvě je možné se na
tento program přihlásit i mimo určené
termíny. Program pro MŠ a ZŠ.
Cena programu 30,-Kč, pedagogický
doprovod zdarma.
26. 4. 2015 od 14 hodin

TVORBA V DUCHU ANTIKY

Tvořivé odpoledne v rámci projektu
Všechny cesty vedou z Milétu.
Malba na porcelán, vstup zdarma. Nutná
rezervace do 20. dubna na email info@mpmpm.cz nebo na tel: 777 828 657.
Pořádá spolek Apeiron.

Středa od 14 do 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
V MUZEU

Kroužek je určen všem dětem. Vstupné:
jednorázový vstup 20,-Kč, pololetí 150,Kč, celý rok 250,-Kč
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Nabízíme nové sešity Kratochvilných
vystřihovánek do oken paní Vránové
s Velikonoční a jarní tématikou. Nová
razítka Martiny Noskové a jednoduché
vystřihovánky Vrtulníky a Rychlé čluny
pro děti.

MPM

Začínáte vystřihovat a rádi soutěžíte?
Firma Betexa ve spolupráci s MPM
vyhlásila soutěž k výstavě v Muzeu.
Soutěž ve třech kategoriích potrvá až do
konce roku 2015. Více informací na
www.mpmpm,
facebooku
nebo
www.betexa.cz.
Zažádali jsme o turistickou známku. Její
získání je podmíněno hlasováním.
Budeme rádi, když nám k jejímu získání
pomůžete
na:
www.turistickeznamky.cz/hlasovani.
V neděli 8. března proběhla v Broumově,
v Café Dientzenhofer papírová dílnička
nejen pro děti.
O víkendu 13. a 14. března proběhla
revize a kontrola exponátu v MPM.
Modeláři, kteří přijeli, zkontrolovali
všechny vystavené modely. Doplnění
tematické sekce Vesmír a fantasy provedl
její kurátor Jan Rükr. V současné době
probíhají i další přípravy na turistickou
sezónu, především v oblasti propagace.
Virtuální prohlídka na:
www.mpmpm.cz/cs/virtualni-prohlidka.
Pro příznivce geocachingu jsme připravili ,,kešku“ MPM.
Modelem měsíce se tentokrát stal Pražský
hrad od firmy Betexa. V MPM tento
model
přestavujeme
návštěvníkům
v nasvícené podobě od pana Filipa Ježka

ze Dvora Králové. Vice o modelu na webu
nebo facebooku.
V březnu jsme model přemístili do nově
vytvořené temné komory. Nově máme
v budově instalovaný zabezpečovací
systémy a vybavenou kuchyň, kterou
budou moci použít i návštěvníci.
Dne 17. 3. proběhla první „náborová“
hodina
modelářského
kroužku
v Červeném Kostelci. Kroužek se koná ve
spolupráci s Městským kulturním
střediskem
v Červeném
Kostelci.
Setkávat se budeme v malém sále v
Divadle J. K. Tyla, vždy v úterý od 16
hodin.
V sobotu 20. března jsme se v Ostravě
účastnili setkání modelářů. Kromě
soutěžní výstavy, která měla mezinárodní
účast, modeláři představili nově vydané
vystřihovánky.
V sobotu 28. března proběhlo v MPM
setkání sběratelů všech oborů. Na
ukázku sbírky Klubu sběratelů Policka se
můžete nově přijít podívat právě do
Muzea papírových modelů.
V neděli 29. března jsme se ve Svídnici,
partnerském městě Police nad Metují,
zúčastnili setkání modelářů a vyhlášení
výsledků 19. ročníku modelářské soutěže
ŚWIDNICA-JUNIOR 2015.
Během března nás navštívili žáci
sedmých tříd ZŠ Police nad Metují.
Oblíbené a stále plné byly i Velikonoční
dílničky Martiny Noskové v rámci
Velikonoční výstavy, kterou pořádala MC
MAMINA z.s.

Sledujte nás i na našem facebooku:
www.facebook.com/MuzeumPapiro
vychModelu

Pokud chcete dostávat informace o
aktuálním dění v Muzeu papírových
modelů prostřednictvím e-mailových
zpráv přihlaste se na našem webu:
www.mpmpm.cz
Tel. 777 828 657
email:info@mpmpm.cz
Návštěvní doba:
9—17 hod. (so, ne, svátky, prázdniny)
9—15 hod. (po–pá)
Otevřeno každý den
Děti do 6 let zdarma
polední přestávka: 11:30 — 12:00

WWW.MPMPM.CZ

PŘEHLED AKCÍ: DUBEN - ČERVEN 2015
Velikonoční prázdniny v muzeu

Muzeum papírových modelů

www.mpmpm.cz

4.4.2015

Kdo je tady ředitel?

Kolárovo divadlo Police n. M.

www.policko.cz

4.4.2015

Pohár nadějí

tělocvična ZŠ Police n. M.

4.4.2015

Pyžamová zábava

Sál Žďár nad Metují

5.4.2015

Police - Hronov

Fotbalové hřiště TJ SPARTAK

2.- 3. 4. 2015

Filmový festival Jeden Svět

Kolárovo divadlo

11.4.2015

Miletín - Police

Miletín

16.4.2015

Antické lékařství a současná homeopatie - Mgr. Petra Zvířecí

Police nad Metují

16.4.2015

Čtvrteční tvoření - Kytky z PETky

Pellyho domy, Police nad Metují

18.4.2015

Klára a Bára (Studio DVA Praha)

Kolárovo divadlo Police n. M.

19.4.2015

Kdo je tady ředitel

Kulturní dům, Machov

19.4.2015

Police - Žacléř

9.-12.4.2015

20. - 24. 4. 2015 Týden Země

fotbalové hřiště TJ SPARTAK
Muzeum papírových modelů

26.4.2015

Police - Nepolisy

fotbalové hřiště TJ SPARTAK

26.4.2015

Tvorba v duchu antiky

Muzeum papírových modelů

28.4.2015

OVOV

tělocvična ZŠ Police n. M.

30.4.2015

Čarodějnický les

Pellyho park

30.4.2015

Pálení čarodějnic

Nízká Srbská

30.4.2015

Rej čarodějnic

náves Žďár nad Metují

Tajemství hradu Vlčinec

Stará škola - Dřevěnka

Květinový víkend v muzeu

Muzeum papírových modelů

2.5.2015

Jarní jízda KHV Metuje

Náměstí TGM

3.5.2015

Police - Kopidlno

fotbalové hřiště TJ SPARTAK

3.5.2015

Dětská hasičská soutěž

Nízká Srbská

4.5.2015

Severní stěna Eigeru & Země královny Maud

Police nad Metují

7.5.2015

Anaximandros z Milétu - PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.

Police nad Metují

9.5.2015

Křest poštovní známky Merkur

Police nad Metují

9.5.2015

Pouť do Vambeřic

Květen
1.- 3. 5. 2015

9.5.2015

www.zdarnadmetuji.cz
www.policefotbal.cz
www.policefotbal.cz
www.spolekapeiron.cz
www.policko.cz
www.policko.cz
www.policefotbal.cz
www.mpmpm.cz
www.policefotbal.cz
www.spolekapeiron.cz
www.policko.cz

www.rmn.wz.cz
www.mpmpm.cz
www.policko.cz
www.policefotbal.cz
www.policko.cz
http://spolekapeiron.cz
www.merkurpolice.cz
www.policefotbal.cz
www.mpmpm.cz
www.policko.cz
www.turistipolice.cz
www.policefotbal.cz

Dolní Kalná - Police

Dolní Kalná

Květinový víkend v muzeu

Muzeum papírových modelů

14.5.2015

Koncert maminkám

Police nad Metují

16.5.2015

Polický vandr

Police nad Metují

17.5.2015

Police - Kobylice

fotbalové hřiště TJ SPARTAK

19.5.2015

Polická stovka / Atlet roku

atletická dráha - sídliště

23.5.2015

Polická zelňačka

náměstí Police n. M.

23.5.2015

Běh sídlištěm

sídliště Police nad Metují

23.5.2015

Hronov - Police

Hronov

23.5.2015

Hasičská soutěž - Žďár n. Met.

louka Žďár nad Metují

23.5.2015

Otevírání stezky Vambeřická spojovací

Slavný, Dostálův statek

23.5.2015

Muzikanstské setkání - Relax Band, Slaveňáci a další

Slavný, Dostálův statek

24.5.2015

Radešovská osma

Radešov

28.5.2014

Thálés z Milétu - Doc. Zdeněk Kratochvíl, PhD.

Broumov

29.5.2015

Noc kostelů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

29.5.2015

Muzejní noc

Muzeum města Police n. M.

www.rmn.wz.cz

30.5.2015

Den řemesel

klášter

julinka.polickej.net

31.5.2015

Police - Miletín

fotbalové hřiště TJ SPARTAK

2.6.2015

Od pípy k pípě

hostinec Krčma Police nad Metují

3.6.2015

Kopidlno - Police

Kopidlno

http://www.policefotbal.cz
ski.polickej.net
http://www.policefotbal.cz

6.6.2015

Dětský den

Police n/Met - Sokolovna

6.6.2015

Zábava Nanovor

Nízká Srbská

6.6.2015

Žacléř - Police

Žacléř

13.6.2015

Mezinárodní MTB Maraton Stolové hory

Machov

13.6.2015

25. výročí ZUŠ

náměstí Police n. M.

13.6.2015

Hasičská soutěž "Bělský džbánek" a taneční zábava

Bělý

13.6.2015

Nepolisy - Police

Nepolisy

15.6.2015

Historie poznávání vesmíru - RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Police nad Metují

19.6.2015

Dvořákův festival - koncert DOCUKU

venkovní akce - Police n. M.

20.6.2015

O pohár starostky města

Police - Ochoz

20.6.2015

Běh z Police do Police

Police-vl. nádraží-Žďár n. M.

20.6.2015

Posezení s hudbou

Slavný, Dostálův statek

20.6.2015

Svatojánský jarmark

náves Žďár nad Metují

21.6.2015

Tvorba v duchu antiky II

Muzeum papírových modelů

27.6.2015

Sjezd řeky Metuje

Maršov nad Metují

27.6.2015

Tour de Torpédo

Nízká Srbská

8. - 10. 5. 2015

http://www.sskpedro.police
nadmetuji.cz
www.policko.cz
www.ski.polickej.net
www.policefotbal.cz

www.spolekapeiron.cz

http://www.policefotbal.cz
www.bklmachov.cz
www.zuspolice.cz
http://www.policefotbal.cz
www.spolekapeiron.cz
www.policko.cz
www.policko.cz
www.zdarnadmetuji.cz
www.spolekapeiron.cz
www.baroni.estranky.cz
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VŠECHNY CESTY VEDOU Z MILÉTU
Mgr. Petra Zvířecí

ANTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Odkazy antického lékařství v dnešní medicíně a alternativní léčbě

Police nad Metují, 16. 4. 2015 od 18.00 hodin v sále
Hasičárny
Petra Zvířecí ukončila v roce 2008 bakalářské studium klasické archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Její diplomová práce nese název „Antické
lékařství a současná alternativní medicína“.
V ní ukazuje osobní hlubokou znalost obou
témat a prioritně si všímá faktu, že využití a
využívání bylin v současné alternativní léčbě se od antiky vlastně
nezměnilo. Sama píše, že „většina léčivých rostlin vyskytujících
se obecněji v Evropě a na Předním Východě, které jsou dnes v povědomí většiny lidí jako oblíbené prostředky tradičního lidového
i alternativního léčitelství, byla známa a využívána i v antice.“ Vedoucí její bakalářské práce, doc. Iva Ondřejová v posudku k práci dodává, že se Petra Zvířecí kromě lékařství v antice „dotýká i
jiných témat, kterými jsou na příklad postavení lékařů v Řecku a
jejich vzdělávání, učenci pracující v helénistické době v Alexandrii a jejich přínos k obohacení lékařských znalostí.“
V roce 2011 dokončila magisterské studium klasické archeologie a tématem její diplomové práce bylo „Zobrazení vegetace
v římském a raně křesťanském umění a její symbolický význam“.
V současné době pokračuje v navazujícím doktorandském studiu.
Hlavními sponzory projektu „Všechny cesty vedou z Milétu“
jsou MycoMedica a VEBA. Dalšími sponzory a partnery jsou:
Hauk s. r. o., Město Police nad Metují, Obec Suchý Důl, Viridium,
Bazény Machov, Flora Care, Martin Cibulka – Kapitol a. s., SDH
Velká Ledhuj a SŠPTP Velké Poříčí. Patronem projektu je místostarosta Police nad Metují Mgr. Jiří Škop.
Apeiron z. s.

Výběrové řízení na fotografa kalendáře
Podnikatelský klub Broumovska vyhlašuje veřejné výběrové řízení na fotografa pro
nástěnný kalendář na rok 2016.
Podmínky výběrového řízení:
* záběry z regionu Broumovska v hranicích CHKO Broumovsko
* panoramatické barevné fotografie
* fotografie na šířku 460 mm v rozlišení 300 DPI
* pro každý měsíc jedna fotografie, tj. sestavení vlastní varianty kalendáře
* souhlas s použitím fotografií v případě varianty zastoupení více autorů v kalendáři
* součástí nabídky bude cena za jednotlivé fotografie
Termín pro dodání návrhů kalendářů – do 30. dubna 2015.
Kontakt:
Podnikatelský klub Broumovska
Jaroslav Betáš
Klášterní 1, P.O.BOX 81
550 01, Broumov
tel: 731 610 650
e-mail: jaroslav.betas@broumovsko.cz
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Sál Obecního domu v MACHOVĚ
Neděle 19. dubna 2015 v 17.00 hod.

Přehled kulturních akcí pořádaných Regionálním muzeem
v Náchodě v měsíci dubnu 2015
Bible v dějinách knižní kultury

Do 10. 5. 2015 je možné ve výstavní síni regionálního muzea
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu věnovanou bibli v
dějinách knižní kultury. Návštěvník může spatřit vše, co s vývojem
knihy souvisí, seznámit se s psacími látkami a potřebami, vývojem
písma, její rukopisnou podobou a proměnami, kterými prošla tištěná kniha od objevu černého umění do současnosti. Nejčastější
rukopisnou i tištěnou knihou byla právě bible. K vidění jsou desítky
jejích různých vydání, nechybí ani unikátní maketa Ďáblovy bible
(Codex gigas), největší rukopisné knihy na světě, považované za
osmý div světa. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12; 13-17 hod.

Podmalby na skle

Do 31. 5. 2015 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově
nám., čp. 18 výstava věnovaná podmalbám na skle ze sbírek muzea. V Regionálním muzeu v Náchodě je uloženo 285 historických
podmaleb, většinou z kladského Kaiserwalde, ale návštěvníci mohou spatřit rovněž zajímavé sklářské podmalby ze severních Čech a
dalších oblastí, Moravy a Rakouska. Otevřeno denně kromě pondělí
9-12, 13-17 hod.

Dějiny Náchoda a Náchodska

Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí
9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle
491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@
seznam.cz.

Pevnost Dobrošov

Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je
i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. V dubnu je
otevřeno denně 10.00 - 16.00 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat
na tel. čísle 724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@
seznam.cz.

VELIKONOCE

V POLICKÉ DŘEVĚNCE
Přijďte se podívat na Bílou sobotu t.j. 4.dubna od 9.00 do
15.00 do staré školy Dřevěnky, kde Vám Cech panen rukodělných předvede staré techniky,které si budete moci vyzkoušet.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

drátování
zpracování kukuřičného šustí
paličkování
tkaní na rámu a kolíkovém stavu
filcování
velikonoční aranžování
výroba pletených a háčkovaných hraček
zpracování ovčí vlny na kolovrátku
výrobky z proutí

Rády se s Vámi podělíme o recepty na velikonoční dobroty:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Jidáše
Boží milosti
velikonočního beránka
mazanec
bramborové placky plněné jablíčky
křehtíky což jsou malé plněné mazanečky.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jiřina Hejnová
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Petra JANŮ

s kapelou GOLEM

21. 4. 2015 od 19 h
Sál Josefa Čapka Hronov
Vstupné 370 Kč a 330 Kč

Místa prodeje: inf. centra Náchod, Police n. M., Nové Město n. M.,
Hronov, Červený Kostelec, Tipsport Hronov
Rezervace lístků na tel. 731 579 373

Slavnostní otevření revitalizované
části kláštera v Broumově
středa 22. dubna 2015
17:00 mše celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou
18:30 přestřižení pásky, žehnání, proslovy
19:30 koncert Hradišťanu

Dny otevřených dveří - Klášter Broumov
sobota, neděle 25. a 26. dubna 2015

Přijďte během posledního dubnového víkendu prozkoumat opravenou část broumovského kláštera a klášterní zahradu.
Připravujeme bohatý doprovodný program pro malé
i velké: prohlídky revitalizovaných prostor, hudba, divadlo,
výstavy, ukázka vzdělávacích
programů, hudební a filmová dílna, možnost vyzkoušet
nové nahrávací studio, zábavný quest Zahradohledačka,
aktivity pro děti, občerstvení
a mnohá další překvapení...
Vstup zdarma
www.klasterbroumov.
cz, www.facebook.com/
klasterbroumov
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov
Agentura pro rozvoj
Broumovska
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PROGRAM FESTIVALU JEDEN SVĚT

POLICE NAD METUJÍ

PRASKNĚTE SVÉ BUBLINY!

KOLÁROVO DIVADLO

ČTVRTEK 9. 4. 2015
18:00 slavnostní zahájení festivalu, vernisáž
výstavy společnosti Člověk v tísni LIDÉ
NA OKRAJI
CUKR BLOG (79´)
debata s režisérkou filmu Andreou Culkovou
Jde to i bez cukru! Raut všech chutí
z poctivých surovin prodejny Mlsná
farmářka z Náchoda
PÁTEK 10. 4. 2015
17:30 STÁLE SPOLU (75´)*
19:00 BOJOVNÍCI ZE SEVERU (54´)
debata s Petrem Tůmou, diplomatem ČR
působícím na velvyslanectví v Sýrii,
a Lukášem Gjuričem, diplomatem
a odborníkem na Blízký východ
21:00 benefiční koncert kapely PLEASE THE TREES
výtěžkem přispějeme šestiletému Honzíkovi
z Bukovice na nový vozík
SOBOTA 11. 4. 2015
10:00 JE NÁM SPOLU DOBŘE (75´)*
debata s režisérem filmu Sašou Dlouhým
a sinoložkou Zuzanou Ježkovou
12:30 OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE (108´)
14:30 TOTO A JEHO SESTRY (93´)
debata s Martinem Holečkem a Veronikou
Volfovou, terénními pracovniky
o. p. s. Prostor plus v Kolíně
17:00 VÁLKA LŽÍ (98´)
debata s Jiřím Sobotou, redaktorem týdeníku
Respekt
19:30 THULE TUVALU (96´)
debata s Karlem Polaneckým, energetickým
expertem a předsedou rady Hnutí DUHA
22:00 BUGARACH (91´)
neformální debata s redaktorem a editorem
ČT24 Janem Martincem a redaktorem
MF Dnes Ladislavem Pošmurou
NEDĚLE 12. 4. 2015
10:00 PIRÁTI ZE SALÉ (76´)
debata s Adamem Jarchovským,
profesionálním cirkusovým umělcem
a lektorem Cirqueonu
13:00–15:00 otevřený WORKSHOP ŽONGLOVÁNÍ pro
začátečníky, tělocvična ZŠ (50 m od divadla);
omezená kapacita, věk 10+, cena 50 Kč,
přihlášky na tel. 608 120 193
13:00 NEVIDITELNÉ VLNY (78´)
skype-debata s Lukášem Jelínkem, vedoucím
národní referenční laboratoře pro neionizující
záření, a Antonínem Fuksou, provozovatelem
webu www.elektrosenzitivita.cz
15:00 JÁMA (84´)
debata s Jiřím Stejskalem, režisérem filmu,
Davidem Stulíkem, diplomatem EU působícím
dlouhodobě na Ukrajině, a Vojtěchem Boháčem,
novinářem a politologem
17:30 DANIELŮV SVĚT (76´)
skype-debata s režisérkou filmu Veronikou
Liškovou
*Hlídání dětí do 10 let zajišťuje MC MaMiNa, cca 100m
od divadla, přihlášky předem na tel. 773 903 029.
Ve foyer divadla bude opět v provozu občerstvení
ve spolupráci s Café Dientzenhofer Broumov
a Tréninkovou kavárnou Láry Fáry Náchod.
VSTUPNÉ – filmy 50 Kč / permanentka 200 Kč /
koncert 80 Kč
www.jedensvet.cz/police-nad-metuji

BOJOVNÍCI ZE SEVERU

Søren Steen Jespersen, Nasib Farah / 54 min. / Dánsko,
Somálsko / 2014

V každodenním shonu nejdou odlišit od běžných
obyvatel, žijí své životy stejně jako ostatní, přesto
jednou vezmou do ruky zbraň a jdou zabíjet. Desítky
mladých lidí se v posledních letech přidávají
k radikálním islamistickým skupinám. Mladý muž
původem ze Somálska podává anonymní svědectví
o tom, jak radikální hnutí al-Šabáb rekrutuje
v Dánsku své přívržence.

