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NOVÝ VZHLED PRAMENÍKU JULINKA
Prameník pitné vody na polickém náměstí, známý pod jménem „Julinka“, byl dokončen nákladem obce Police n. M. roku 1906, za starosty
Viléma Pellyho. Napájený je ze zvodnělé vrstvy Polické křídové pánve,
70 m hlubokým artézským vrtem. Jeho původní vzhled s kovovou plastikou ženy a oboustranným výtokem vody nahradilo v roce 1958, když
došlo k parkové úpravě středu náměstí, úplně odlišné řešení. Bylo odstraněno ozdobné oplocení a prameník, vnitřní kruh byl částečně zasypán hlínou a osazen dřevinami a prameník s upravenými plochami byly
obloženy prvohorními odolovskými araukarity. Tato úprava se zachovala až do dnešní doby ovšem s tím rozdílem, že zde byly v minulosti
vysazeny ještě další dřeviny a nejstarší dřeviny už narostly takových
rozměrů, že téměř zakryly prameník, velkou část západní strany kašny
a přilehlé zelené plocha až téměř k chodníkům. Již několikrát se diskutovalo o tom, že by bylo vhodné vrátit tomuto místu alespoň částečně
jeho původní vzhled a rámcově to řešily i návrhové architektonické
studie náměstí, které se k tomuto provedení také přikláněly.
V nedávné době požádalo občanské sdružení JULINKA Police n.
M. město Police n. M. o souhlas s provedením úpravy okolí prameníku Julinka, podle návrhu, který sdružení předložilo. Řešení spočívalo
ve vyřezání všech dřevin, vyčištění prostoru od naházených odpadků,
vybrání hlíny a araukaritů z vnitřního kruhu do výškové úrovně paty
prameníku, urovnání vnějšího terénu a jeho zatravnění. Vlastní prameník zůstane prozatím ve stávající podobě. Provedení takovéto úpravy
by dané místo zviditelnilo a vrátilo mu jednoduchý historizující vzhled,
lépe zpřístupnilo prameniště, zamezilo postupnému vlhnutí západní
strany kašny a bylo by lépe využitelné - dalo by se využít k letnímu posezení a případně cachtání. Předložený návrh byl odborem IMŽP doplněn o vhodné řešení dna kruhu kolem prameníku kostkovou dlažbou a
o obložení betonového, případně cihlového kruhu, po jeho vyspravení,
dřevěným sedátkem. Celkové navržené řešení je opticky výrazné ale
jednoduché, a dané místo by bylo připraveno pro budoucí revitalizaci náměstí. Předložený návrh projednala stavební komise a doporučila
radě města jeho realizaci. Poté ho projednala RM a doporučila ho ke
schválení zastupitelstvu města. ZM o něm rozhodlo na svém zasedání dne 15. 4. a schválilo jeho realizaci. Vzhledem k termínovým možnostem dlaždiče, provedlo o.s. Julinka největší část realizace schválené
úpravy už v sobotu 18. 4. Odebrané araukarity budou uloženy na Správě CHKO Broumovsko, neboť se jedná o jedny z posledních exemplářů
odolovského zkamenělého lesa. Do konce dubna by měly být očištěny a
vyspraveny betonový prstenec a vnitřní cihlová vyzdívka, rozhodnuto o
řešení sedátek a konečné podobě dlažby, dorovnán vnější terén a vyset
trávník. Začátkem května by měla být odstraněna současnou kamen-

nou dlažbu od schodů k prameníku a 4. 5. by měl nastoupit dlaždič, k
vydláždění cca 25 m2 vnitřního prostoru prameniště malými žulovými
kostkami.
Město si je vědomo toho, že schválená a již z velké části zrealizovaná úprava prameníku Julinka se nemusí všem občanům líbit. Jsme ale
přesvědčeni, že tato úprava je krok správným směrem, a že přinese polickému náměstí příjemnou architektonickou změnu a nové možnosti
ve využití daného místa.

Vzhled krátce po nové úpravě v roce 1958

Momentální stav

Historie, současnost a vizualizace navrženého řešení
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M., Ing. Pavel Žák, OS Julinka

Výmalba sálu v Pellyho domech

Mezi dvě hlavní akce letošní zimy a jara
patří rekonstrukce prostor přízemí v Pellyho
domech. O nich jsme Vás již informovali. Možná,
že hodně viditelnou změnou je nové barevné
řešení sálu a přísálí. O návrh jsme požádali
Milana a Jakuba Weinerovi. Níže přinášíme
popis návrhu. Byli bychom rádi, kdyby se Vám
nový design líbil.