BUGARACH

Ventura Durall, Sergi Cameron, Salvador Sunyer / 91 min. /
/ Německo / 2014

Dávná mayská legenda o konci světa probouzí k životu
ospalé městečko v jižní Francii. S blížícím se datem
21. prosince 2012 se začne masově šířit zpráva o tom,
že apokalypsu přežije jen 194 obyvatel Bugarachu.
Vesnice se stává jevištěm absurdních příběhů…
A novináři číhající na každém rohu rozdmýchávají
masovou hysterii…

CUKR BLOG

Andrea Culková / 79 min. / Česká republika / 2014

Je možné o cukru přemýšlet jako o droze? Režisérka
Andrea Culková o tom nepochybuje. Svou závislost si
uvědomila v těhotenství, kdy jí lékaři diagnostikovali
cukrovku. Snaha najít v obchodech potraviny bez
přidaného rafinovaného cukru se stala motorem pro
vznik snímku, ve kterém režisérka pět let pátrala na
různých místech světa po souvislostech mezi nemocemi,
poruchami chování a nadměrnou konzumací cukru,
mapovala rozpínavost cukerného průmyslu
i alternativní cesty stravování.

S nakažlivým optimismem udržuje při životě chod
domácnosti, kterou s ní sdílejí bývalý i současný
manžel, dospívající děti i svérázní nájemníci.
Nezdolnou Natašu nezničí nepřejícnost sousedů,
opakované požáry domu, ani nevydařená účast
v televizní talkshow.

JE NÁM SPOLU DOBŘE

Saša Dlouhý / 75 min. / Česká republika / 2014

Vesnička Vinařice darovala v 50. letech 20. století
čínskému družebnímu městu zemědělské stroje. Dar
ani vzájemná výpomoc nebyly zapomenuty. Dnes tu
roste komplex staveb inspirovaných pražskou
architekturou, včetně imitace Karlova mostu. Na
výstavbu „malé čínské Prahy“ dohlíží mladý český
sinolog Tomáš Jirsák alias Havran, který do Číny
přijel i se svou ženou a syny. Havranova volba
svérázné kariéry vede k zamyšlení nad tím, podle
čeho volíme své profesní i životní cíle.

NEVIDITELNÉ VLNY

Anna Katharina Wohlgenannt / 78 min. / Rakousko / 2014

Vize světa propojeného virtuální sítí a planety
pokryté bezdrátovým signálem jsou vzrušující hudbou
blízké budoucnosti a někde již realitou. Futuristické
naděje „úplného pokrytí“ bezdrátovým signálem však
pro lidi citlivé na elektromagnetické vlny představují
noční můru. Jejich osudy ve vynuceném exilu na
útěku před technologií, která jim způsobuje
nesnesitelné fyzické obtíže, se prolínají s příběhem
umělkyně lovící neviditelné vlny.

OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE

Jana Ševčíková / 100 min. / Česká republika / 2014

Do zaplněné modlitebny malé obce pod Tatrami vkráčí
rozložitý muž. Pod kněžským rouchem má fleesovou
bundu, ruce mozolnaté od těžké práce. Kněz Marián
s obrovským zápalem, ale i striktním přesvědčením
o správnosti svého počínání, vede „nemocnici duší" –
útočiště pro vrahy, feťáky nebo bezdomovce. Pravidla
domu jsou pevně dána: nově příchozí musí být střízlivý,
každý den pracovat a následovat Boží desatero.
Jakékoli vybočení z řádu se trestá vyhoštěním.
Kontroverzní osobnost Mariána a jeho názory na
homosexualitu se staly na Slovensku předmětem
široké debaty o právech gayů a leseb.

DANIELŮV SVĚT

Veronika Lišková / 75 min. / Česká republika / 2014

Žijí bez vidiny partnerského života a opětované lásky.
Osmdesát procent z nich trpí depresemi a pomýšlí na
sebevraždu. Řeč je o pedofilech. K jejich sexuální
orientaci se váže silné tabu naší společnosti. Daniel,
mladý student literatury, by ho rád prolomil, a dává
proto nahlédnout do svého světa. Světa nenaplněných
emocionálních potřeb a hledání životní perspektivy.
Citlivý portrét ukazuje, že jako jakoukoli jinou menšinu,
i pedofily pálí témata sebepřijetí a společenského
coming outu.

JÁMA

Jiří Stejskal / 84 min. / Česká republika / 2014

Uprostřed nového kyjevského sídliště se nachází
malý, polorozpadlý statek. Majitelka hospodářství
Nataša po léta vzdoruje developerům i nepřízni osudu.

PIRÁTI ZE SALÉ

Rosa Rogers, Merieme Addou / 76 min. / Velká Británie / 2014

Na pozůstatcích pirátské pevnosti v marockém Salé
vyrostla úplně jiná stavba – cirkusový stan. Útočiště
tu našla první marocká cirkusová škola, která poskytuje
alternativní vzdělání mladým lidem s pohybovým
talentem. Snímek ukazuje osudy několika z nich – od
přísných přijímacích zkoušek přes náročný trénink až

po přípravu vystoupení. Cesta k uměleckému vyjádření
je pro ně nejen cestou k profesionální umělecké
kariéře, ale i k nezávislosti a svobodě.

STÁLE SPOLU

Eva Tomanová / 75 min. / Česká republika / 2014

Na šumavských stráních panuje ticho a klid. Jen
v okolí stavení rodiny Mlčochových bývá rušno.
Kybernetik Petr a učitelka Simona mají totiž devět
dětí. Řád rodinného klanu stanovuje Petr, který se
rozhodl, že on a jeho rodina se vzdají výdobytků
moderní civilizace, aby ve jménu svobody mohli žít
volně a v souladu s přírodou. Za jakou cenu je tato
svoboda vykoupena a co naopak rodina svou
nonkonformitou získává?

THULE THUVALU

Matthias von Gunten / 96 min. / Švýcarsko / 2014

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným
místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní stát.
Ačkoli jsou obě místa od sebe vzdálená více než jedenáct
tisíc kilometrů, jsou dnes osudově propojena. Tající
led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy
zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Zatímco
se experti dohadují, jak změně klimatu zabránit,
obyvatelé Thule a Tuvalu už dnes každodenně čelí
jeho nezvratným dopadům a jejich tradiční způsob
života a obživy se rychlostí tajícího ledu mění.

BENEFIČNÍ KONCERT
PLEASE THE TREES

Páteční koncert alternativní pražské kapely (s kořeny
v Táboře) není jen ve znamení perfektního hudebního
zážitku. Tak jako jinde, i před polickým koncertem
zasadí Václav Havelka, Míra Syrný a Jan Svačina pro
příští generace strom. A také vystoupí benefičně.
Výtěžek z koncertu pomůže Honzíkovi z Bukovice,
který má Angelmanův syndrom. Něco více
o Honzíkově postižení a životě nám napsala jeho
maminka Dáša Kutíková:
„Honzíkovi bude v dubnu šest let. Normálně by šel
už do školy... Má ale vzácné genetické postižení –
Angelmanův syndrom. Říká se mu také syndrom
šťastných loutek a v naší republice má toto
chromozomální onemocnění asi třicet lidí. Honzík je
odkázaný na celodenní pomoc. Sám se neoblékne,
nenají, neumyje. Zatím sám nechodí, leze, nemluví
a ani nebude mluvit. Pořád bude malým dítětem.
Může se dožít normálního věku, třeba i sedmdesáti let.
Z porodnice nás propouštěli s tím, že máme
normální zdravé miminko. Měl problémy se sáním,
protože neměl sací reflex a já to nevěděla. Byli jsme
proto hospitalizováni pro neprospívání, po třech
týdnech hladovění. Začala série vyšetření. Jeho
psychomotorika se nevyvíjela a když mu byly dva
měsíce, začali jsme jezdit na rehabilitaci
a neurologii do Náchodu. Cvičila jsem s ním
4x denně Vojtovu metodu. V roce jsme strávili asi
týden na vyšetření v Praze-Krči na neurologii. Na
nic nepřišli. Když mu byly necelé dva roky, udělali
jemu i nám genetické vyšetření a to prokázalo
Angelmanův syndrom. Pak měl febrilní křeče a ty
odstartovaly epilepsii, takže užívá denně léky.

TOTO A JEHO SESTRY

Alexander Nanau / 93 min. / Rumunsko / 2014

Totonel, Andreea a Ana jsou k sobě vázaní silným
sourozeneckým poutem. Jejich matka je ve vězení,
a tak jsou odkázáni jen sami na sebe a pomoc
příbuzných. Ti si ale z jejich bytu na bukurešťském
předměstí udělali feťácké doupě. Nejstarší Ana (17)
brzy také propadá drogám. Andreea (15) však hledá
únik ze sociální pasti a podaří se jí zajistit pro sebe
a Tota (10) bydlení v dětském domově. Film vtahuje
diváka plně do života těch, kdo se ocitli na okraji
společnosti a o svou šanci musí tvrdě bojovat.

VÁLKA LŽÍ

Matthias Bittner / 89 min./ Německo / 2014

V roce 2003 zaútočily USA na Irák a svrhly režim
Saddáma Husajna. Válka po sobě zanechala desítky
tisíc mrtvých a zemi v rozkladu. Důvodem invaze
měly být chemické zbraně hromadného ničení. Čtyři
roky předtím se do rukou německé rozvědky dostal
uprchlík z Iráku, který do detailů popsal svou práci
v tajném iráckém vojenském komplexu na výrobu
chemických zbraní. Právě jeho svědectví posloužilo
Američanům jako důkaz k rozpoutání války. Jak se
ale ukázalo – Iráčan si vše vymyslel. Může obhájit své
činy, když svou lží pomohl vehnat svět do války?

K postižení patří i to, že Honzík má skoro pořád
veselou náladu. Miluje vodu, jídlo, pozná svou
rodinu, rád se kouká na televizi. Myslím, že nám
i rozumí. Je to takový andílek, svou neustále dobrou
náladou vrací svou lásku a nás tím dobíjí. Když mu
byly dva roky, tak se poprvé sám posadil, brala jsem
to jako zázrak, protože do té doby pořád jen ležel.
Teď už s ním necvičím doma, jen jezdíme na
rehabilitaci. Od září začal také chodit do speciální
školky do Hronova.
Museli jsme mu pořídit spoustu speciálních věcí.
Rehabilitační stůl na cvičení, zdravotní kočár,
speciální židli. Naposledy jsme mu pořizovali
otočnou sedačku do auta. Honzík jezdí autem moc
rád. S žádostí o pomoc jsem v minulosti oslovila
nadaci; sousedi nám pomohli sehnat peníze na
speciální kočár. Pomáhají nám kamarádi hasiči
z Německa. Něco proplácel sociální úřad. Využíváme
různé příspěvky a dávky, ale pokryjí vždycky jen
část nákladů. Jsme proto rádi za jakoukoliv pomoc.
Na www.angelman.cz se o postižení dočtete více."

NAŠIMA OČIMA

MARTINA JUNKOVÁ:

Cukr blog

Kontroverzní, tabuizované a emočně velmi silné téma
vybízející k diskusi je beze sporu téma pedofilie.
Český snímek Danielův svět zachycuje osobní
příběh pětadvacetiletého homosexuálního pedofila
Daniela, který díky své orientaci ztrácí možnost
plnohodnotného partnerského vztahu. Musím přiznat,
že pro mě, jako rodiče osmiletého dítěte, byl film
osobním oříškem. Ač ve mně lví mateřská ostražitost
zůstává, pochopila jsem díky němu i druhou stranu
mince, Danielovy pocity. Navíc si myslím, že není
zcela běžné, aby film, v němž je hlavním aktérem
pedofil, vystupoval bez jakéhokoliv zahalení své tváře.
Tomu říkám obrovská odvaha. Snímkem budeme
v nedělní podvečer uzavírat celý festival.

Danielův svět

MARIE HORNYCHOVÁ:

Doporučuji zahajovací film Cukr blog. Je mi sympatické,
že je to angažovaný dokument s jasnou vizí téma otevřít,
šířit a věci měnit. Téma se týká nás všech, ať chceme,
nebo nechceme, ať si to připouštíme nebo ne. Důkazem
je i to, že snímek do programu zařadilo 29 ze 33
regionálních festivalů. Že jsem na cukru zbytečně
závislá, to je mi jasné i bez filmu; že dětem škodí
přeslazené nápoje z automatů a školních bufetů, to je
nám taky všeobecně známo; ale že se přidává téměř do
všeho, včetně chleba, párků nebo tabáku, to mě
překvapilo. Přijďte se podívat, jakou hru s námi hraje
potravinářský průmysl, nadnárodní firmy a politické
lobby. Na otázky, které vás v souvislosti s projekcí
a pětiletým natáčením po celém světě napadnou, vám
ráda odpoví režisérka filmu Andrea Culková.
PAVLÍNA BINKOVÁ:

Jáma

Mě doslova polapila Jáma Jiřího Stejskala. Statkářka
Nataša jako jediná odolá nevýhodným nabídkám na
odkup pozemků při výstavbě sídliště v Kyjevě a dál
u svého domu svérázně hospodaří. Překvapilo mě,
kolik energie v sobě hlavní hrdinka má. Režisér se
navíc svým hrdinům dostal hodně pod kůži a my je
sledujeme po několik let z bezprostřední blízkosti.
Napadají mě tuzemské paralely s příběhy sedláka Jana
Rajtara nebo obyvatel Nošovic v jejich boji s větrnými
mlýny – nadnárodními společnostmi Nemak či Huyndai.
A protože nechceme být jen „nadčasoví“, pozvali jsme
na debatu nejen režiséra, ale i hosty, kteří dobře znají
situaci na Ukrajině. Vojtěch Boháč studoval na Krymu
a na Ukrajinu vyjel i během války, David Stulík působí
v Kyjevě jako diplomat EU.
PAVEL PINKAVA:

Bojovníci ze severu

Co byste dělali, kdyby vaši nejbližší přátelé jeden po
druhém odjížděli bojovat „za svobodu a ochranu své
víry“ do vlasti vašich předků? Žili byste dál svůj
prázdný život na anonymním evropském sídlišti bez
vlastní rodiny, bez práce a bez jakékoliv perspektivy?
Alternativa v podobě oddání se vyššímu cíli pro dobro
idealizované staré vlasti láká tisíce mladých
evropských muslimů, kteří odjíždějí bojovat do Sýrie,
Iráku, Somálska či Libye. Film Bojovníci ze severu
nastiňuje, jak vzniká rozhodnutí přidat se k teroristickým
organizacím typu al-Šabáb, a ptá se, zda existuje i cesta
zpět. Sám se moc těším hlavně na diskuzi po filmu –
s Petrem Tůmou z Nového Města nad Metují, který
pracuje jako diplomat na našem velvyslanectví ve
válkou zmítané Sýrii, a také Lukášem Gjuričem,
arabistou, sociologem a odborníkem na Blízký východ.
Hlavní partneři

Partneři

MICHAELA PLCHOVÁ:

Stále spolu

Na první pohled úsměvný snímek Evy Tomanové
o velké rodině, která žije alternativně a po svém. Idyla
života v souladu s přírodou na šumavských stráních,
spousta dětí, které jejich matka vyučuje doma a do
školy docházejí pouze na přezkoušení, otec, který
všem každodenně rozděluje práci… Jak minuty filmu
ubíhají, začne vám docházet, že ten, kdo si tady žije po
svém, je především otec rodiny. Neopomíná stále
vychovávat i svoji ženu, osobnosti dětí v podstatě
zadupává do země, je zřejmé, že jeho vůli se nelze
vzepřít. Postupně jsem si začala uvědomovat, že tady
nejde o to, že někdo žije alternativně. Lidí, kteří žijí
„jinak“, je na světě spousta a není na tom nic divného.
Ale tenhle film je především o jiném druhu vězení.
Shodli jsme se, že k filmu ani nebudeme pořádat
debatu, neboť to důležité nám snímek sděluje sám.
TOMÁŠ MAŠEK:

Bugarach

Většina z nás si asi vybaví mediálně dosti nafouknutou
bublinu, týkající se výkladu mayského kalendáře,
podle kterého měl v roce 2012 nastat konec světa.
V poněkud horší situaci se ocitli obyvatelé francouzské
vesničky Bugarach na úpatí hory opředené legendami
o mimozemšťanech ukrytých v jejím nitru, kteří
museli čelit obrovskému zájmu médií a nejrůznějších
podivínů. Hlas ve filmu postupně dostávají všichni
obvyklí podezřelí: rozličné skupinky ezoteriků,
příznivci new age a hippies proudící na místo činu,
postupem času čím dál rozčilenější a unavenější
starousedlíci i znudění a arogantní novináři. Důvody
proč jít právě na tento film? Milovníci krásných
záběrů ocení majestátnost Pic de Bugarach a okolní
přírody, filmoví šťourové se mohou přít o aranžovanosti
některých scén. A někoho film možná přivede
k myšlenkám o krizi spirituality nebo o moci médií –
může se o ně podělit s hosty pozdní debaty.
Mediální partneři

Spolupořadatelé

Policko před dvěma stoletími

Dostala se mi před časem do rukou už
téměř dvě století stará nevelká knížka, část
Průvodce po Biskupství Královéhradeckém,
s podtitulem „topografické a historické popsání všech měst, městeček, panství, hradů,
klášterů, statků, sídel rytířských, vesnic a
zbořených hradů, i s památnými událostmi
jejich, v témž biskupství se nacházejících“ třetí část věnovaná „Biskupskému vikářství
náchodskému“. Dílo vyšlo v Hradci Králové
roku 1827, autorem je Josef Mir. Král, „kněz
církevní“. Náchodské vikářství (k němuž
příslušelo i širší Broumovsko a Úpicko)
„mezuje na půlnoci s vývodstvím slezským
a s dílem biskupství vratislavského; na východní straně s dílem hrabství kladského
k arcibiskupství pražskému náležejícího;
na polední straně s vikářstvím třebechovickým; k západní straně s vikářstvím jaroměřským; severozápadně s vikářstvím
trutnovským“.
XIII. kapitola průvodce (celkem 7 stránek tištěných švabachem a ovšem i tehdejším pravopisem /w, au, gegj = její ad./) je
věnována farní osadě polické (Territorium
Parochiae Policensis). Tvoří ji (názvy a jejich pořadí tu ponechávám tak, jak jsou
v knížce uváděny, jinak přepisuji v latince a současným pravopisem): 1. Police, 2.
Hlavňov, 3. Slavný, 4. Ledhuj, 5. Suchý Důl,
6. Radešov, 7. Bezděkov, 8. Petrovice velké,
9. Petrovice malé, 10. Maršov, 11. Žďár, 12.
Vostaš, 13. Pěkov, 14. Pastviny (Hutberg /
tj.dnes Hony/), 15. Metuj /dnes Česká Me-

tuje/, 16. Bukovice, 17. Dědoví.
„Police (Politz, Policium), panství a městečko 18 obyčejných mil od Prahy, 1 a něco
přes ¾ míle od Náchoda, 7 ¾ hodiny cesty
od Králové Dvoru, 5 a asi ¾ míle od Králové
Hradce na řece Metuji ležící, pod ochranou
opata broumovského stojící. Jest zde krásný farní kostel pod názvem Narození Marie
Panny.“ Dále autor píše, co „opat rejhradský
Bonaventura Pitter vypravuje“, tedy pověst
o založení Police mnichem Vitališem se souhlasem opata Chuna. „Bydlel ten Witál na té
poušti s bratřími svými až do roku 1213.“
Přetiskuje pak česky text zakládací listiny
Přemysla Otakara I. včetně jmen svědků listiny, ovšemže bez jakékoliv pochybnosti o
její pravosti. Připomíná i další historii včetně zrušení kláštera v roce 1785. O Polici se
dočítáme, že „obyvatelé osady této na větším díle česky i také německy mluví; svou
však živnost lnem, přádlem, tkadlcovstvím,
obchodem s plátnem, a též, ale skromně,
polním hospodářstvím si vydělávají. Má
238 domů a 1385 lidí. R. 1794 bylo 229
domů a 1454 obyvatel.“
Pak následují jednotlivé obce v pořadí
výše uvedeném, u každé obce je sdělení,
že náleží k panství polickému a je uvedena
vzdálenost od Náchoda, případně i od Broumova (psán Braunow). Tak např. „Hlavňov
(Gross-Labnay) … 4 ¼ hodiny cesty od
Náchoda vzdálená ves. Má 61 domů a 464
lidí. R. 1794 měla 69 domů a 466 obyvatel,
a jest tu škola.“ O Slavném (Klein-Labnay)

se dovídáme, že je to „ves se školou panství polického. Má 28 domů a 115 obyvatel. R. 1794 patřila k Hlavňovu“, proto měl
Hlavňovv rove 1794 více domů a obyvatel
než o třicet let později. Nepatřil k Suchému
Dolu, jak bychom očekávali; nebo měl autor
špatné informace? Suchý Důl měl už tehdy
také školu, 90 domů a 687 lidí. Roku 1794
měl Suchý Důl 87 domů a 669 obyvatel. Nic
více se o něm neuvádí. Vesnicemi se školou
byly také Bezděkov, Velké Petrovice, Žďár
a Pěkov. O Ostaši se tu dočítáme: „Wostaš,
Wostáč (Wostasch), několik stavení u lesa
Wostaš nazvaného stojících, k panství Polici
náležejících, 4 ½ hod. cesty od Náchoda, 2
hodiny od Broumova, ¾ hod. cesty od Police
s bývalou kaplou pod názvem sv. Kříže na
kopci stojící ves.“
Mnohé údaje v knížce jsou spíše z okruhu pověstí než doložitelné historicky, ale
to bylo na počátku 19. století běžné. Autor
asi kraj z osobní zkušenosti moc neznal. O
přírodě, např. skalách, není v průvodci ani
zmínka. Autora a snad ani lidi na počátku
devatenáctého století to asi příliš nezajímalo. O Hvězdě, v té době by to byla ovšem také
„bývalá kapla“, není zmínka u Hlavňova ani
nikde jinde v celém textu průvodce, tedy ani
u farnosti broumovské. Dnes máme na průvodce podstatně jiné požadavky, ale přesto
snad není tehdejší pohled bez zajímavosti a
naše čtenáře může zaujmout.

Podle textu z roku 1827 zpracoval
Aleš Fetters
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KALENDÁRIUM

Duben – Z Valašského kalendáře
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského
kalendáře v roce. Má 30 dní. Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl
druhý měsíc v roce.
Měsíc duben získal svůj název proto,
že v tomto období kvetou duby. V latině je
nazýván aprilis, což je odvozeno od slova
aperire, otvírat, ve smyslu jarního otvírání
přírody.
Dubnové počasí je „aprílové“, tedy bláznivé a proměnlivé. Používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém
počasí v jiný čas. Jedna z pranostik se váže
konkrétně k 1. dubnu: Prší-li na 1. dubna,
bývá mokrý máj. Dne v dubnu přibývá
o 1 hodinu 44 minut. Délka dne je 12 hodin
57 minut až 14 hodin 41 minut.
První dubnový den se nazývá apríl, je
klasickým svátkem šprýmařů. Tento den je
společensky dovoleno žertovat a vyvádět
„apríl“ až do oběda. Zvyk pochází pravděpodobně ještě z pohanských dob, např. v severské tradici je patronem 1. dubna lstivý
bůžek Loki, který vyvádí lidem různé kousky.

Vzpomeňme si:
• 1. dubna 1809 – narodil se Nikolaj
Vasiljevič Gogol, ruský prozaik a dramatik
světového významu, představitel ruského
romantismu († 4. března 1852)
• 2. dubna 1725 – narodil se Giacomo
Girolamo Casanova, italský kněz,
spisovatel, intrikán, špión a diplomat († 4.
června 1798)
• 3. dubna 1873 – narodil se Jan Janský,
český neurolog a psychiatr († 8. září
1921)
• 4 dubna 1882 – narodil se Emil Filla,
český kubistický malíř († 7. října 1953)
• 5 dubna 1989 – zemřel Karel Zeman,
český filmový režisér, výtvarník, loutkář,
animátor a reklamní grafik, jedna
z nejvýznamnějších osobností světa
kinematografie a trikového filmu (* 3.
listopadu 1910)
• 6. dubna 1896 – začaly v řeckých
Athénách novověké letní olympijské hry
• 7. dubna 1348 – Karel IV. vydal zakládací
listinu Univerzity Karlovy, první vysoké
školy tohoto druhu na sever od Alp
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• 8. dubna 1914 – zemřel v Praze Jakub
Arbes, český spisovatel a novinář (* 12.
června 1840)
• 9. dubna 1865 – František Palacký
uveřejnil svůj koncept federalizace
Rakouska vycházejícího z politického
programu austroslavismu
• 10. dubna 1878 – narodil se v Ostroměři
v dělnické rodině Eduard Štorch, český
pedagog, spisovatel pro mládež a archeolog
(† 25.června 1956)
• 11. dubna 1970 – z mysu Canaveral
na Floridě odstartovala kosmická loď
Apollo 13, během letu na Měsíc došlo
k havárii, která vážně ohrozila životy
členů posádky
• 12. dubna 1961 – sovětský kosmonaut
Jurij Gagarin se na palubě lodi Vostok 1
stal prvním člověkem ve vesmíru, pobyl
v něm 108 minut, během nichž jednou
obletěl Zemi
• 13. dubna 1695 – zemřel v Paříži Jean
de La Fontaine, francouzský spisovatel,
nejslavnější novodobý bajkař (* 8.
července 1621)
• 14. dubna 1930 – zemřel Vladimir
Majakovskij, ruský básník a dramatik
(* 19. července 1893)
• 15. dubna 1818 – z popudu skupiny
českých šlechticů bylo v Praze založeno
Vlastenecké muzeum v Čechách,
současné Národní muzeum
• 16. dubna 1889 – narodil se v Londýně
v herecké rodině Charlie Chaplin,
slavný herec, režisér, scénárista a hudební
skladatel, patří k nejslavnějším světovým
filmovým tvůrcům († 25. prosince 1977),
• 17. dubna 1826 – narodil se v bohaté
pivovarnické rodině v Praze Vojtěch
Náprstek, významný český vlastenec,
národopisec, mecenáš a zapálený bojovník
za pokrok (†2. září 1894)
• 18. dubna 1955 – zemřel v americkém
Princetownu
Albert
Einstein,
americký fyzik německého původu,
zakladatel teorie relativity, jeden
z nejvýznamnějších vědců všech dob
(* 14. března 1879)
• 19. dubna 1824 – zemřel v řeckém
Missolonghi na horečky lord George
Gordon Byron, anglický básník, přední

představitel romantismu (* 22. ledna 1788)
• l 20. dubna 1937 – zemřel v Praze Josef
Mařatka, veliká osobnost českého
sochařství začátku 20. století (* 21. května
1874)
• 21. dubna 1990 – papež Jan Pavel
II.
zahájil
dvoudenní
návštěvu
Československa, jednalo se o historicky
první oficiální návštěvu papeže v
Československu
• 22. dubna 1724 – narodil se
v Königsbergu ve Východním Prusku
(v současnosti Kaliningrad v Rusku)
Immanuel Kant, německý filozof
(† 12. února 1804)
• 23. dubna 1616 – zemřel William
Shakespeare,
významný
anglický
dramatik a básník, klíčová postava
evropského dramatu (pokřtěn 26.dubna
1564)
• 24. dubna 1990 – raketoplán Discovery
vynesl do vesmíru Hubbleův vesmírný
dalekohled
• 25. dubna 1744 – zemřel v Uppsale
Anders Celsius, švédský astronom a fyzik,
autor Celsiovy stupnice (* 27. listopadu
1701)
• 26. dubna 2005 – zemřel Josef Nesvadba,
český lékař a spisovatel (* 19. června
1926)
• 27. dubna 1791 – narodil se Samuel
Finley Breese Morse, americký vynálezce
morseovy abecedy a telegrafu, sochař,
malíř portrétů a historických scén († 2.
dubna 1872)
• 28. dubna 1911 – narodila se Maria
Tauberová, česká operní pěvkyně,
sopranistka Národního divadla v Praze (†
16. ledna 2003)
• 29. dubna 1885 – narodil se v Praze
Egon Erwin Kisch, pražský německy
píšící reportér a spisovatel s přezdívkou
„zuřivý reportér“ († 31. března 1948)
• 30. dubna 1883 – narodil se v Praze
Jaroslav Hašek, český spisovatel,
publicista a novinář, satirický žurnalista,
autor nejpřekládanější knihy české
literatury proslulých Osudů dobrého vojáka
Švejka za světové války († 3.ledna 1923)
Zdroj: Wikipedie
Vybral František Janeček

ZEMĚPISNÉ REKORDY ČESKA – 3. část
VODSTVO
kém území: Vltava
(430 km)
yy
dvě nejdelší
řeky nebo části řek
na českém území:
Vltava spolu s českou
částí Labe, 542 km

Vodopády

Nejvyšší
vodopády se nacházejí v
Krkonoších na hraně
hlubokých ledovcových údolí. Na ostatním území se nacháSoutok Labe a Vltavy zejí nižší vodopády v
Území Česka leží na hlavním evropmístech, kde odolnější
ském rozvodí, což znamená, že většina
vrstva hornin vytváří hranu.
řek zde má své prameny a odvádí vodu do
Zeměpisné rekordy:
zahraničí, zatímco z okolních zemí přitéká
yy nejvyšší vodopád: Pančavský vodopád
jen malé množství. Celostátní dlouhodobý
(148 m; Krkonoše)
roční průměr srážek, které jsou hlavním
zdrojem vody, je 693 mm. Řekami odtéká Vodní plochy
Přirozených vodních ploch je v Česku
asi 1/3 z tohoto množství. Území je odvodňováno do 3 okrajových moří Atlantského relativně málo. Většinu vodních ploch tvoří
umělé vodní nádrže, vytvořené člověkem.
oceánu:
Údolní nádrže byly budovány hlavně v
yy Labe odvodňuje 63,3 % území do Severního moře. K povodí Labe náleží většina průběhu 20. století. Přehrazením vodních
území Čech. Hlavním přítokem Labe je toků vznikla v zaplavených údolích velká
umělá jezera, která se využívají pro vodoVltava.
yy 27,3 % území je odvodňováno Dunajem hospodářské účely (ochrana před povodně(neprotéká územím Česka) do Černého mi, úprava průtoku v řekách apod.), zásobomoře. Řeka Morava (s hlavním přítokem vání obyvatelstva, průmyslu a zemědělství
Dyjí) odvádí vodu do Dunaje z většiny vodou, výrobu elektrické energie nebo reúzemí Moravy. K povodí Dunaje rovněž kreační účely. Nejvíce vodních nádrží se nanáleží příhraniční oblasti v Šumavské chází na Vltavě (tzv. Vltavská kaskáda).
Zeměpisné rekordy:
hornatině na jihozápadě Čech.
yy K povodí Odry, která odtéká do Baltské- yy největší vodní plocha: Lipno I (4870
ha; Vltava)
ho moře, náleží 9,3 % území, a to zejména ve Slezsku a na severní Moravě, dále yy největší objem zadržované vody: Orlík
(716,0 mil. m³; Vltava)
pak menší území na severu a severovýyy nejdelší vzdutí: Orlík (68 km; Vltava)
chodě Čech (Liberecko, Broumovsko).
yy nejhlubší vodní nádrž: Dalešice (84 m;
Vodní toky
Jihlava)
České řeky jsou napájeny především
yy nejvyšší sypaná přehradní hráz: Daledešťovými srážkami a na jaře táním sněhu.
šice (100 m; Jihlava)
Nejvyšší průtok je dosahován především v
yy nejdelší sypaná přehradní hráz: Nejarních měsících (březen, duben), nejnižší
chranice (3280 m; Ohře)
od srpna do zimních měsíců. Vysoké vodní
yy největší vodárenská nádrž: Švihov
stavy mohou nastat i během prudkých a
(1670 ha; Želivka)
dlouhotrvajících dešťů v létě. K záplavám
yy přehradní hráz s největší šířkou záčasto tedy dochází během jarního tání a v
kladů: Nechranice (na Ohři), základy
létě (např. červenec 1997, srpen 2002).
jsou široké 800 m
Zeměpisné rekordy:
yy nejdelší řeka: Labe (německy die Elbe), Rybníky
byly budovány od 12. století zejména za
menší část leží v ČR, větší část v Německu, česká část měří 370 km, němec- účelem chovu ryb, později i jako zdroj vody
pro pohon mlýnů a hamrů. Největší soustaká ? km, celkem měří 1154 km
yy česká řeka s největším povodím: Labe, va rybníků se nachází v Třeboňské pánvi a
celkem 144 055 km2, česká část povodí je napájena Lužnicí a jejími přítoky.
Zeměpisné rekordy:
49 933 km2
yy nejvodnatější řeka: Labe, průměrný yy rybník s největší plochou hladiny:
Rožmberk (u Třeboně - 489 ha), je to
roční průtok v Hřensku 308 m3/s
v současnosti rybník s největší plochou
yy největší průměrný průtok: Labe (312,5
hladiny na světě, jeho objem je 6 200
m3/s, Hřensko)
000 m3 vody
yy největší celkový spád: Malé Labe–Labe
yy rybník s největším objemem: Staňkov(1317 m)
ský rybník (6,6 mil. m³)
yy nejdelší řeka, jejíž celá část je na čes-

Přirozených jezer je v Česku málo a
mají poměrně malou rozlohu. Nejčastěji
jsou ledovcová, říční, krasová a rašelinná.
Zeměpisné rekordy:
yy největší jezero: Černé jezero (18,4 ha;
Šumava).
yy nejhlubší jezero: jezírko v Hranické
propasti (220 m je zatím největší změřená hloubka, maximální hloubka dosud
není známa).
yy nejvýše položené jezero: Laka (1096 m
n. m.; Šumava).
yy největší jezero: Černé jezero na Šumavě, plochu hladiny má 18,4 ha; na 2. místě Čertovo jezero na Šumavě, 10,3 ha; na
3. místě Plešné jezero na Šumavě, 7,5 ha
yy nejhlubší jezero: Černé jezero na Šumavě, 40,6 m

Podzemní vody

Převážná část podzemních vod je tzv.
vadózní, tj. dostává se pod povrch vsakováním srážkových vod. Jen velmi malé
množství má původ v hlubinách zemského
nitra (juvenilní voda). Z tohoto důvodu je
podzemní voda silně ohrožena znečištěním
životního prostředí na povrchu, přičemž
následky znečištění se mohou vzhledem k
pomalému koloběhu podzemní vody projevit s odstupem mnoha let a mohou ohrozit
zásoby pitné vody i pro příští generace.

Nejbohatší zdroje podzemní vody

se nacházejí v propustných usazeninách
České tabule, Chebské, Českobudějovické a
Třeboňské pánve a také v údolích velkých
řek (např. Morava). V Česku je zřízeno 18
chráněných oblastí přirozené akumulace
vod o celkové výměře 18 000 km2. Okolo
vodních zdrojů jsou zřízena 3 ochranná
pásma, přičemž v prvních dvou pásmech
platí zákaz hnojení a užívání chemických
látek v zemědělství.
Zeměpisné rekordy:
yy nejvydatnější pramen prosté podzemní vody: Mělnická Vrutice (140 l/s).

Prameny minerálních vod se hojně
vyskytují v oblastech tektonických zlomů
a v místech dohasínající sopečné činnosti
z období třetihor. Nejvýznamnější oblasti výskytu minerálních vod, spojené s lázeňstvím, se nacházejí v severozápadních
Čechách (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Teplice, Bílina), ve
středních Čechách (Poděbrady, Sadská), v
Jeseníkách (Karlova Studánka, Velké Losiny), ale i v dalších oblastech (Teplice nad
Bečvou, Luhačovice).
Zeměpisné rekordy:
yy nejteplejší a nejvydatnější minerální
pramen: Vřídlo (73,4 °C, 1800 l/min,
Karlovy Vary)
yy nejvíce radioaktivní minerální prameny: Jáchymov
Pokračování seriálu v příštím
čísle Polického měsíčníku.
Vybral František Janeček
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Světci k nám hovoří …
SVATÝ JIŘÍ
jako sv. Jiří: je patronem
Anglie, Černé Hory, Etiopie, Gruzie, Libanonu,
Litvy, Malty, Německa,
Kanady, Palestiny, Katalánska, Srbska, Řecka a Portugalska, měst
Insambulu, Lublaně a
Moskvy, dále rolníků,
vojáků, malomocných
a nemocných kožními
chorobami a v neposlední řadě také skautů, kteří 24. dubna slaví
jeden ze svých hlavních
svátků.

ATRIBUTY

KDO BYL SVATÝ JIŘÍ

Podle legend se Jiří narodil kolem
roku 270 n. l. v Kapadocii (severozápadní Turecko) v urozené rodině. Jeho otec,
voják, byl pro své křesťanské vyznání
umučen pohany. Po jeho smrti se matka
vrátila do rodného města Lycea v Palestině, kde se Jiřímu dostalo vzdělání. Když
dospěl, vstoupil po vzoru otce do armády
a pro své zásluhy byl povyšován. Stal se
členem osobní stráže císaře Diokleciána, neblaze proslulého pronásledováním
křesťanů. Jiří se odmítl účastnit těchto
perzekucí a zříci se křesťanství. Zemřel
mučednickou smrtí 23. dubna 303. Nejdříve ho mučili, přivázaného na kolo hodili do rozpáleného vápna, ale přežil bez
zranění. Císařovna ohromená zázrakem
přijala křesťanskou víru, za což byla spolu s Jiřím sťata před bránami města.

O PÚVODU JMÉNA A JEHO OBLIBĚ

Jméno Jiří – Georgios je řeckého původu a vzniklo složením Ge (země) + ergon
(práce) a znamená tudíž rolní, zemědělec. Podle statistiky zveřejněné na internetu se v současné době jedná o nejčastější mužské jméno.