Jda Jenková

Návrhu samému předcházelo posouzení a
zhodnocení dosavadní podoby společenského
sálu Pellyho domů. Bylo možné zaznamenat, že
celý interiér je poměrně bohatě dimenzován
včetně navazujících přilehlých části. První
dojem z prostoru byl jeho styl, který svou
nevelkou zdobností příliš nevytvářel důstojné
a příjemné místo společenského sálu.
Také styl, který příliš nepomáhal rozčlenit
jednotlivé prostory podle jejich funkce (jiný
režim má sál, jiný režim místo pro občerstvení,
jiný režim místo, které je stranou a kde se
dá nerušeně mluvit nebo také pozorovat) a
stěžoval tak zaměření pozornosti na důležitá
místa a naopak.
Druhým dojmem potom byla stávající
barevnost, která kombinovala barvu a
strukturu dřevěných prvků, velkých bílých
ploch a oranžových akcentů. Celek vyvolával
poněkud zmatený pocit; kvalitní dřevěné
povrchy nedostávaly na bílém pozadí možnost
vyniknout, konkurovaly si s danou barevností

a celý prostor také navzdory teplé oranžové
barvě nepůsobil příliš útulně.
Návrh výmalby sálu se tedy opírá o
následující zásady:
Celý prostor v první řadě koncepčně
rozčleňuje na samotný sál a na přilehlé
prostory. Sál by měl splňovat určité
reprezentační požadavky, měl by být
prostorem
společenským,
důstojným,
vzdušným a jaksi vkusně kultivovaným...
Přilehlé prostory (předsálí a bar) by měly
poskytovat sálu vhodné zázemí. Měly by to
být intimnější prostory, odkud se dá nerušeně
pozorovat dění v sále. Speciálním prostorem
je potom jeviště.
Sál jasně, logicky a účelně strukturovat.
Zde se přímo nabízelo podpořit konstrukční
systém objektu, kde jsou patrné nosné sloupy
a stropní trámy. Tyto prvky jsou v místech,
kde to bylo možné, zdůrazněné nejsvětlejším
(bílým) odstínem. Sousední plochy jsou
naopak tmavší, a jednak na tyto bílé prvky
upozorňují a také pomáhají vytvářet dojem, že
předstupují před stěnu a vzniká tak plastičtější
dojem. I v místech, kde tyto sloupy opravdu
fyzicky předstupují.
Prostor tedy rytmizují jasné světlé svislé
plochy ať již skutečných nebo vykreslených
sloupů. Zároveň mu svojí vertikalitou
dominují, což stanovilo koncepci pro
ostatní plochy, které naopak svým tmavším
odstínem, ale také převážně
horizontálním členěním tuto
dominanci podporují. Na
dlouhé hladké stěně, která
se v dolní části rozšiřuje do
výklenku s barem, je navíc
použitá určitá iluzivní malba.
Její účel je opět vytvořit dojem
plasticity prostoru na jinak
ploché zdi.
V návaznosti na výše
uvedené
byla
navržena
barevnost
výmalby.
V interiéru je poměrně
výrazné uplatnění dřevěných
prvků
(obložení
sloupů,
zábradlí předsálí, okenice,
dolní část jeviště, bar, mobiliář
s barevným čalouněním,...).

„Obnažená“ Julinka

vzbudila zaslouženou pozornost.
Oprávněné dotazy byly kořeněné i nepříjemnými reakcemi několika málo jedinců. Občanské sdružení Julinka je ve městě již hodně známé svými zajímavými
aktivitami. Více na www.julinka.polickej.
net. Před krátkých časem se na radu
města obrátila s návrhem o zviditelnění
vodního, docela zásadního, prvku polického náměstí. Rada města souhlasila, za
dva dny při veřejném jednání zastupitelstvo města posvětilo. Následnou sobotu
se již konalo. Tedy ono se samo nic nevykoná. Parta lidí z Julinky pod vedením
duchovního otce myšlenky Pavla Žáka.
Nikdo nechce brát městu zeleň. Jen
chceme podpořit myšlenku zajímavé
změny. Jako jedno z mála měst se můžeme pyšnit přirozeným vodním prameništěm. Pro letošní rok bychom ho chtěli
nabídnout s minimálními finančními
nároky k užívání, odpočinku. Jakým dalším směrem se bude podoba polického
náměstí ubírat, je věcí diskuse. Dlouhodobé a otevřené. Nejen s odborníky, ale i
s Vámi se všemi…
My jsme prostě jen podpořili, z naší
strany, potřebný start ke změně.
Ida Jenková
Tedy prvků, které barevnost interiéru samy
dodávají, a není proto třeba vnášet další
barvu, která by jim zbytečně konkurovala. Jako
nejvhodnější se v tom případě jevilo použití
různých šedých odstínů, které prostor určitým
způsobem člení a profilují, ale jinak zmíněným
prvkům vytváří odpovídající pozadí (kulisu)
a možnost pro optimální vyznění a vyniknutí.
V duchu koncepce je potom ve všech
přilehlých prostorách použit tmavší odstín.
Samostatná kapitola je jeviště, kde se použil
nejtmavší odstín. Jedna z otázek při řešení
jeviště byla, zda vyměnit stávající oranžový
koberec na zadní stěně za tmavě šedý. Zde
se nakonec rozhodlo, že stávající koberec
zůstane.