SVÁTEK A KULT SV. JIŘÍ

Svátek sv. Jiří připadá v našem kalendáři na 24. duben. Sv. Jiří je uctíván církvemi římskokatolickou, pravoslavnou,
anglikánskou a luteránskou (někde se
jako svátek slaví 23. duben).
Málokterý svatý je natolik obklopen
legendami a málokterý má tolik úloh
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Jiří je zobrazován
jako voják na koni, probodávající kopím draka,
který je zde symbolem
zla a pohanství. Tato
symbolika souvisí s legendou, při níž se u jezera, které bylo zdrojem
vody pro okolní krajinu,
usadil zlý drak. Obyvatelstvo si ho usmiřovalo pomocí obětí – nejprve ovcemi,
později lidmi, jejichž pořadí určoval los.
Když přišla řada na královskou dceru,
prosil král o její vykoupení za cenu zlata a stříbra. Obyvatelé to však pobouřilo
a trvali na tom, aby i král dodržoval své
zákony. A tak otec oblékl dceru do svatebních šatů a vedl ji jako nevěstu drakovi.
Právě tou dobou však projížděl těmi místy sv. Jiří, který draka přemohl a královskou dceru vysvobodil. Vděční občané se
vzdaly pohanství,přešli ke křesťanství a
15 tisíc se jich nechalo pokřtít.

SVATÝ JIŘÍ V LIDOVÉ TRADICI

Podle lidové tradice se na sv. Jiří otevírala země, a proto se nesměla pít voda
ze studní, protože byla jedovatá. Svátek
byl důležitým mezníkem hospodářského roku, především v chovu dobytka. K
svatému Jiří se váže množství pranostik.
Z desítek svatojiřských rčení uveďme alespoň několik:
yy Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři.
yy Na svatého Jiří rodí se jaro.
yy Když je na svatého Jiří mráz, bude i
pod křovím oves.
yy Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
yy Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do
svatého Václava.
yy Na svatého Jiří když prší, nejsou na
stromech žádné vlky.
yy Jak hluboko před svatým Jiřím namokne, tak zase dlouho po něm vyschne (a
naopak).

yy Co se před svatým Jiřím zazelená, to se
po něm ztratí.
yy Pršelo-li před svatým Jiřím, bude po
něm ještě více pršeti.
yy Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra hrob.
yy Před Jiřím sucho, po něm mokro.
yy O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje nepříjemná a mokrá povětrnost.
yy Jasný Jiří – pěkný podzimek.
yy Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po ním.
yy Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamn dobře.
yy Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
yy Co se před svatým Jiřím zazelená, to se
po něm ztratí.
yy Do svatýho Jiřího nebojte se hada žádnýho.
yy Na svatého Jiří když prší, nejsou na
stromech žádné odnože/vlky.
yy Jak dlouho žába před svatým Jiří křičí,
tak dlouho bude po něm mlčet.
yy Jak dlouho žába před Jiřím vříská, tak
dlouho po Jiřím zima píská.
yy Může-li se havran na svatého Jiří v žitě
skrýti, budem nejspíš úrodný rok míti.

PAMÁTKY ZASVĚCENÉ SV. JIŘÍ

V Českých zemích je sv. Jiří oblíbeným světcem a je mu zasvěceno mnoho
kostelů po celé zemi, mimo jiných i druhý nejstarší křesťanský kostelík na Pražském hradě, založený již r. 920 a po r. 973
přebudovaný na baziliku. Také románská
rotunda na Řípu (z první poloviny 12.
století) nese jeho jméno.
František Janeček

Zajímavé vlastnosti
některých čísel

Všimněme si např. čísla
142 857. Násobíme –li ho každým
číslem od 1 do počtu jeho číslic, tj.
do 6, dostaneme číslo, které vznikne cyklickou záměnou jeho číslic:
1 × 142 857 = 142 857
2 × 142 857 = 285 714
3 × 142 857 = 428 571
4 × 142 857 = 571 428
5 × 142 857 = 714 285
6 × 142 857 = 857 142
Takováto čísla nazýváme cyklická. Pokuste se nalézt nějaké další takové číslo.
Pokud se Vám to podaří, zašlete
jej nejpozději do 15. května 2015.
První z Vás obdrží od redakce PM
malou odměnu.
František Janeček

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015 / 2016
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin.
Stáhnout si je také můžete na www.mspolice.cz Žádost je třeba přinést s potvrzením
od lékaře, že je dítě řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22,
dále pak dle zákona o ochraně veřejného
zdraví Z 258/200 Sb. § 50 )

Mateřská škola Fučíkova 328
v Polici nad Metují

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vyplněné žádosti do MŠ
přijímáme:
yy písemně na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují –
přihlášky doručené do 30. 5. 2015

yy osobně:
VE DNECH 19. 5. 2014 OD 9.00 DO
15.00 HODIN V KANCELÁŘI ŠKOLY,
KDE VÁM BUDE PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO. UPOZORŇUJEME, ŽE
ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSANÁ OBĚMA RODIČI A POTVRZENÁ OD LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ ŘÁDNĚ OČKOVÁNO.
nejpozději však do 31. 5. 2014, což je
datum ukončení zápisu.
Výsledky přijímacího řízení (dle
registračních čísel) budou zveřejněny
do 14 dnů ode dne ukončení zápisu na
www.mspolice.cz a na vstupních dveřích
MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání
Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Na přijetí dítěte do mateřské
školy není právní nárok s výjimkou dětí v
posledním roce před zahájením povinné
školní docházky.

1) Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 zákona č. 561
/2004Sb., školský zákon)
2) Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují

3) Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním roce 2014 -2015 3 let – od nejstaršího po nejmladší.
Těšíme se na Vás za měsíc na shledanou!
Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti

na školní rok 2015 - 2016
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Police nad Metují,
Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
stanoví následující kritéria, podle kterých
bude postupovat při rozhodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci bude vyšší než
počet volných míst v Mateřské škole Police
nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad
Metují zapsaný v rejstříku škol a školských
zařízení.

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

se uskuteční
ve čtvrtek dne 16. 4. 2014
od 15.00 do 17.00 hodin,
bude Vám i dětem nabídnuta
prohlídka MŠ, budou zodpovězeny
vaše případné dotazy, můžete si
také vyzvednout žádost o přijetí
dítěte do MŠ.

Podrobné informace získáte
na telefonu
491 541 116 nebo 733 539 979
u pí ředitelky Dany Balákové,
popř. na emailu:
mspolice@email.cz
Polický měsíčník - duben 2015 - strana 24

9. třídy polické ZŠ v Osvětimi

13. března se uskutečnil dlouho očekávaný
zájezd do koncentračního
tábora Auschwitz. Zúčastnilo se ho 28 žáků 9. tříd.
Samotnému zájezdu předcházelo seznámení s problematikou
holocaustu,
zhlédnutí několika dokumentárních filmů se vzpomínkami pamětníků i beseda o aktuálnosti tohoto
problému v dnešní době.
Téma holocaustu nás bude
provázet i během jara a
v květnu ho pak uzavřeme
besedou s přímým účastníkem těchto událostí.

A co na to žáci 9. tříd? … „ měl by to vidět
každý“… „v noci jsem nemohl usnout“… „já si to
vlastně ani neumím představit“…

P o z o r !

P o z o r !

SBĚR STARÉHO
PAPÍRU

A to je přesně ono. Žijeme v úplně jiné
době, nepříjemné věci rádi vytěsňujeme ze
svých myšlenek, ale ony tím bohužel nemizí.

Pamatujme si to.

Mirka Seidlová, ZŠ a MŠ Police nad Metují

P o z o r !

P o z o r !

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují pořádá ve dnech 21.
– 23. 4. 2015 sběr starého
papíru. Sběr proběhne na
parkovišti v Jiráskově ulici,
vedle mateřské školy. Papír
bude vybírán vždy v době
od 7.00 do 9.00 hodin a od
12.00 do 14.00 hodin.
Prosíme o řádné svázání papíru. Papír třídíme na
dvě komodity - 1. noviny,
časopisy a letáky; 2. lepenka, karton.
Karel Nývlt, ředitel ZŠaMŠ

P o z o r !

P o z o r !

Spolek Julinka, žáci polické základní školy ve spolupráci s Muzeem papírových modelů Police nad Metují,
Muzeem stavebnice Merkur a se širokou veřejností uskutečňují projekt

H U S I T É v POL ICI NAD M ET UJ Í

Vážení čtenáři Polického měsíčníku,
jak jsme Vás již v minulých číslech informovali, na základní škole probíhá dějepisný projekt s názvem „Husité v Polici“.
Co se tedy chystá v měsíci dubnu 2015?
Obě muzea Vás všechny samozřejmě
Přípravy na pochod husitů měsrádi přivítají ve svých prostorách, necha- tem Police nad Metují – Vážení čtenáři
Jsem moc rád, že se k našemu projektu
přidala dvě významná muzea
v Polici nad Metují.

Muzeum stavebnice Merkur a
Muzeum papírových modelů.

jí Vás nejenom prohlédnout si vystavené
modely, ale můžete si také vyzkoušet šikovnost svých rukou, bujnost vlastní fantazie
a zručnost, které jistě budete potřebovat,
až si zkusíte něco sami sestavit či slepit. V
rámci našeho projektu obě muzea pro své
návštěvníky chystají soutěže, o kterých se
více dozvíte v následujícím čísle Polického
měsíčníku!

Vycházka na Vlčinec – v měsících
dubnu nebo květnu také připravujeme
historicko- turistickou vycházku z Police k
místu, kde jsou dnes již téměř neviditelné
zbytky strážního hrádku Vlčinec. Žáci budou informováni na nástěnkách školy, školním rozhlasem a svými učiteli. Pokud byste
chtěli jít s námi, budeme rádi. Počítáme s
nádherným počasím, příjemnou vycházkou
s menším či větším překvapením.
Výstava
žákovských
prací – čtrnáctého dubna
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2015 budou v naší škole třídní
schůzky a my s dětmi v tento
den uspořádáme v přízemí
naší školy výstavu prací, které děti vyráběli ve spolupráci
s rodiči, kamarády. Těšte se
na makety husitských zbraní,
zbroje i oblečení, které nosili
naši předci v 14. – 15. století.
Budeme rádi za Vaši návštěvu.
Jsou zváni nejenom rodiče, ale
také široká veřejnost.

Polického měsíčníku, mohu Vás ujistit, že se
s dětmi pilně připravujeme dne 30. května
2015 v dopoledních hodinách uskutečnit
pochod husitů naším městem. Překvapení
se nevylučuje!!! Děti s rodinnými příslušníky a kamarády vyrábějí rekvizity; já, bratr
Jan Bezzemek, připravuji, kudy půjdeme a
scénář průvodu. A všichni naši kamarádi a
kamarádky nám pomáhají.
Obracím se i na Vás, obyvatelé města
Police nad Metují a blízkého či
širokého okolí.
Přidejte se k nám! Vyrobte si doma s
Vašimi dětmi středověké oblečení a přijďte
si „zablbnout“, zahrát si 30. května 2015 na
husity táhnoucí městem Police, vykořeňujíce lichvu, nečestnost a nepřátele
české země.
za pořadatele - mluvčí husitského polního
vojska bratr Jan Bezzemek

Základní umělecká škola informuje…
25 let ZUŠ v Polici nad Metují
V roce 2015 oslaví naše škola již 25 let
od svého založení.
V souvislosti s tímto výročím také krátkými medailonky připomínáme některé
naše významné absolventy, kteří se hudbě
profesionálně věnují. V minulém čísle jsme
vás informovali o absolventech klavírní
třídy, nyní navštívíme oddělení dechových
nástrojů.

Úspěšní absolventi ZUŠ Police
nad Metují – žesťové oddělení
Martin Maroul

Martin Maroul patří mezi první absolventy žesťového oddělení naší ZUŠ vůbec.
Během studia v ZUŠ se třikrát probojoval v republikových soutěžích do celostátních kol a pokaždé přivezl zlato.

republikové úrovni s nejvyššími oceněními.
Neméně se Monice dařilo v oblasti sólové hry. V devíti letech vybojovala v celostátní soutěži zlato, které o tři roky později ve
stejné soutěži obhájila. Dvakrát se účastnila
i mezinárodní interpretační soutěže v Brně,
kde získala druhou a první cenu.
Nyní je studentkou čtvrtého ročníku
konzervatoře v Brně. Zde se připravuje na
profesionální dráhu pod vedením prof. Jindřicha Petráše.
Monika se stala v listopadu 2012
vítězkou soutěže konzervatoří v oboru
hra na lesní roh. O rok později naprosto
skvěle obstála uprostřed velké zahraniční
konkurence na mezinárodní interpretační
soutěži žesťových nástrojů, kde získala
1. cenu.
Nyní se připravuje opět na mezinárodní
klání žesťových nástrojů, které se zanedlouho uskuteční v Brně.
Během svých studií byla přizvána ke
spolupráci s Filharmonií Hradec Králové a
též s Českým národním symfonickým orchestrem.
Ve svém rodném regionu působí jako
členka žesťového kvinteta a též v oblasti pedagogické činnosti – od roku 2012
každoročně pracuje jako odborný asistent
letních kurzů žesťových nástrojů, které se
konají v nedalekých Křinicích.

konzervatoře, který je umělecky činný v celém jihomoravském regionu.

Úspěšní absolventi ZUŠ Police
nad Metují – oddělení dřevěných dechových nástrojů
Matěj a Barbora Pátkovi

V roce 1997 započal profesionální muzikantkou dráhu studiem na konzervatoři v Pardubicích pod vedením prof. Jiřího
Houdka – sólotrumpetisty Královéhradecké filharmonie. Martin s tímto orchestrem
začal již během studií spolupracovat. Po
dokončení následného studia na Akademii
múzických umění v Praze – pod vedením
doc. Vladimíra Rejlka a prof. Václava Junka – se stal stálým členem a dnes působí ve
Filharmonii Hradec Králové jako 1. trumpetista a zároveň vedoucí celé trumpetové
sekce.
Mimo aktivní profesionální dráhu hudebníka se Martin zabývá i pedagogickou činností. Působí v Pardubicích na ZUŠ
Havlíčkova a současně vyučuje na Pardubické konzervatoři.

Monika Němcová

Na lesní roh začala hrát až v 8 letech.
Navzdory tomuto časovému handicapu následoval velmi rychlý start a velké zaujetí
pro hru na tento nástroj přineslo nadstandardní výsledky.
V necelých devíti letech se stala členkou žesťového tria, které se od začátku své
činnosti mnohokrát účastnilo soutěží na

Matěj Pátek studuje od roku 2009 klarinet na Pražské konzervatoři u Petra Čápa,
Jana Macha a Miroslava Plechatého, kterou
letos absolvuje. Nyní úspěšně složil přijímací zkoušky na HAMU v Praze a byl přijat
ke studiu ve třídě Prof. Vlastimila Mareše a
prof. Jiřího Hlaváče.
S dechovým kvintetem konzervatoře
absolvoval několik koncertů v Portugalsku,
se školním symfonickým orchestrem se
účastnil mezižánrových projektů s Michalem Pavlíčkem a Davidem Dorůžkou.

Jaroslav Kollert
Již ve čtyřech letech začal hrát na trubku a ovoce tohoto včasného startu na sebe
nedalo dlouho čekat. Od osmi let se účastnil
celostátních soutěží – především v komorní hře, odkud mnohokrát spolu se svými
spoluhráči přivezl ocenění nejvyšší. V současné době je prvním trumpetistou žesťového kvinteta, které propojuje dva studenty konzervatoře a tři žáky naší ZUŠ. Tento
komorní soubor působí v našem regionu a
je nedílnou součástí každoročního dlouhonočního vytrubování na Hvězdě.
Jaroslav Kollert je nyní studentem čtvrtého ročníku konzervatoře Brno, kde se
připravuje na dráhu profesionálního hráče
pod vedením prof. Josefa Cecavy. Pod jeho
vedením též působí v Big Bandu brněnské
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Vystupoval v Clarinet Factory Orchestra, v doprovodu Činohry Národního divadla
v představení Boba Wilsona „1914“ v Praze,
Bělehradě a Remeši, v současnosti účinkuje
ve hře „Plačící satyr“ v Divadle na Vinohradech.
Je aktivním hráčem na klarinet a saxofon v jazzem ovlivněných kapelách Annabase (Police n. M.), 4Tune (Hradec Králové),
Mančos (Praha), rád organizuje busking s
přáteli v Praze a Amsterdamu.

Barbora Pátková studuje od roku 2012
na Pražské konzervatoři u profesorů Petra
Čápa, Jana Macha a v současné době studuje
ve třídě světově proslulé klarinetistky Ludmily Peterkové, profesorky Pražské konzervatoře.

učitele Romana Rokoše, a sborovému zpěvu
u paní učitelky Miriam Blažkové. Úspěšně
soutěžila na okresních a krajských soutěžích.
Od 9 let hrála ve školním Velkém dechovém orchestru BIG BAND, se kterým vyhrála i několik celostátních soutěží včetně absolutního vítězství v ČR.
Pátým rokem také působí v Police symphony orchestra pod vedením Dr. Miroslava
Srny.
Na konzervatoři je členkou Symfonického orchestru konzervatoře.

Klavírní koncert

V pátek 17. dubna 2015 se v koncertním sále naší ZUŠ uskuteční Klavírní koncert, na kterém se představí naše bývalá
absolventka Kristýna Šrámková, studentka Pražské konzervatoře a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve hře na klavír.
Na programu: R. Schumann, J. Brahms,
D. Šostakovič, J. S. Bach, S. Rachmaninov.
Polické publikum tak bude mít možnost
potěšit se uměním další talentované klavíristky z naší líhně...
Začátek koncertu je v 19 hodin.

Barborka Pátková jako
členka dechového kvinteta
Zcela mimořádným jevem je, že Bára
souběžně se studiem na konzervatoři je
zároveň také studentkou všeobecného
lékařství na 3. lékařské fakultě UK!

Katka Pastorková

Studuje druhým rokem na konzervatoři
v Pardubicích hru na klarinet.
Její hudební dráha začala již v 5 letech v
ZUŠ v Polici nad Metují, kde se učile hře na
zobcovou flétnu, klarinet a saxofon u pana

SOUTĚŽE ZUŠ

Velký úspěch našich dechařů
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Ve čtvrtek 26. února proběhlo v naší
zušce okresní kolo celostátní soutěže ve hře
na dechové nástroje.
Soutěž byla rozdělena na žesťové a dřevěné nástroje, které hodnotily dvě samostatné poroty.
V oboru žesťových nástrojů se zúčastnilo historicky nejvíce účastníků. Celý den
jsme mohli slyšet výkony mladých muzikantů na velmi vysoké úrovni.
Žáci naší ZUŠ předvedli nádherné
výkony a v bodovém hodnocení poroty
patřili mezi ty nejlepší.
Zde je celý náš soutěžní tým, který samozřejmě zahrnuje nejen samotné soutěžící, ale všechny, kteří se podíleli na jejich přípravě a v době samotné soutěže je
doprovázeli na klavír, zajišťovali zázemí
a celkově o ně pečovali, aby k samotnému
soutěžnímu výkonu byli připraveni na více
než 100%.
A zde jsou podrobné výsledky našich
soutěžících ve hře na žesťové nástroje:
Trubka:
kategorie 0:
Hlaváčková Lucie - 1. cena
Rotter Tomáš - 1. cena
Kategorie 1:
Meier Jakub - 1. cena
Hlaváček Josef - 1. cena
Karpf Mikuláš - 2. cena
Vaníčková Marie - 1. cena
Kategorie 2:
Kollert Štěpán - 1. cena
Kategorie 3:
Kubeček Tomáš - 1. cena
Lesní roh:
Kategorie 0:
Leontýna Bezušková - 1. cena
Michaela Kholová - 1. cena
Kategorie 1:
Kristýna Sirková - 1. cena
Doubravka Čápová - 1. cena
Eliška Jirmannová - 1. cena
Kategorie 3:
Jirmannová Markéta - 1. cena
Baskřídlovka:
Kategorie 1:
Krtička Jakub - 1. cena
Tomáš Hruška - 1. cena
Kategorie 3:
Kubeček Daniel - 1. cena

Kategorie 5:
Michal Lelek - 1. cena
Trombon:
Kategorie 4:
Procházka Vojtěch - 1. cena
Tuba:
Kategorie 1:
Taucová Simona - 1. cena
Kategorie 2:
Sirko Michal - 1. cena
Kategorie 4:
Zítka Marek - 1. cena
Ve hře na dechové nástroje dřevěné
jsme měli dva soutěžící:
Zobcová flétna:
kategorie 3:
Notková Barbora - 1. cena
Klarinet:
kategorie 5:
Trnovský Jiří - 1. cena (Absolutní
vítěz celé soutěže dřevěných dechových
nástrojů)
K dalšímu vynikajícímu výsledku v této
soutěži patří absolutní vítězství ve čtyřech
nástrojích na žestích a v celé soutěži dřevěných dechových nástrojů. (absolutní vítězství v nástroji znamená, že jeden ze soutěžících získal největší počet bodů udělených
napříč všemi kategoriemi).
V trumpetách získal toto absolutní vítězství osmiletý Jakub Meier, z trombonů
Vojtěch Procházka, nejlepším tubistou se
stal Marek Zítka a nejvíce obodovaným tenoristou se stal Michal Lelek. Ten zároveň
získal i absolutní vítězství všech žesťových
nástrojů. Stal se nejvýše ohodnoceným hráčem soutěžního dne.

Oba soubory získaly první místa a staly
se nejen absolutními vítězi ve svých kategoriích, ale Stragadoooga se stala dokonce
absolutním vítězem celé soutěže!

Krajská soutěž ve hře smyčcových souborů a orchestrů

Také ve středu, ale tentokrát 18. března,
jsme odjeli s našimi smyčcovými orchestry
do Vrchlabí, kde se v místním kulturním
domě Střelnice (znalci české kinematografie budou vědět, že v tomto sále natočil Miloš Forman film „Hoří, má panenko“) uskutečnilo krajské kolo soutěže smyčcových
souborů a orchestrů.
My jsme měli zastoupení v obou kategoriích – Orchestra Piccola ma Giocosa
ve smyčcových souborech a Archi Piccoli
v orchestrech.
A oba orchestry získaly první místa a
staly se absolutními vítězi svých soutěží!
Orchestr Archi Piccoli navíc bude reprezentovat náš kraj na republikovém finále, které proběhne 24. – 25. dubna v Olomouci.
Odbornou porotu tvořili profesoři konzervatoří a koncertní hráči filharmonií,
předsedou byl španělský houslista Mgr.
Eduardo García Salas.

Lektorem této problematiky bude Doc.
Zuzana Rzounková.
V současné době především působí jako
sólohornistka Symfonického orchestru hl.
m. Prahy FOK a její špičkové výkony obsahují orchestrální, komorní i sólovou hru.
Její koncertní činnost je nesmírně bohatá s
rozsahem po celém světě.
Kromě dráhy profesionálního umělce,
se též dlouhodobě věnuje pedagogické činnosti jako profesorka Janáčkovy akademie
v Brně.
Docentka Rzounková se bude zabývat
nejen teorií dané problematiky, ale především bude přímo pracovat se zúčastněnými
žáky na jejich konkrétních interpretačních
potřebách.
Ucelenou ukázku tzv. „řemesla“ hry na
lesní roh předvede na studentce čtvrtého
ročníku konzervatoře, která nám též přednese dva klasické koncerty pro lesní roh a
klavír.
Tento seminář je určen nejen pedagogům žesťových nástrojů, ale též všem žákům i jejich rodičům.
Ochota Doc. Z. Rzounkové najít ve svém
nabitém programu alespoň malou skulinku pro tento projekt, je pro nás velkou ctí
a vzácností .

V soutěži dřevěných dechových nástrojů se absolutním vítězem celé soutěže stal
Jiří Trnovský.

V měsíci únoru startují okresními koly
soutěže základních uměleckých škol, které
již tradičně vyhlašuje MŠMT v každém školním roce pro vybrané umělecké disciplíny.

Okresní kolo soutěže ve hře na
bicí nástroje

Ve středu 4. března pořádala naše škola
okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje v prostorách polického kláštera.
V sólové hře jsme byli zastoupeni jen
jedním soutěžícím – byl jím Šimon Štolfa,
který získal druhé místo.
V souborové hře jsme měli dvě tělesa Percussion orchestra v mladší kategorii
a soubor Stragadoooga v kategorii
nejstarších žáků.

Orchestr Archi piccoli pod přísným pohledem odborné poroty

Seminář metodiky výuky lesního rohu

V sobotu 11. dubna se uskuteční na naší
ZUŠ seminář metodiky hry lesního rohu.

Český jazyk: Dva postupující do
krajského kola
Do krajského kola Olympiády v
českém jazyce postoupili dva studenti
Gymnázia Broumov. V kategorii I. Matěj
Soulek z kvarty a v kategorii II. Klára
Ištoková ze septimy. Blahopřejeme.
PaedDr. Milan Kulhánek

Srdečně zveme všechny k zhlédnutí i
poslechu dopolední části, která proběhne
od 10:00 do 12:30 hodin a bude zaměřena
i pro nejširší veřejnost.
Odpolední část semináře se bude více
věnovat praktickému vyučování.
(ZUŠ)

Absolventka broumovského
gymnázia oceněna

Z celkem přihlášených 349 knižních titulů, vydaných
za minulý rok a přihlášených do čtrnáctého ročníku výročních knižních cen Magnesia Litera, vybraly poroty nominované v každé kategorii. Jejich jména byla oznámena
v úterý v Knihovně Václava Havla. Jednou z nominovaných je i absolventka Gymnázia Broumov Hana Lundiaková se svou knihou Imago. Ty trubko!
Milan Kulhánek
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Soutěž mladých kadeřnic ve znamení živlů

Řada zrcadel, hřebeny, laky všech
barev a napjaté očekávání. Taková
atmosféra panovala 20. února ve velkém
sále Obecního domu Velké Poříčí, kde
probíhala jako každoročně soutěž v dovednostech dvaceti budoucích kadeřnic 3.
ročníku Střední školy propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí. Úkolem soutěžících
bylo vytvořit účes podle vlastní fantazie
s použitím vlasových ozdob či příčesků.
Zadané téma Živly poskytovalo mladým
kadeřnicím možnost využít vlastní kreativitu v nejvyšší míře. A proto na hlavách
modelek ve vymezeném čase 70 minut
vznikaly kreace inspirované vodou, ohněm
či větrem.

Ale nelze se domnívat, že takový účes
je možno vytvořit jen tak nahodile, bez přípravy. Většina děvčat se svými modelkami
trénovala několik měsíců. Klára Macková svou přípravu charakterizovala takto:
„Mám ráda modrou barvu, a proto jsem se
zaměřila na vodu. Modelkou mi byla moje
mladší sestra, protože má dlouhé vlasy.
Potom jsem se rozhodla, že účes ztvárním
do podoby kašny, ze které tryská voda.“
Kateřina Šálená zase vysvětlila, proč použila při ztvárnění účesu nezvyklou ozdobu:
„Napadlo mě vsadit do účesu loď, která se
hodila k vodnímu živlu. Právě takovou loď
si přivezl z Chorvatska můj přítel. Musela

jsem si ji upravit, takže jsem mu ji trošku
poničila.“ Monika Sajfrídová měla zase jiný
nápad: „Ze živlů jsem si vybrala mraky,
takže kromě účesu jsem musela sehnat pro
modelku vhodné šaty, barvy na tělo, stříbrné třpytky, vločky, barevnou řasenku a
laky.“ „Já jsem si vybrala duhu,“ říká o své
soutěžním účesu Michaela Schreiberová.
„Proto jsem si nakoupila barevné spreje a
míchala jednotlivé barvy. Také líčení modelky bylo v barvách duhy.“ A třeba Martina Matoušová zase ztvárňovala sněhovou
bouři.
Odbornou komisi pod vedením Jany
Chudomelové tvořili Antonie Bartoňová a
Jaroslav Kutina. Porotci bedlivě sledovali dívky při práci a na
výsledcích soutěže se
jednomyslně shodli.
Třetí místo obsadila
Simona Veselá, druhou
říčku obsadila Klára
Macková a vítězství si
odnesla Kristína Svobodová. A jaké dojmy
si odnesla vítězka
soutěže?
„Modelku
jsem měla od začátku
jasnou, spolužačku z
prvního ročníku Zuzanu. Od chvíle, kdy jsem
se dozvěděla zadané
téma, probíhaly mi
hlavou různé nápady. Nakonec jsem zvolila
vodní živel. Ozdoby do vlasů jsem si vyráběla sama. Atmosféra soutěže byla super,
ale tréma byla velká, celá jsem se klepala.
Při vyhlášení jsem byla velmi nervózní,
moc jsem si přála dobře se umístit. A když
najednou řekli, že jsem vyhrála, byla jsem
šťastná a spokojená,“ s radostí sdělila Kristína. A Tereza Bartková k celé soutěži dodala: „Byla to skvělá zkušenost a nikdy na
svou první soutěž nezapomenu.“
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie velké Poříčí
www.ssptp.cz

Velikonoce jsou za
dveřmi

Mladí aranžéři a aranžérky ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
měli v jarním období napilno. S úspěchem se
představili se svými nápaditými výrobky na
velkých velikonočních výstavách ve Velkém
Poříčí, v Hronově a v Městské knihovně v Náchodě. Přesto však stihli připravit pro čtenáře malý jarní dárek v podobě velikonočního
košíčku. Má tvar srdíčka a lze jej použít jako
dárkový košíček také k jiným svátečním příležitostem. Jeho výroba není příliš náročná,
svedou ho všichni, dokonce i šikovné děti. Jako
předloha poslouží přiložené fotografie.
A co na něj budete potřebovat? Připravte
si nůžky, řezací nůž, pravítko, tužku, lepidlo
Herkules a barevné čtvrtky. Nejprve dvakrát
obkreslíme šablonu na barevný papír, vystřihneme ji a vnitřní část prořízneme řezacím
nožem. Jednu část šablony rozřízneme na dvě
části a propleteme. Nakonec přilepíme obě
části srdce a poutko. Do srdíčka můžete naaranžovat bonbony, velikonoční vajíčko s kokosovým vláknem, kuřátko apod. A možná, že si
podobně připravíte také dárek pro maminku
nebo babičku k jejich svátku.
Tak tedy krásné a slunečné Velikonoce!

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Studenti z Dánska navštívili Střední průmyslovou školu v Hronově

V rámci projektu seznamování dánských studentů se strukturou vzdělávání
v evropských zemích navštívilo 2. března
2015 šest studentů se dvěma pedagogy naši
školu. Přijeli k nám z dánské přímořské oblasti Stevns Kommune, vzdálené 60 km od
Kodaně. Tento region tvoří spousta malých
vesnic spolu se třemi městy, z nichž Store
Heddinge je považováno za centrum veškerého dění. Celková populace oblasti čítá cca
20 000 obyvatel.
Studenti se svými pedagogy (3 děvčata
a 3 chlapci ve věku od 15 do 19 let) strávili
dopoledne v naší škole. Seznámili se především s vybavením elektrotechnických a
strojírenských oborů a prakticky jim byla
předvedena malá výrobní linka (soustruh a
frézka obsluhované robotem), kterou naše
škola pořídila z evropských dotací v rámci
projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém
kraji.
Program dále pokračoval besedou,
v průběhu které se postupně nejdříve představili hosté a potom naši žáci v anglickém

jazyce komentovali propagační film o naší
škole. Hosté nás informovali o struktuře
školství, délce povinné školní docházky,
možnostech středoškolského vzdělání
s prostupností mezi jednotlivými obory.
Dále nás pak oba pedagogové seznámili
s šíří mimoškolních aktivit pro žáky ve věku
13 – 18 roků. Jednou z těchto aktivit jsou i
poznávací a vzdělávací pobyty v zahraničí,
kterým byla i návštěva našeho náchodského regionu.
Přínosem
této
návštěvy bylo nejen
vzájemné předání si
informací o školství
v našich zemích, ale
i praktické ověření
důležitosti znalosti
cizích jazyka, v našem
případě anglického,
který byl pro obě skupiny druhým, tedy nemateřským jazykem.

Celé dopoledne proběhlo v přátelském
duchu s příslibem další spolupráce v budoucnosti s možnou návštěvou jejich země
a přírodních krás, mezi které počítají např. i
útesy nazývané Stevns Klint chráněné organizací UNESCO.

se budovalo při plném provozu. A zjištěné
detaily se dolaďovaly s pomocí každé dobře
míněné rady a zkušenosti. Za jednu dvanáctihodinovou službu, a to je poslání, uběhají
sestry až 11 km!!!
Řadu veselých historek a informací o sociálních službách, přihlášce do DD, finančních podmínkách, prostě úplně vše k plné
informovanosti kategorie těch, co se už bez
pomoci druhých neobejdou. Veliké poděkování každému, kdo poznal toto prostředí, a
přispěl svým dílem a pomocnou rukou, aby
se naše město nemuselo stydět, ale klienti
měli etapu sice poslední, ale tu nejlepší a
spokojeny byly i jejich rodiny. Paní ředitelka
zmínila nedocenitelnou oporu města v čele
s paní starostkou I. Jenkovou. A to je dobře!
Važme si toho! Patriotem je pan Magnusek
– filmový režisér.
Ivana Richterová podala zprávu a informace o kultuře v Pellyho domech a Koláru,
kde nás přijmou 21. 4. na našem dalším setkání S-K-O.

Náš František, tak říkáme panu Pivoňkovi, přečetl dobře míněné rady seniorům.
Jak ušetřit na Vánoce! Výstižné a vtipné,
slušné, trochu i k pláči. My to vzali s humorem, nic s tím nenaděláme…
Jak úvod, tak i závěr setkání patřil naší
předsedkyni paní H. Pivoňkové a zprávy radostné. Zájezdy! 26. 5 t. r. pojedeme směr
Hradec Králové do PLANETÁRIA, které je
nově otevřené, dále do Hrádku u Nechanic
prohlídka zámku. Cena 200,- Kč. Zájemci i z řad nečlenů platí 275,- Kč. Hlásit se
můžete u naší organizační referentky pí
H. Tremčinské a platit při dubnovém setkání. Na výlet směr Doudleby pojedeme 30.
září. Konkrétní informace až po doladění.
Před tímto máme 2 měsíce prázdniny.
Máte se nač těšit, a to je skvělé. Mějte se
už jenom jarně, je to tady, cítit je všady…
Kde nás najdete: http://www.meu-police.cz/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Mgr. Michaela Pavlíková
učitelka SPŠ Hronov

Seniorské aktuality...
Neuvěřitelné! Píše se datum 17. 3. 2015,
to znamená, že vytoužené jaro už ťuká na
dveře, ale jedna paní povídala, to je zaručené, že se zima nevyblbla a to budeme prý
koukat? No řekněte, to je ale scénář? Jako
by nám vyrazila dech! Je však březen a za
kamna vlezem…
Víte, kam jsme vlezli my? Do domova
důchodců na Sibiř, do teplíčka s pohoštěním spolupracovníků p. Exnera, v útulném
prostředí, kde jsme se 2 hodiny vrátili ve
vyprávění bývalé ředitelky pí V. Kašíkové
a domovníka p. K. Hrzána „Dominika“. A
bylo co poslouchat. Obětaví lidé se srdcem
na dlani. Jinak se to vyjádřit ani nedá. Radosti, starosti, i bolest, prožívali řadu let
nejen s klienty, ale i s personálem, který mimochodem pí ředitelka ocenila. Vstřícnost,
obětavost a úcta ke stáří a to není zrovna
bezproblémové. I na ŘÁDOVÉ SESTŘIČKY a
jejich schopnosti a pomoci, až do toho budování a „papírování“, aby budova z roku 1937
doznala takové podoby jakou má dnes. Vše
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Den Země – pátek 24.4.

Dopolední program věnujeme úklidu
blízkého okolí. Sraz v 9h u MC. Pytle na odpadky zajistíme.

PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR:

Velikonoční výstava

V době uzávěrky jsme ještě pilně vyráběli a těšili se na dílničky Martiny Noskové
a Martiny Váňové v Muzeu papírových modelů, kde se tentokrát výstava uskuteční.
Děkujeme MPM za pomoc při organizaci a
děkujeme všem šikovným dětem i pedagogům za krásné jarní inspirace.

PLÁNY NA DUBEN:

Látkové plínky – beseda, v úterý
15.4. v 16 hodin v prostorách MC
Poradkyně Veronika Klusáčková představí moderní látkové pleny Bamboolik,
nabídne pomoc při sestavení výbavy podle
požadavků maminek. Spojeno s ukázkou
100% přírodní kosmetiky Eone.

Bubnuje celá rodina

(www.bubenickaskola.cz)
v pátek 17.4. odpoledne v 17h

Kurz pro rodiče s dětmi – kurz trvá 90
min. maximální počet 20 osob. Vhodné pro
děti od 6 let. Vstupné 50,- dítě a 100,- dospělí. Vzhledem k omezené kapacitě prosím
o přihlášení předem na kontaktech MC. Děkujeme.

Rozprava o výživě

Lidé říkají, že bez masa zemřete! Vědci, ale
teď zjišťují, že kvůli nadmíře proteinů, které
jsou obsaženy v mase, tělo ztrácí cenný vápník, neboť ke zpracování proteinů je právě
vápník nutný. Z toho pak plynou nemoci kostí
a zubů ů je to jako s vitaminy B. Jedna z věcí
ve vitaminu B, díky kterému ho vůbec můžete
vstřebat, je podlátka INOSITOL. Ale do spousty vitaminů inositol vůbec nedávají. Je určité
množství inositolu, které je potřeba ke vstřebání vitaminu B a když tam není, tak to nijak
nevyužijete. A tak je to se všemi vitaminy. Lidé
je kupují, ale prodejce naprosto nezajímá, zda-li je to zdravé či nikoliv, jde prostě o obchod!
Když jíte čerstvou zeleninu, získáváte cenné enzymy, které vám pomohou zpravovat vitaminy.
Šríla Prabhupáda – zakladatel hnutí Hare
Kršna – zastával heslo: Jednoduché žití a hluboké myšlení.
Myslím, že v tom spočívá celé tajemství
smyslu života.
Informace o výživě jsem čerpala z článku
od Bhakti Vidjá Púrna Svámí.

Hare Kršna

Markéta Jandová
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1. Turnus : 20.7. – 24.7. 2015
Hlavní vedoucí: Martina Nosková
(výtvarně a tvořivě zaměřený)
2. Turnus : 27.7. – 31.7. 2015
Hlavní vedoucí: Martina Macounová
Tábor je určen pro děti ve věku 3-8
let. Přihlášky jsou k dispozici v MC, na
webových stránkách, nebo na vyžádání
pošleme mailem. Kapacita je omezena,
přednost mají dříve přihlášení.

Spoustu dalších akcí, které se musí přizpůsobit počasí, plánujeme na jaro a léto,
proto sledujte náš web a FB!!!

Helena Pohlová

ZAHRADNÍKŮV DUBEN
S l u n í č ko
už se do zahrady opírá
s větší silou,
ale mráz ještě
občas rád vystrkuje růžky.
Modrou oblohu střídají
chumelenice
a my se nestačíme divit,
jak rychle se
počasí mění.
Ale co se dá dělat, na zahradu se
vypravit musíme. Duben je totiž na
zahradnické práce jedním z nejnáročnějších měsíců. Měli bychom toho
stihnout udělat opravdu hodně: řez
ovocných i okrasných dřevin, výsadby a přesadby, přihnojování, postřiky proti chorobám a škůdcům,
kypření, odplevelování, výsevy... Na
nic nesmíme zapomenout! Co teď
zanedbáme, těžko budeme později v
roce dohánět.
Duben je posledním měsícem
výsadby tzv. prostokořenných ovocných keřů a stromů (tedy rostlin
bez tzv. zemních balů), platí to i pro
růže; vysazujeme je do začátku rašení. Nejvhodnější termín k sázení
vinné révy a broskvoní je právě nyní
– v této době se většinou nejlépe ujímají. Přesazujeme a dělíme všechny

trvalky, zejména druhy kvetoucí v
létě a na podzim. Seřízneme všechny jejich uhynulé nadzemní části,
které je chránily před nepřízní počasí. Zastřihnout už můžeme také
uschlá stébla okrasných trav, přes
zimu jsme je na rostlinách správně
ponechali. Ve druhé polovině dubna
vysazujeme například mečíky (gladioly), jiřiny a další v létě kvetoucí
cibulové a hlíznaté rostliny. Přímo na
stanoviště vyséváme odolné letničky, třeba černuchu a hrachor. Sázíme
i otužilou a předpěstovanou sadbu
- letní fialu, hledík, čínský karafiát...
Ze zelenin sejeme ty na teplotu méně
náročné (ředkvičku, ředkev, hrách);
sázet můžeme hlavně ranou košťálovou zeleninu a salát. Kypříme půdu
v záhonech. V suchém jaru začínáme
zavlažovat a nezapomínáme zalévat
především nově vysazené dřeviny.
Trávníku v tomto měsíci věnujeme zvýšenou pozornost; kromě vyhrabání a provzdušnění nejpozději
koncem dubna travní porost poprvé
posečeme, a to zhruba o třetinu výšky porostu. Kromě toho trávník už
musíme přihnojit, nejlépe vícesložkovým hnojivem. Na trhu jsou hnojiva speciálně pro trávníky určená.
Noemi Mědílková
Trees prodejní zahrada
Ulice 17. listopadu 1270
Červený Kostelec 54941

KULTURNÍ AKCE DUBEN 2015
Filmový klub

7. dubna od 19 hodin
Novinka v naší prodejní zahradě – první filmový
večer v prostorách kavárny. Od dubna pro Vás budeme každé úterý v podvečer promítat nejzajímavější
díla světové kinematografie.
Vstupné dobrovolné.

Výroba mýdel

10. dubna od 16.30 hodin
Na tomto kurzu se naučíte vyrobit mýdlo sami a z
přírodních materiálů. V případě zájmu bude vypsán
ještě jeden termín.
Kurzovné 180 Kč + použitý materiál.

Večer plný pochutin

17. dubna od 16.30 hodin
Na tomto kurzu se naučíte připravovat netradiční občerstvení, čokoládové pralinky, domácí likéry
a další pochutiny z kvalitních surovin. Dostanete
spoustu receptů a kuchyňských tipů, vyrobené pochutiny si odnesete domů.
Kurzovné 350 Kč.

Truhlíky a balkonovky - promoakce

17.-18. dubna od 9 do 15 hodin
Jak na to s truhlíky a letničkami vám poradí obchodní zástupce firmy ZC - Jindřichův Hradec Ing.
Zuzana Juranová. Přijďte si pro radu a připravte se na
letničkovou sezónu s předstihem. Předem si můžete
objednat osázení vámi donesených truhlíků nebo nádob vybraných přímo na prodejně.

Floristická soutěž

Valná hromada
Výbor fondu pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí připravil pro
své členy i nečleny na sobotu 7. března 2015 na Bezděkově Valnou hromadu. Sešlo se nás tam celkem 107
a všichni v očekávání hezkého odpoledne prožitého mezi svými přáteli.
Schůze proběhla podle připraveného programu a trvala asi hodinu.
Pak pan předseda Karel Macoun
schůzi ukončil a pozval všechny přítomné na volnou zábavu.
Jako poděkování za práci v uplynulém roce jsme připravili předání
malé kytičky všem členům výboru a
výběrčím, kteří se zasloužili o zdárný
průběh fungování v roce 2014.
Měli jsme i pár kytiček navíc.
Byly připraveny pro Vojtěchovy. Vojtěchovi na Bezděkově ukončili svoji
podnikatelskou činnost v pohostinství z důvodu odchodu do důchodu.
Nechali jsme si celou jejich partu nastoupit. Udělali jsme jim společnou
fotku a pan předseda Karel Macoun
jim všem poděkoval za to, jak se o
nás po celá léta při našich akcích
vzorně starali. A pan místopředseda
Jaroslav Heinzl jim rovněž poděkoval

Prodejní zahrada Trees
Červený Kostelec

a předal malé kytičky. Na Bezděkově
u Vojtěchů jsme byli vždy velice spokojeni.
Na kulturní program k nám přijel pan Vráťa Stára z Náchoda. Je to
„Mistr republiky ve hře na foukací
harmoniku“. Bylo to zase docela něco
jiného a hrál moc pěkně. Prostě UMÍ
– jak by řekla naše mládež. A hrál
ještě po celý večer s Frantou Čížkem
k tanci i poslechu. Zpívala nám Zdena Krtičková. Zdena je dost nemocná,
ale stejně si najde čas a přijde nám
zazpívat. A zpívá jí to moc pěkně.
Byla i tombola. Byla bohatá a
hodnotná. Ceny vždycky donesou
naši členové. A bylo zase veselo. Večeře zajistili Vojtěchovi, a tak ke spokojenosti nechybělo nic. Pro starší a
pokročilé se toho v dnešní době moc
nedělá. A tak se z různých vesnic na
okolí mělo možnost sejít se a zavzpomínat.
Asi ve 20 hodin jsme se s veselou rozešli do svých domovů. Všem
zúčastněným i všem organizátorům
patří velký dík.
Zapsala Marie Chaloupková
jednatelka

22. dubna od 9 hodin
V prostorách naší zahrady se uskuteční okresní
kolo amatérské floristické soutěže pořádané Českým
zahrádkářským svazem. Přijďte se podívat na práce
floristů - studentů, najdete zde inspiraci v moderních
trendech floristiky a podíváte se, jak se květiny vážou.

Swingsextet Náchod
Lee Andrew Davisonem

25. dubna od 19 hodin
Swing sextet Náchod hraje převážně swing 30.
a 40. let, z části dixieland v tzv. chicagském stylu a
skladby z repertoáru známých jazzových velikánů: D.
Ellingtona, C. Basieho atd. Opírá se o známá jazzová
témata a dává velký prostor sólistům pro improvizovaná sóla.
Stejně jako před dvěma lety u nás v zahradě kapela vystoupí s americkým zpěvákem a muzikologem
Lee Andrew Davisonem.
Vstupenky u nás v zahradě nebo na
www.kupvstupenku.cz.

V případe nepřízni počasí se koncert
přesouvá do Divadla J.K.Tyla.

Více informací o jednotlivých akcích naleznete na
www.prodejnizahrada.cz nebo na www.facebook.
com/kavarnatreescoffee.
Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte se podívat a
vybrat si nebo jen posedět u lahodné kávy.

Zahradníci a kavárníci
z Prodejní zahrady Trees
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NOVINKY FILATELIE
Expo 2015 Milano

Námět
známky:
Logo EXPO MILANO
2015 v kombinaci s fotografií fresky Leonarda
da Vinci – Poslední večeře páně, okolí aršíku je
komponováno v souladu s logem EXPA a je na
něm datum 1. května •
31. října.
Tématem
světové
výstavy EXPO 2015 se
stalo Feeding the Planet,
Energy for Life (Uživit planetu, energie pro život) a je zaměřeno na
klíčové otázky udržitelného rozvoje. Chce se stát globální příležitostí pro prezentaci a srovnání tradičních i inovativních postupů
při výrobě potravin. Ústřední myšlenkou je přitom otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných
zdrojů jídla a pití. Světová výstava se bude konat od 1. 5. – 31. 10.
2015.
Stavba českého pavilonu pro světovou výstavu byla zahájena již
v polovině srpna 2014. Pavilon využívá modulární výstavby, jejíž
hlavní výhodou je snadná demontáž a možnost přesunu a dalšího
využití i po skončení výstavy. Záměrem autorů je, aby byl tento pavilon po skončení výstavy dále využit ke stavbě mateřské školky.
Součástí pavilonu by měl být také bazén, který symbolizuje silnou tradici v lázeňství anebo odvěkou českou touhu po moři. Návštěvníci obdrží místo informačních materiálů plavky s potiskem.
To je další ekologický záměr, neboť se tím eliminuje papírový odpad z nepotřebných letáků, které brzy ztrácejí svou funkci, zatímco
plavky mohou jejich majitelé používat ještě několik let po skončení
výstavy.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Velikonoce

Námět známky: Velikonoce jsou svátkem pohyblivým,
který připadá každý rok na jiné
datum – na neděli následující
po prvním jarním úplňku. Patří
mezi nejoblíbenější svátky ve
velké části světa. Jsou to svátky
jara, které oslavují probouzení
přírody, její plodnost, naději a
lásku.
Také poličtí filatelisté si
dovolují popřát všem krásné
velikonoční svátky.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Služby pro osoby se sluchovým postižením

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. poskytuje osobám se
sluchovým postižením v Královéhradeckém
regionu poradenské a tlumočnické služby.
Poradnu můžete navštívit od pondělí do
čtvrtka v těchto časech: PO a ÚT 8,30–16,30,
ST 8,30–17,00, ČT 8,30–14,00 (polední přestávka vždy 12-12,30). V době poradny lze
také využít půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Tlumočnické služby pro neslyšící je nutné vždy předem objednat. Tlumočníka mů-
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žete kontaktovat na čísle 773 592 326, pro
region Náchodska a Rychnovska na čísle
774 465 953.
Poskytování služeb je realizováno za finanční podpory Statutárního města Hradce
Králové, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Ministerstva práce a sociálních
věcí.
Kromě sociálních služeb nabízí Hradecké centrum také další aktivity pro osoby se
sluchovým postižením. Mezi tradiční patří
psycho-rehabilitační pobyty pro nedoslý-

chavé a neslyšící osoby, besedy, přednášky
a klubové aktivity. Dne 18. března srdečně
zveme na Den otevřených dveří. Od 10 do
16 hodin můžete navštívit Hradecké centrum, na programu jsou ukázky kompenzačních pomůcek a ukázka znakového jazyka.
Více informací o činnosti naleznete na
www.hradeckecentrum.cz.
Kontakty: ul. Milady Horákové 504, Hradec Králové (Pod Strání), tel. 495 533 138,
mobil: 773 595 327, 773 595 328, e-mail:
hradeckecentrum@seznam.cz

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
KONJUNKCE MĚSÍCE S PLANETAMI

Série dubnových konjunkcí začne po půlnoci ze 7. na 8. dubna. Poblíž Měsíce bude planeta Saturn. Přiblížení obou těles bude
pozorovatelné i následující noc z 8. na 9. dubna.
19. a 21. dubna si dá Měsíc „dostaveníčko“ s planetami Merkur a Mars. Úkaz uvidíme po západu Slunce velmi nízko nad západním obzorem. Měsíc bude jako úzký srpek (pouhých 24 hodin po novu) poměrně nenápadným objektem. K jeho vyhledání
nám dobře poslouží turistický triedr. Merkur bude 4° napravo a
Mars 3,8° nad Měsícem.
Další konjunkce Měsíce nastane 21. dubna ve 20 hodin kdy se
Měsíc přiblíží k jasné načervenalé hvězdě Aldebaran v souhvězdí
Býka. Napravo nad Měsícem spatříme navíc planetu Venuši, která je pro svůj jas nepřehlédnutelná.

Svět – jménem Záměstí

Inspiraci pro tento nadpis mi dalo
včerejší čtení v knihovně, kde se my
starší scházíme zásluhou naší městské
knihovny a jejích laskavých knihovnic.
Potěšili jsme se nasloucháním četby,
tentokráte povídek židovského spisovatele Viktora Fischla, který v Izraeli přijal jméno Avigdor Dagan. A bylo čemu
naslouchat. V podání pana Františka
Pivoňky, který četbě dodává správnou
atmosféru a představivost o čteném,
i tentokráte zapracovala. Jak by ne, vystudovaný herec umí navodit, i s úvodním slovem paní Plachtové, tu správnou
náladu, a tak jsme se ocitli v rodišti spisovatele v Hradci Králové s jeho vzpomínkami na mládí a prožitky.
Já i má sestra jsme se v těchto chvílích přenesly do světa našeho mládí, na
ZÁMĚSTÍ, které bylo „pupkem“ světa
našeho bytí, a našich her na konci třicátých a čtyřicátých let. Je to už dávno,
ale přes to musím začít místopisem,
k osvětlení pro ty, co jsou Záměšťáky
nyní. Prostě začátek této polické čtvrtě
začal domem Hybšových – muzikantů,
dnes sídlo Policie. Ale hlavní, co nás v
té době zaujalo, byl domek Kulhavých
nad potokem. Dnes již není. Tam mistr
Kulhavý opravoval kola, což bylo tenkrát jedinečný dopravní prostředek, o
který jsme škemraly na svezení, třeba
i pod trubkou. Abych nezapomněla, v
tom potoce, který je z velké části zakrytý, jsme předváděly chůzi na chůdách
a Jenda Kulhavý mě často z potoka lovil. Hlavní starost byla, aby nám chůdy
neuplavaly. Společenství
Záměšťáků
bylo: Láďa Maršík, Hanka Hübschová
(to byli kravařovi, protože hospodařili a měli pole), Zdeňka Kohlová, Honza
Linhart, také děvčata Průšovic a jejich
Franta, Elina Tůmová (ta mi půjčovala
tátovo kolo), Petra Jakubcová. Na ces-

23. dubna po západu Slunce se pokusíme nízko nad západním obzorem vyhledat za pomoci triedru planety Merkur a
Mars. Obě tělesa budou od sebe vzdálená asi 1,5°. Jasnějším objektem bude Merkur.

Pohledy do vesmíru

SLUNCE 20. dubna v 11 hodin 41 minut SELČ vstupuje
do znamení Býka,v dubnu se den prodlouží o 1 hodinu
a 43 min,
MĚSÍC
4. v úplňku, 12. v poslední čtvrti, 18. v novu,
26. v první čtvrti,
MERKUR na konci dubna večer nad západním obzorem,
VENUŠE večer vysoko nad západním obzorem,
MARS
večer nízko nad západním obzorem, v souhvězdí
Berana, koncem dubna není pozorovatelný,
JUPITER po celou noc v souhvězdí Raka,
SATURN většinu noci v souhvězdí Štíra,
URAN
není pozorovatelný
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, - Astronomický klub Police

tě od Kulhavých byl dům Brusnických,
voněl kůžemi, a Mrázkových. U Mrázků
bylo koňské řeznictví, do dnes cítím tu
vůni salámů a karbanátků. Z domků na
cestě do Záměstí zbyl domek paní Toničky Hermanové, která už mezi námi
není a Kollertových, dnešní truhlářství.
Chaloupka naší babičky Čechové, kde
jsem se narodila, už také padla hlavní
dopravní tepně, vedoucí na Broumov. O
chaloupce se musím zmínit. Dnes je tam
zahrádka paní Jiráskové. Tam bylo moje
království, ne mezi bedýnkami, jak to
popisuje pan Fischl, ale mezi hrabankou
na půdě (tu si střežila babička na zimní
topení). Nedej Bože, a Bůh, nedal, kdyby
hrom uhodil, chaloupka by vzplála jako
pochodeň. Tam jsem si vysnila, že budu
študovat a učit se „paragrafům“ (ačkoli
mne bavila chemie) a budu spravedlivá a
měnit svět, protože léta padesátá si tady
v Polici, jakož i jinde u nás, nespravedlivě zařádila. A já jsem nemohla pochopit,
proč se zavírají do vězení lidé, kteří nic
neprovedli, ba naopak byli prospěšní.
To si holt zařádila tvrdá pěst proletářů
a ostatní mlčeli. No, a i já jsem s tou touhou po spravedlnosti daleko nedošla a
potýkám se s ní stále.
Ale navážu na další cestu. Od babičky
šla cesta kolem Frankových, kteří bydleli
těsně vedle nás. To byla krejčovská rodina, ty jsem měla moc ráda. Pan Franke mě zachraňoval. Hlídala mě babička,
a když jsem jí utíkala, zavřela mne na
dvorek, ale pan Franke, zachránce, mě
vytahoval oknem a vypouštěl ven. Byla
jsem oproti mé sestře nezvedené dítě.
Ráj jsme měly před domkem Jiráskových
– pekařových. Nejen že tam pekli výborné křupavé rohlíky a koláče, ale my děti
jsme tam hrály „tenis“. Natáhly jsme špagát, to nám pomáhal Áda, vrstevník mé
sestry, a my smečovaly dřevěnými pálka-

mi, které nám vyrobil truhlář pan Kohl.
Zdeno, pamatuješ? Představovaly jsme
si, že jsme jako Jarda Drobný. Kde jsou ty
časy. Dnes je všechno komfortní.
Nesmím zapomenout na místo "u
centrálky“. To byl kopeček, na kterém
stála stavba, ta centrálka, kde bylo uloženo elektrické vedení (dnes už v této
podobně není). Tam jsme pikaly, když
jsme si hrály na schovávanou a na četu a
raubu. To bylo naše hlavní shromaždiště, vždycky se tam někdo z party objevil
a vždy se nějaká zábava vymyslela. Dál
pak vedla cesta kolem sester Veselých,
kolem Růžičků a už jsme byly u Kohlů.
Tam jsem často chodila za Zdenou, i jejím bráchou Pepou. Ten byl mladší, tedy
nebyl hoden našich her, jako náš bratranec Jarka Čech, který u nás čas od času
pobýval. Toho jsme se Zdenou v kostele
postrkávaly za „mřížku“ a on se klidně
před oltářem producíroval a nevadilo
mu, že se tam něco vážného odehrává.
Za to pan kostelník Jansa, který bydlel
na Záměstí v ulici Pod Jasany a byl náš
soused, si stěžoval babičce, proč se tam
ten její vnuk při bohoslužbě prochází.
On byl o sedm roků mladší než my, a tak
mu to bylo úplně fuk a my jsme z toho
měly legraci.
A ještě se musím zmínit o Hance
Hübschové, která už není mezi námi.
Bydlela blízko Ládi M. a blízko naší chaloupky. U nich jsme se navyváděly – na
dvoře bylo plno domácích zvířat a lezlo
se odtamtud na seník. A to byla paráda,
tam jsme se ledacos dozvěděly a rozšiřovaly jsme své vědomosti!
Dalo by se o tomto světě napsat víc,
sejdeme se tady i tam nahoře a popovídáme o krásném čase – mládí.
Tak na shledanou
Sestry B. a J. Seidelovy
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Antikvariáty, kavárny & další nástrahy (velko)měst
Nástrahy měst a velkoměst mohou vypadat různě. Od blikajících lákadel nočních
klubů, reklam slibujících 70ti a více procentní slevu na vše, přes „vše za 49“ (či 39, 29 a
v Jablonci nad Nisou jsem fascinovaně četl
dokonce, že je „vše za 13,- Kč“), po nejrůznější lákadla kulturní i méně kulturní, která
produkují města a velkoměsta nejen našeho
státu. Pro mě osobně jsou největší nástrahou měst a velkoměst prodejny Levných
knih a antikvariáty. Antikvariáty dělím na ty,
kde tomu moc nerozumí (rozuměj: tam kde
na to moje peněženka bez potíží stačí), kde
tomu rozumí (tedy maximální ceny, které
jsem ochoten platit) a kde se zbláznili. Je to
asi tak jemné dělení, jakým je dělení obtížnosti horolezeckého výstupu: jde to, jde to
blbě a nejde to. Jednotlivé stupně obtížnosti
se mění podle právě existující formy (v případě antikvariátů, finanční) a třeba i podle
toho, jak jsem se zrovna na dnešek vyspal.
Naprostá většina mých bývalých přítelkyň mi před návštěvou měst a velkoměst
řekla, že „jeden, maximálně dva antikvariáty“ a v dodatku ještě přesně definovala částku, která může změnit majitele. Je zvláštní,
že počet míst ani částka se nikdy netýkala

obchodních domů a prodejen módy. Ale
protože antíky byly většinou jako první na
seznamu, další nakupování mi moc nevadilo. Někde jsem se posadil s knihou a čas se
kolem houpavým krokem gentlemana prošel sem a tam, já pak zaklapl knihu a přešel
k dalšímu místu, kam přece nelze nezajít.
Změna nastala až s Martinou. Nedokážu
si už vybavit, zda byla pomalá a já jen nevnímal drobné náznaky, nebo se to stalo naráz.
Ale poprvé jsem to uviděl před několika lety
v Olomouci. Antikvariát, kde tomu rozumí,
nasávám tu neopakovatelnou vůni knih, listuji, vybírám, usmívám se a pak si všimnu
stohu knih, který se nakupil vedle batohu, a
které vybrala Martina. Trochu jsem se lekl.
Za pár minut se kupa zase o něco zvětšila.
Přešel jsem k ní a prohlížel si vybrané tituly.
A zpětně musím uznat, že má dobrý literární
vkus – a v koutku duše si neskromně říkám,
že za to můžu trochu i já. Ta hromada knih
mi byla nakonec vysvětlena celkem pragmaticky: „Vždyť to jsou věci, který zajímaj hlavně tebe!“ A mám to! Jako když se výchova
vymkne z rukou. Na tohle se nedá nijak reagovat (kromě úsměvu) – a samozřejmě: nejkrásnější dárek pro blízkou osobu je dárek

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční

Letošní zima byla mírná, ale i tak jsme
rádi, že už je za námi. Stalo se tak 21.
března, kdy začalo astronomické jaro. Jistě probudí k novému životu všechna Boží
stvoření, tak jako křesťany nadcházející Velikonoce. Prožili jsme postní dobu a vstoupili jsme do svatého týdne s velikonočním
triduem. Následovat bude 50ti denní velikonoční doba, do níž patří sedm velikonočních nedělí s vyvrcholením 24. května,
Slavností Seslání Ducha svatého. Velikonoční události jsou základním pilířem, na
kterém stojí křesťanská víra, naděje a láska.
Velikonoce jsou proto nejvýznamnějším
křesťanským obdobím. Boží láska, která se
tak silně projevila v Ježíšově obdarování a
oběti a v Božím plánu spásy každého člověka, který pramení z Kristova vzkříšení, jsou
pro nás zdrojem naděje a radosti do dalších
dní. V průběhu měsíce dubna prožijeme už
jenom několik církevních památek a svátků, z nichž nejvýznamnější bude svátek sv.
Vojtěcha (Adalberta), 2. pražského biskupa,
1. českého benediktina a mučedníka původem z Libice, který se snažil vymýtit největší nešvary tehdejší společnosti, zejména
obchod s otroky, mnohoženství a alkoholismus.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

29. března - Květná neděle (cyklus B)
2. dubna - Zelený čtvrtek
3. dubna - Velký pátek,
den přísného postu
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Bílá sobota, Velikonoční vigilie
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
(Boží hod velikonoční)
5. - 12. dubna Velikonoční oktáv
12. dubna - 2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství)
18. dubna - (66. narozeniny pomocného
biskupa královéhradeckého
Mons. Josefa Kajneka)
19. dubna - 3. neděle velikonoční
23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka
25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty
26. dubna - 4. neděle velikonoční
29. dubna - svátek Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy,
1. května - Svátek práce - státní svátek
3. května - 5. neděle velikonoční, svátek
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů,
Světový den modliteb
za duchovní povolání
4. dubna 5. dubna -

V měsíci dubnu budou bohoslužby podle obvyklého pořadu:

yy v úterý a v pátek mše svatá
od 17.00 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.00 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.
Přejeme všem krásné jarní dny.

Za děkanství Police nad Metují
Ing. Jan Troutnar

takový, který je částečně dárkem i pro dárce.
A docela nedávno se to opakovalo v
Hradci Králové. Martinou vybraná hromada
knih rostla, kupila se, bobtnala a já jen posuzoval její objem s objemem batohu. Ale
věděl jsem, že to jsou knihy „který zajímaj
hlavně mě“, takže jsem mlčel. Jen jsem ve finální selekcí odstranil tituly, které doma už
máme. Pak jsme vyšli ven na ulici. Studeně
foukalo a teploměr naznačoval, že jaro ani
léto takhle opravdu nevypadá. Za rohem se
ale objevila nablýskaná a lákající kavárna.
Nejspíš ani nebylo potřeba se domlouvat,
prostě jsme zašli dovnitř a posadili se ke
stolku. Uvědomil jsem si, že kavárny, které
se začaly v našich městech a velkoměstech
znovuobjevovat, jsou další nástrahou, týkající se bezprostředně mojí maličkosti.
Objednali jsme si. Martina vyřizovala nějaké pracovní telefonáty a já si vytáhl sešit a
začal psát tenhle fejeton: Nástrahy měst a
velkoměst mohou vypadat různě…
Napadá mě, že mám vlastně rád všechny tyhle nástrahy měst a velkoměst. A o to
přece jde, ne?
Pavel Frydrych

yy Na základě našeho upozornění v minulém
čísle, ohledně vozidel v polopřevodu a značek v depozitu, jsme zodpověděli nebývalé
množství dotazů. Snad jsme všem vyhověli.
yy Provedli jsme kontroly míst, kde jsou umístěny výherní automaty. A to ve večerních i
pozdních nočních hodinách.
yy Spolupracovali jsme s Policií při pátrání po
místě bydliště osob.
yy Spolupracovali jsme s odbory Měú při zjištění nepovoleného kácení stromů, ukládání stavebního odpadu, poškození místní
komunikace aj.
yy Řešili jsme stížnosti na volně pobíhající
psy. Provedli jsme se Státní veterinární
správou kontroly u chovatelů.
yy Pomáhali jsme člověku bez domova se zajištěním ošacení a jiných věcí.
yy Usměrňovali jsme dopravu v místech dopravních nehod.
yy Společně s orgány pro právní ochranu dětí
jsme řešili problémy v rodinách.
yy Kontrolovali jsme hřiště, kde jsme zachytili
v dopoledních hodinách několik záškoláků.
yy Pomáhali jsme zdravotně indisponovaným
osobám.
yy Doručovali jsme celou řadu písemností.
yy Účastnili jsme se okresního setkání zástupců městských policií, na kterém se rozebírají problémy našeho regionu, a jsou pro
naši práci velmi přínosná.
yy Byli odchyceni tři psi, kteří ovšem v útulku
dlouho nepobyli. Takřka obratem byli vráceni zpět majitelům.
yy Předložili jsme zprávu o bezpečnostní situaci ve městě radě města a zastupitelstvu a
společně se zástupci Policie ČR jsme se zúčastnili zasedání rady města.

ved. strážník Petr Zima

OHLÉDNUTÍ ZA SPORTOVNÍMI DOTAZNÍKY

Děkujeme Vám všem za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníků. Informace jsou to pro nás
velmi cenné. Celkem se sešlo okolo 80 odpovědí od dospělých občanů a cca 170 odpovědí žáků
6. - 9. tříd ze ZŠ
Police nad Metují. V dotaznících jste většinou vyjádřili svou obecnou spokojenost nad pestrostí a dostatečnou možností sportovního vyžití v
našem městě. Pochválili jste aktivní přístup a snahu města o sportování občanů a zřizování sportovišť. Samozřejmě co člověk to názor. Mohli
jsme se tak dozvědět i to, s čím naopak spokojeni nejste. Častokrát se opakovalo např. absence kluziště, absence haly nad víceúčelovým sportovištěm, kvalita sociálního zázemí v tělocvičně ZŠ a na víceúčelovém sportovišti, absence atletického stadionu, absence krytého bazénu, málo
sportovních aktivit v zimním období, cyklostezka pro in-line, absence posilovny apod. Některé Vaše postřehy jsou zcela jistě řešitelné, ale některé vyžadují nejen čas na přípravu, ale také těžká rozhodnutí, protože každá „sranda“ také něco stojí.

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH KROUŽKŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Název organizace, spolku
TJ SOKOL - CVIČENÍ DĚTÍ
CVIČENÍ - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
TJ SOKOL - CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI
Florbal
TJ SPARTAK - FOTBAL
TJ SOKOL - Free Run
Horolezecký klub Ostaš
JUNÁK Police nad Metují
TJ SOKOL - KARATE
TJ SPARTAK - LYŽAŘSKÝ ODDÍL
MC MaMiNa
STOLNÍ TENIS - ZŠ POLICE n/MET
TJ SOKOL - TENIS
TJ SPARTAK VOLEJBAL
TJ SOKOL – Všestranost (gymnastika, atletika, plavání)

Kontaktní osoba

Telefonní číslo

Emailová adresa

Macounová Martina
Važanová Kateřina
Macounová Martina
Jansa Petr
Švorčík Kamil
Jan Jenka
Sadílková Kateřina
Tomáš Hornych
Hana Mazancová
Klikar Jan
Antonín Pohl
Helena Pohlová
Mgr. Pavel Kozlovský
Scholz Petr
Kateřina Holubová
Mitterwald Aleš
Jitka Krásná

723 731 987
725 207 658
723 731 987
608 122 819
702 295 670
774 192 299
720 192 034
737 984 119
603 715 965
736 772 723
732 165 160
777 606 649
491 580 082
775321188
604 169 448
602 396 109
739 635 248

macounka.m@seznam.cz
macounka.m@seznam.cz
jansapetr@seznam.cz
police.fotbal@seznam.cz
skillesemedia@seznam.cz
sadilkovakaterina@seznam.cz
workup@tiscali.cz
handa.m@centrum.cz
klikar3@seznam.cz
skipolice@seznam.cz
mcmamina@centrum.cz
kozlovsky@zspolice.cz
scholz.pitrs@gmail.com
holub.zdar@cbox.cz

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH SPOLKŮ
Název organizace, spolku
Český rybářský svaz Police nad Metují
FBC Buldoci
Horolezecký klub Ostaš
Junák Police nad Metují
MC MaMiNa

Kontaktní osoba
Jaroslav Obršál
Balák Martin
Tomáš Hornych
Hana Mazancová
Helena Pohlová
Jaroslav Kollert
Sbor dobrovolných hasičů Velká Ledhuje
Aleš Trojtl

Telefon
602 304 594
608 830 935
737 984 119
603 715 965
777 606 649
724 220 927
605 790 761

E-mail
jar.kopecky@tiscali.cz
balak@email.cz
workup@tiscali.cz
handa.m@centrum.cz
mcmamina@centrum.cz

Sbor dobrovolných hasičů Police n/Met.

Jiří Hubka

725 086 504

hasicipolice@email.cz

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov
Sbor dobrovolných hasičů Pěkov

Berger, Špulák
Zdeněk Pohl
Jan Krtička
Marek Voborník
Antonín Herzog
Petr Jansa
Milan Rotter,
Michaela Meierová
Radka Rubáčková
Edita Bukovanová
Teiner Petr
Rudolf Vaníček
Suchomel Ivo
Šnábl Karel
Antl Luboš
Klikar Jan
Bedřich Erben
Jana Zocherová
Karel Klimeš
Petr Scholz
Antonín Pohl
Kateřina Holubová
Rutar Petr
Ing. Viková Andrea
Mgr. Veronika
Vojtěchová - Teuberová

491 110 408
604 169 440
605 206 353
723 463 930
737 403 940
608 122 819

hasici@hlavnov.cz
truhlarstvi-police@volny.cz

http://www.hasicipolicenadmetuji
.websnadno.cz/
hlavnov.cz/sdh
www.pekovaci.estranky.cz

jkrticka@tiscali.cz

www.facebook.com/sdhradesov

tonyherzog@seznam.cz
jansapetr@seznam.cz

www.sskpedro.policenadmetuji.cz

607 932 715

mihulka@centrum.cz

www.hlavnov.cz/tj

776 591 025
731 853 861

radkarubackova@centrum.cz
viktorky@email.cz
petrteiner@gmail.com
datlicek@atlas.cz

www.tikohratky.tym.cz

Sbor dobrovolných hasičů Radešov
SSK Police nad Metují
SSK Pedro Police nad Metují
TJ Sokol Hlavňov
TJ Sokol Police nad Metují
TJ Sokol - Florbal Viktorky
TJ Sokol - Florbal Pilsner Urquel
TJ Sokol - Florbal Tiky team
TJ Sokol Badminton
TJ Sokol Volejbal
TJ Sokol nohejbal
TJ Sokol karate
TJ Spartak Police nad Metují
TJ Spartak - ČASPV
TJ Spartak - oddíl kopané
TJ Spartak - klub přátel turistiky
TJ Spartak - lyžařský oddíl
TJ Spartak - volejbal
Trosky Police nad Metují
SPINNING®
JUMPING®
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608 908 006
774 323 155
724 004 014
736 772 723
723 651 733
723 389 249
775 116 277
606 631 470
732 165 160
604 169 448
603 929 838
777 579 362
606 127 121

web
www.mo-police.wz.cz/
www.fbcbuldoci.cz
www.hkostas.cz
www.skautipolice.cz
www.mcmamina.cz

bufetsk@seznam.cz
klikar3@seznam.cz
b.erben@tiscali.cz
janazocherova@seznam.cz
police.fotbal@seznam.cz
scholz.petr@tiscali.cz
skipolice@seznam.cz

www.policefotbal.cz
www.turistipolice.cz
www.polickej.net/ski

info@spinningpolice.cz

www.spinningpolice.cz

verca02@centrum.cz

www.mo-police.wz.cz/
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KONTAKTY NA SPRÁVCE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ V POLICI N/MET. A OKOLÍ
Název organizace, spolku

Kontaktní osoba

Sokolovna Police nad Metují
Tělocvična ZŠ Police nad Metují
Víceúčelové sportoviště, dětská hřiště
BMX PARK
Fotbalové hřiště Police nad Metují

Rubáčková Radka
Nývlt Karel
Balák Martin
Zuda Samuel
Klimeš Karel
Meier Jiří
Balák Martin
Pavel Vítek
Petr Skalický
Karel Semirád
Milan Šrůtek
Milan Rotter
Thér David

Lyžařský vlek

Sokolovna + kurty Bukovice
Sokolovna Hlavňov
Fotbalové hřiště Pěkov

Telefon
776 591 025
608 036 000
778 499 437
777 234 238
775 116 277
724 926 819
778 499 437
733 610 902
732 922 834
732 271 863
732 129 806
724 543 500
736 687 377

E-mail

web

radkarubackova@centrum.cz
nyvlt@zspolice.cz
balak@sportvpolici.cz
samuelzuda@seznam.cz
police.fotbal@seznam.cz
JiriMeier@seznam.cz
balak@sportvpolici.cz

www.zspolice.cz
www.sportvpolici.cz
www.policefotbal.cz
www.sportvpolici.cz

bozidar@centrum.cz
srutek@obecbukovice.cz
milan.rotter@gmail.com
daudik@seznam.cz

www.hlavnov.cz/tj

Milé ženy, po zimním odpočinku bych chtěla pokračovat od května ve využití
posilovacích strojů na sídlišti. Každou středu o desáté hodině za příznivého
počasí. Pokud budete chtít, přijďte si zacvičit, popovídat, udělat si užitečnou
zdravotní a relaxační chvilku pro sebe.
Těší se na Vás Věra Kašíková

AKCE NA DUBEN
sobota 4. dubna
O POHÁR NADĚJÍ
Turnaj ve florbalu,
Start: 8.30
Místo: Tělocvična ZŠ

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ
FOTBAL - FLORBAL - TENIS - NOHEJBAL - VOLEJBAL - HÁZENÁ
BEACH VOLEJBAL - BEACH TENIS - PETANQUE

neděle 5. dubna
SPARTAK POLICE N/METAFK HRONOV
Fotbalové utkání A mužstva
Čas: od 16:00
Pořadatel: TJ Spartak Police

středa 8. dubna
CYKLISTICKÁ VRCHAŘSKÁ LIGA
1. závod seriálu
Čas: od 15:30
Pořadatel: Loko Trutnov
Místo: Náchod u nemocnice

PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE V PROVOZU
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

www.sportvpolici.cz/rezervace
rezervace@sportvpolici.cz
tel: 778 499 437

sobota 11. dubna
SK MILETÍNSPARTAK POLICE N/MET
Fotbalové utkání
Čas: od 16:30
Místo: Miletín

neděle 19. dubna
SPARTAK POLICE N/METBANÍK ŽACLÉŘ
Fotbalové utkání
Čas: od 17:00
Pořadatel: TJ Spartak Police

sobota 25. dubna
JARNÍ VOLEJBALOVÁ
DVANÁCTIHODINOVKA
Volejbalový turnaj
Čas: od 8:00
Místo: Broumov-hala Spořilov

neděle 26. dubna
SPARTAK POLICE N/METSOKOL NEPOLISY
Fotbalové utkání „A“ mužstva
Čas: od 17:00
Pořadatel: TJ Spartak Police

Martin Balák

Více nanwww.sportvpolici.cz
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Fotbalové přípravky v Broumově

V sobotu 28. února nadešel dlouho očekávaný den a konečně jsme vyjeli s mladší
přípravkou na turnaj do Broumova. Odjeli
jsme však bez několika výrazných opor. Bez
Míry Hlaváčka, který svými podzimními výkony zaujal trenéry z Náchoda a částečně se
přesunul do okresního města, aby si za tamní klub mohl zahrát vyšší soutěž. Rovněž
bez Šimona Vlčka z důvodu fialového palce
na noze, Davida Vlčka z důvodu choroby a
bez Jardy Zemka, na kterého jsme ten den
na odjezdovém stání čekali marně. Mužstvo
tak bylo doplněno o hráče z předpřípravky, Honzu Dvořáka, Pepu Hornycha, Dana
Marela z provinčního sídla Pěkov a Honzu
Zmátla.
K výraznému oslabení došlo i na postu
trenérů. Kamil s Mánkem v době turnaje
riskovali svoje zdraví na svazích nejvyšších
českých hor a Radim Tér si těsně před turnajem nechal přejet nohu manipulačním
vozíkem zn. Desta. Koučování týmu tudíž
bylo na mladším trenérovi. Ten, aby si svoji
náročnou situaci alespoň trochu usnadnil
a zpříjemnil, využil pro účinnou spolupráci služeb sličných a půvabných asistentek
z řad maminek, Zuzany a Jany.
Nastoupili jsme proti silným družstvům
České Skalice, Broumova a Náchoda. Všechny zmíněné oddíly postavily 2 týmy, takže
jsme sehráli celkem 6 zápasů. Nezačali jsme
úplně nejšťastněji a proti třem nejsilnějším
týmům jsme postupně prohráli 0:5, 0:6 a ve
třetím zápase pro změnu opět 0:5. Podle záznamů trenéra jsme první střelu na branku
vyslali až v 8.minutě třetího zápasu. Takže
asi největším pozitivem je skutečnost, že
si velmi dobře zachytal náš brankář Tomáš
Rutar a navíc podal výborný výkon.
Ve 4. zápase jsme provedli několik
změn, ať již v sestavě či způsobu koučování, a porazili druhé mužstvo Broumova 3:1.
Přežili jsme i kritickou situaci za stavu 2:1
v podobě soupeřem nastřeleného břevna z
pokutového kopu. Naše branky vstřelil Matěj Danihel, Vašek Valchař a Matěj Prouza.
Následoval vyrovnaný zápas s druhým
mužstvem Skalice. Ujali jsme se vedení
Matějem Prouzou, několik dobrých šancí
promarnili a nakonec odešli těsně poraženi 1:2. Dobře jsme se drželi i v závěrečném
utkání proti „B“ týmu Náchoda. Vedli jsme
1:0 brankou Matěje Danihela. Tentýž hráč v
zápětí neproměnil penaltu. Trest následoval a přes dlouho vyrovnaný stav 1:1 jsme
nakonec prohráli 1:5. Za tento tým Náchoda
nastupoval i náš Míra Hlaváček.
Pohár jsme si tudíž neodvezli, kluci však
přece jen byli spokojeni, neboť všichni obdrželi medaili. Trenér ve snaze odvézt si
domů alespoň nějakou cennou trofej, navrhl pořadatelům vyhlásit svoji asistentku za
nejhezčího trenéra turnaje. Pořadatelé však
jeho návrh neakceptovali, takže ani doplňková trofej nebyla naše. Celkově 6. místo ze
sedmi účastníků není sice žádná velká sláva,
ale pokud pamětníci zaloví v paměti, toto
umístění je na turnajích naše nejobvyklejší.

Fotbalový víkend byl však v sobotu te- 2:19.
prve v polovině, v neděli následoval, opět v
Ještě před hodnocením našeho vystouBroumově, turnaj pro starší přípravky. Opět pení na turnaji a rozebráním příčin neúspěza účasti sedmi týmů, když naši soupeři byli chu trenérskou radou, byla příčina odhaleopět ze Skalice (2 týmy), Broumova, rovněž na Simonou Vítovou. Na vině je trenér, který
2 týmy, z Teplic a Velkého Poříčí.
přibalil do tašky k dresům nevhodné, příliš
Proti silnějšímu týmu Broumova jsme velké stulpny a kluky tak bolely nohy…
nastoupili bez bázně a hany, ale i Hany SleNa závěr hledejme na vystoupení našich
zákové a Kuby Maryšky, kteří nastoupili v borců i to pozitivní. Výborný byl brankář
dresu soupeře. Po sólu v prvních vteřinách Seba Hlaváček, obrana si také většinou pozápasu, navrátivšího se Míry Hlaváčka, jsme čínala dobře. A co je také důležité. Po vzoru
vedli 1:0. Vzápětí tentýž hráč svoje druhé našich reprezentantů, když někde neuspějí,
sólo neproměnil a po protiútocích a převa- konstatujeme, že jsme nabyli cenných zkuze soupeře v závěru utkání jsme prohráli šeností a oba turnaje si užili. No a střílení
těsně 1:2. V dalším utkání proti Skalici jsme branek musíme ještě trochu natrénovat,
si proti vítězi celého turnaje příliš šancí ke abychom na jaře co nejvíce vyhrávali.
vstřelení gólu nevypracovali a prohráli 0:2.
Pořadatelům děkujeme za perfektní poVe 3. zápase jsme nastoupili proti mužstvu řádání obou turnajů, rozhodčím za objekTeplic, s kterým jsme sdíleli šatnu, takže o tivní rozhodování a maminkám broumovhodnocení zápasu jsme požádali trenéra ských hráčů za výborné občerstvení, včetně
soupeře pro obě mužstva najednou, aby doma vyráběných zákusků. Už z tohoto důbylo pozitivnější. Prohráli jsme totiž 0:5. vodu doporučujeme příště účast i divákům,
Před zápasem jsme věřili v lepší výsledek, které fotbal třeba ani tak moc nezajímá.
neboť soupeř také všechny předchozí zápaPříznivcům polické mládežnické kopasy prohrál. Jak však později sdělili trenérovi né připomínáme, že jarní mistrovské turnadiváci, hráči Teplic nastřelili v každém zápa- je začínají již začátkem dubna. Bližší rozpis
se několik tyčí a břeven, až v našem zápase turnajů a termíny konání v Polici určitě
se bohužel začali trefovat i do brány. Nako- najdou na Internetu, například pod heslem
nec měli ve svém středu nejlepšího střelce „Fotbal v okresech a krajích“. V době psaní
turnaje s deseti vstřelenými góly.
tohoto článku ještě není vše jasné a definiProti Velkému Poříčí byla šance na dob- tivně určené.
rý výsledek, dokonce jsme vstřelili po rohoVojta Kvapil, mladší trenér přípravek
vém kopu krásnou
branku hlavou do
Radek Starý, Marek Plný, Karel Klimeš
„šibenice“ Jardou
pod záštitou MO ČSSD v Polici nad
Zemkem, bohužel
Metují a OVV ČSSD Náchod
však do vlastní brány. V závěru zápasu
pořádají
ještě soupeř při8. ročník florbalového turnaje
dal další gól, takže
konečný výsledek
byl 0:2. S druhým
mužstvem Broumova jsme za stavu
1:2 měli výrazný
Termín konání:
4. dubna 2015 od 8.30 hodin
tlak, připomínající
kanadské hokejisMísto konání:
tělocvična ZŠ Police nad Metují
ty ve finále Stanley
Základní informace:
Cupu, šance jsme
však neproměnili
• turnaj je určen pro chlapce – ročník narození max. 2004
a na závěr inkasoa děvčata ročník narození max. 2003
vali na konečných
• každý tým musí mít minimálně 1 dospělého jako dozor
1:3. Branku vstře• startovné je 150,- Kč na tým
lil Míra Hlaváček.
• týmy startují na vlastní nebezpečí, za odložené věci
Na poslední zápas
pořadatel neručí
raději úmyslně za• přihlásit se můžete telefonicky Radek Starý- telefon
pomenout.
Proti
603 998 654
druhému týmu ze
Skalice bez šance a
Systém turnaje:
0:5.
- počet týmu max. 10 (tak neváhejte s přihlášením)
Celkově jsme se
- 3+1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu není omezen
umístili na 7. mís- brankář každého týmu musí mít přilbu s celoobličejovým
tě, skóre jsme však
krytem
měli podobné jako
na Vaši účast se těší pořadatelé
vítěz turnaje. Ten
měl poměr vstřelených a obdržených
branek 19:2, my
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Jak lyžaři letos lyžovali

Zima končí. Ohlížíme se zpátky za sezónou, která nám opět peřiny sněhu nepřinesla. Prosincové soustředění jsme museli
zrušit, ale kdo hodně chtěl, tak si o Vánocích
dojel potrénovat na Slavný. V prvním lednovém týdnu se podařilo mezi krtinami na
Nebíčku uspořádat závod středečního poháru. Za dalšími tréninky jsme s postupně
mizejícím sněhem jezdili na Odolov, Bišík a
dorostenci do Deštného. Na jarní prázdniny napadlo a vyjeli jsme stopy do Klůčanky i na Slavný. Ač by se zdálo, že jsou lyžaři
vzhledem k teplým zimám na vymření, není
tomu tak. Oproti loňské zimě, kdy se nedalo lyžovat ani na horách a nastupující děti
se neměly kde na sníh postavit, jsme letos
2x týdně trénovali na Bišíku (až do 10.3.) a
do 20.3. na Karlówě. Naučili jsme děti nejen
jezdit za sněhem, naučili jsme je i lyžovat. V
kategoriích do osmi a do deseti let, kde někteří viděli bílou stopu poprvé na závodech
ve Špindlu, byl znát každý trénink. A výsledky středečního i krajského poháru nám
dělaly závod od závodu větší radost. Stálo
to nemálo úsilí, nadšení, benzinu a rodinné
podpory. Děkujeme
I s omezenými možnostmi našeho trénování, v porovnání s přípravou ostatních
„profi“ klubů, tedy výsledky máme. I ve
starších kategoriích. A ceníme si jich. Vzhledem k našim sněhovým podmínkám nesrovnatelné.
Žákovské kategorie bojovaly o cenné
příčky v sérii závodů krajského poháru. Při
posledních závodech pod Šerlichem si pro
pohár za celkové třetí místo dojeli Bára Meierová a Jakub Meier. Starší žáci Bára Meierová a Adam Kolář se úspěšně účastnili mistrovství ČR (Vrchlabí, Rýmařov).
Výjezdy našich dorostenců na republikové závody potvrdily jejich zdatnost – Káťa
Šefcová (1. rok dorostenka mladší), Nikol

Na republikových závodech spolupracujeme se Skuhrovem - MČR dorostu
Benešová (dorostenka mladší) a Štěpán
Štolfa (dorostenec starší) jezdili v 1. výkonostní třídě. Nejlepším umístěním Káti je
10. místo ve finále sprintu klasicky, na mistrovství ČR na Mísečkách a 13. místo na 4,5
km klasicky, v závodu českého poháru v Jablonci n. N., ztráta na vítězku 52 s. Nejlepším
umístěním Nikol je 15. místo ve sprintu,
v závodu českého poháru v Jablonci n. N. a
18. místo na 5 km klasicky - taktéž český pohár. V královéhradecké štafetě na mistrovství ČR dojela naše děvčata na 5. místě.
No a Štěpánovi přinesl štafetový závod
titul mistra ČR! Ale nelyžoval vůbec špatně ani v individuálních závodech. 8. místo
na mistrovství ČR (14 km volně), 11. místo
v závodě českého poháru (10 km volně), to

jsou skvělé výsledky.
Dospělí jdou příkladem na středečním
i krajském poháru a kromě toho reprezentují Polici v seriálech maratonských běhů.
První místo Anči Beranové na Jesenickém
maratonu a třetí Míry Hornycha na Jesenické 70 nejsou dílem náhody či neúčasti
konkurence.
Pochvalu zaslouží všichni malí i větší
(i největší) lyžaři, kteří navzdory na sníh
skoupé zimě a svému volnému času, zvyšují
své limity, ladí eleganci skluzu a drží lyžařskou partu. A pochvala zejména těm nejmenším, kteří se prali s ujíždějícími prkýnky letos poprvé. A vydrželi až do posledních
tréninků v polském Karlówě (viz. foto).
Lyžařský oddíl TJ SPARTAK

Poslední trénink pod Hejšovinou
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FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR BLÁZNIVÉ VIKTORKY

Ve dnech 21. - 22. 2. 2015 proběhl již
desátý ročník florbalového turnaje O pohár bláznivé Viktorky. Sešlo se 24 úžasných
týmů, které mezi sebou sehrály velké množství zápasů, vládla zde bojovná a zároveň
sportovní přátelská atmosféra, a bylo to
super. V sobotu se hráli základní skupiny a
večer ještě o krásná poslední místa, v neděli
pak ti nejlepší hráli o ta nejlepší umístění, a
i když všichni byli výborní, vyhrát mohli jen
jedni, ti co měli trochu víc štěstí, byli o kousek lepší a byli i mladší a běhavější. Prostě
to vyhrál náchodský tým Narychlo, který si
to plně zasloužil.
V neděli ve 13 hod. přišli vystoupit naši
parkouristé - freeruneři, předvedli se nám
mlaďáci, které vede Lionell a Andy, skupina
Street Runners - mladí a velice dobří Kuba
Vojtěch, Míša Schirlo, Patrik Koky a Roman
Žiga a samozřejmě i starší a fakt dobří Dan
Hepnar, Míša Havlajz Havlík, Kuba Flip Kubín, Tomi Skip Holzknecht, Black Prince
Martin Žiga.
A tady je celkové umístění:
1. NARYCHLO
2. BAKYHO SAMYCE
3. FORZA MILAN
4. ZASTYKVŠE
5. - 8. BAROVÍ POVALEČI BUCHLSDORF
5. - 8. AZ VRÁTNO
5. - 8. NICHT TEAM
5. - 8. PILSNER URQUELL
9. PAINTER BOYS
10. FBT ŽĎÁR NAD METUJÍ
11. JOKER
12. FC ATTACK
13. SAVICE
14. MACHOV
15. BANÍCI
16. ODPADLÍCI
17. FOOLS BROUMOV
18. ŽĎÁRÁCI
19. FBC HVĚZDY ČESKÁ SKALICE
20. MEDVĚDI
21. TIKY TEAM
22. GLADIATORS
23. POHODÁŘI
24. ANGELS

Nejlepší brankáři:
1.
LUKÁŠ VOMÁČKA (2 GÓLY) NICHT TEAM
2.
DANIEL RYŠAVÝ (4 GÓLY) AZ VRÁTNO
3. - 4. PATRIK KUDRNA (5 GÓLŮ) - JOKER
3. - 4. KVĚTOSLAV HÁJEK (5 GÓLŮ) NARYCHLO
5.
JAN JIRMUS JIRMAN (6 GÓLŮ) - BA
ROVÍ POVALEČI BUCHLSDORF
Nejlepší střelci:
PETR JENKA (14 GÓLŮ) 1.
BAKYHO SAMYCE
2.
VÁCLAV OUBRECHT (9 GÓLŮ) ZASTYKVŠE
PAVEL CHUDOMSKÝ (8 GÓLŮ) 3.
FORZA MILAN
4. - 5. JIRKA VOJTĚCH (7 GÓLŮ) NICHT TEAM
4. - 5. JINDŘICH PUSCHMAN (7 GÓLŮ) FBT ŽĎÁR NAD METUJÍ

A ještě jedno speciální ocenění pro tým,
který toho nejvíce vypil a nejdéle vydržel
a samozřejmě byl sympatický, úžasný a
skvělý a na jeho počest budou za rok zelené poháry. 1. BAROVÍ POVALEČI BUCHLSDORF
Ale v těsném závěsu jim šlapali na paty
Žďáráci.
A další ocenění si zasluhují naši rozhodčí Péťa a Ondra, kteří i když jsou mladí, tak
už jsou tak odvážní. Není to nic jednoduchého jít pískat, prohrávající tým rozhodčího kritizuje, někteří mu nadávají apod. Moc
si jich vážíme a jsme rádi, že příště budou
pískat zas:
A závěrem chceme poděkovat všem
sponzorům, ještě jednou rozhodčím, Štěpánovi na časomíře, Danovi Klimešovi za
pomoc se vším, Míšovi Sedláčkovi za úžasné fotky a prostě všem, co přišli a užili si
krásný víkend.
Jana Křepelková, Karel Křepelka
a Daniela Vojtěchová :-D

Vítězové desátého ročníku O pohár bláznivé Viktorky, tým NARYCHLO

Parkouristé-freeruneři

Jakub Teichman - člen vítězného týmu
u baru Baroví povaleči Buchlsdorf
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FIRMA MICROTHERM CZ S.R.O.

přijme na DPČ (dohodu o pracovní činnosti)
pracovníky řemeslných profesí, např. lakýrník – natěrač, zedník,
truhlář, malíř pokojů pro práce na rekonstrukci starší nemovitosti.
Bližší informace na e-mail: mic@microtherm.cz nebo tel. č.: 491 549 333.

ANGLIČTINA PRO VĚČNÉ
ZAČÁTEČNÍKY

Naučím Vás mluvit pomocí
zajímavé a efektivní výuky!
Mám mimořádné zkušenosti
a prokazatelné úspěchy na
tomto poli.

Prodejní zahrada
ČERVENÝ KOSTELEC

Kontakt: 723 162 025

©
ek

ap
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se

Jo

PRODÁM 2 + 1

v Polici nad Metují,

byt je v osobním vlastnictví
v družstevním domě.
Dům je zateplený, v bytě nová
okna, elektrika a koupelna po
rekonstrukci.

Kontakt: 724 234 805

ZAHRADNICTVÍ
KAVÁRNA
KONCERTY

tel.: 491 520 334
www.prodejnizahrada.cz

KADEŘNICTVÍ IN
v ul. 17. listopadu

(budova Autoškoly Fiedler)

Vám nabízí
profesionální
kadeřnické služby
pánské, dámské
a dětské
Martina Fischerová
728 698 798 a Šárka
Hubková 731 331 235.
Neváhejte a zavolejte!!!
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dne 04. 04. 2015 v době od 8 00 do 11 00 hod.
na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

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

KOUPÍM
POZŮSTALOST

... okna patří k životu

veteš,
vyklidím půdu,
sklep, dům, byt.

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

individuální přístup

Zavolejte nám

Hradec Králové
Nové Město n.M.

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

PRONAJMEME
nebytový prostor
v centru města, vhodný
pro kancelářské využití

Kontakt: 739 124 873

Kontakt:
608 103 810
KOUPÍM
STARÉ KOLO,
MOPED

HLEDÁM PEČOVATELKU
k seniorce v Machově

od května 2015, pondělí – pátek
od 8.00 do 13.00 hodin, 81 let,

chůze v chodítku, částečně samostatná.

Kontakt: 737 602 083

PRONAJMU

PRODEJNU

cca 30 m2
v centru Police nad Metují
Kontakt: 736 480 070

Na Sibiři 65,
Police nad Metují
přijme kuchaře/kuchařku
informace na tel.602 396 109
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Společnost

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
závod 10, Odborářská 118, Broumov
přijme

TECHNOLOGA-NORMOVAČE

PRODEJ A SERVIS
ZAHRADNÍ TECHNIKY
 motorové a elektrické sekačky
+ traktory
 motorové a elektrické pily
 křovinořezy + štípačky dřeva
 travní frézy + drtiče odpadu
 elektrické nůžky + strunové
sekačky
 čerpadla + vodárny + zahradní
jezírka, vodotrysky
 náhradní nože + díly + oleje
+ struny

HRNČÍŘ HRONOV, telefon 776 381 278
Jiráskova 9, naproti domku A. Jiráska
Parkoviště za prodejnou (vjezd z nám. od divadla)

Popis pracovního místa:
vytváření a udržování technologických
postupů, vydávání změn,
tvorba kalkulací,

Koh-i-noor
Hardtmuth a.s.

vyhledávání nových technologií

F.A.Gerstnera 21/3
371 30 České Budějovice

Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou,
obor technický (nejlépe strojírenský),
praxe ve strojírenství nebo
příbuzném oboru podmínkou,
komunikační schopnosti,
uživatelská znalost práce na PC,
řidičský průkaz sk.B
Nástup od 1.4.2015

JSME SOUČÁSTÍ
SKUPINY
KOH-I-NOOR
HOLDING

Splňujete-li uvedené podmínky,
zašlete stručný životopis na adresu
jaskova.br@koh-i-noor.cz,
příp. tel. +420 491 509 211.

OTEVÍRÁ
letošní sezónu

v pátek
1. května

* Loterie FORTUNA *
už i u nás v Polici nad Metují

Terminál Loterie FORTUNY je již v provozu.
Nabízíme různé sázky se zajímavými výhrami.

* Přijďte si vsadit číselné hry: Zlatých 11, Loto, Fofr
* Přijďte si dobýt telefon
* Přijďte si vybrat z nabídky stíracích losů od 10 - 200 Kč.
Srdečně Vás zveme.

Tabák - 17. listopadu 123, Police nad Metují
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OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., Parkány 466, 547 01 NÁCHOD
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 04. 2015 v 15.00 hod.

Police n. Metují

30. 04. 2015 v 15.00 hod.

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

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
mobil:

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.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)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují

Stavební úpravy Pellyho domů pokračují

Do prostoru šatny se přemísťuje informační centrum

Na IC bude navazovat malý sklad

Novému umístění IC je třeba přizpůsobit vytápění a elektroinstalace

Dokončuje se nové WC pro imobilní návštěvníky sálu.

Vchod z náměstí do foyeru sálu se promění v okno do IC

l
a
i
r
o
it
d
e
O
T
FO

ání na Ostaši:
ít
m
ro
p
í
rn
e
č
14. 3. Ve
htické paní
Po stopách Čac

ihy Drobečky
n
k
t
s
ře
K
:
a
n
13. 3. Knihov
razech
ké události v ob
aneb kvíčerovs

alíků
V Hospůdce u M
ky
vá
di
la
proved
ské
po stopách uher y
hraběnky Alžbět Hrubá.
Báthoryové Jitka

oboru ZUŠ,
Učitel výtvarného
ar, vydává svou
um
So
v
sla
ro
pan Ja
nou příběhů,
pl
u
ih
kn
již druhou
h obrázků. Při
ýc
av
ut
postřehů a po v polické knihovně
Černé hodince era Gabriela.
ji pokřtila jeho dc

oba na sídlišti
Velikonoční výzd
ému
oční svátky každ
Blížící se velikon připomene veselá
kolemjdoucímu rinově ulici u č. 290.
dekorace v Gaga

„Každý obrázekňuje
v knížce znázor
akci a zachycuje
nějaký děj. Text
otevírá dveře
k příběhu, který
se odehrává na
obrázku.“
Jaroslav Soumar

ění slunyšc) e
20. 3. Zatm
(foto Milan Hejn

Ideální počasí cům
umožnilo zájem né
pozorovat částečDíky
zatmění slunce. micčlenům astronojich
kého klubu a je ožné
technice bylo mměstí
na polickém ná úkaz,
bezpečně vidět akokterý se bude op2021.
vat až v červnu

ůchodců:
26. 3. Domov d oční výstava
Velikon

d, fantazie
Stačí dobrý nápauž se proutky,
a
ce
ru
né
ov
a šik
a další materiály
provázky, peříčkadekorace.
né
el
uz
mění v ko

Plato od vajec se
může proměnit
v hejno slepiček
a z barevných ne
kartónů vykouk
ušatý zajíc...