WDS, 16.4.2015
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Obnova zeleně ve městě

V letošním roce proběhla nebo stále probíhá na několika
místech ve městě obnova zeleně.

Na Masarykově náměstí

Z již dříve uvedených důvodů byly na severní straně náměstí
pokáceny malokorunné Třešně křovité. Po pokácení byly vytvořeny nové výsadbové mísy výměnou stávající zeminy za vhodný substrát, plochy byly znovu zadlážděny a provedena výsadba nových
stromů. Vysazeny byly stromy druhu Javor babyka, malokorunný
kultivar „Nanum“. Stromy zajistila a výsadbu provedla firma Zahradnictví Zobal.

Před pokácením

Výsadba

Kácení

U základní školy

Podél severní strany tělocvičny základní školy byly z již dříve
uvedených důvodů pokáceny „na hlavu“ řezané lípy, rostoucí v asfaltovém chodníku. Částečně jako náhrada za tyto stromy, a především
jako symbolický akt hudební skupiny Please The Trees, vystupující
na Filmovém festivalu Jeden svět 2015 v Polici n. M., byl v travnaté
ploše za základní školou vysazen jeden vzrostlý výsadbový strom
druhu Dřezovec trojtrnný. Jedná se o parkový kultivar, který nevytváří na větvích trny jako základní druh, není alergický, má drobné
listy a řídkou korunu, není náročný na půdu a snáší městské klima.
Příprava výsadby nebyla jednoduchá, protože v tomto místě je kamenitý navážkový terén a z výsadbové mísy bylo vykopáno značné
množství kamenů. Strom a kotvící materiál dodala městu firma Zahradnictví Zobal.
Na severozápadním kraji zelené plochy před tělocvičnou bude
ještě odstraněn vzrostlý keřový jalovec, který je v důsledku dlouhodobého útlaku svlačce značně proschlý a je také častým cílem
odpadků. Rozsah proschlých míst se ukázal po odstranění svlačce,
a jeho regenerace už není vhodná. Po vyčištění místa zde bude vysazena nová dřevina.
Po výsadbě

Po pokácení
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Před městským hřbitovem

Kácení

V předpolí městského hřbitova byly z již dříve uvedených důvodů vykáceny vzrostlé smrky stříbrné. Jde o významný vzhledový
zásah do tohoto prostoru. Na druhou stranu, z architektonického
hlediska, došlo ke zvýraznění ozdobného plotu se vstupními branami, hřbitovní kaple a kláštera. Myšlenkou nového řešení tohoto
prostoru, který navrhuje zahradní architekt, je dát mu jednoduchý
přehledný vzhled blíže k baroknímu a s tím, aby zůstala zvýrazněna
architektura, která je nyní dobře vidět. Proto pravděpodobně ještě
dojde k redukci keřových skupin v travnatých segmentech. Následovat bude vyfrézování pařezů, úprava povrchů, vytvoření záhonů
trvalek, výsadba stromů a nová zádlažba. K výsadbě jsou zatím
navrženy některé z listnatých stromů druhu jírovec, hloh, okrasná
třešeň a okrasná jabloň.
Před pokácením

Po pokácení

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Vyhlášení grantového programu
města Police nad Metují na 2. pololetí 2015!
Upozornění na změny v poskytování grantů
Město Police nad Metují upozorňuje
všechny žadatele o granty z rozpočtu města,
že z důvodu změny zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, muselo dojít k úpravě dosavadních
grantových pravidel města. Grantová komise a následně rada města schválily nová
pravidla, která vycházejí z požadavků zákona, a jsou platná pro 2. pololetí roku 2015.
Na ucelené změně grantového programu na
rok 2016 se pracuje, budeme Vás průběžně
informovat.
Grantový program pro druhé pololetí
2015 byl vyhlášen dne 14. 4. 2015 a je zveřejněn na elektronické úřední desce města.
Změny pro žadatele na 2. pololetí tohoto
roku především spočívají v dodržování nových grantových podmínek v rámci grantového programu. Podmínkou získání dotace
je úplné a správné vyplnění nové grantové
žádosti, kterou naleznete na webových
stránkách města www.meu-police.cz, a to
v sekci granty a příspěvky spolkům/pokyny
pro žadatele/formuláře a dokumenty nebo
v tištěné podobě v sekretariátu MěÚ v Polici
nad Metují. Původní formuláře již nebudou
přijímány! Žádosti o grant z rozpočtu města

Police nad Metují na 2. pololetí 2015 budou
přijímány od 15. 5. 2015 do 29. 5. 2015.

Své dotazy můžete zasílat na ulrichova@
meu-police.cz.

Xenie Ulrichová, správa dotací

Financování obnovy památek v ohrožení

Financování obnovy památkového
fondu bude v novém dotačním období
velmi komplikované. Zatímco v programovém období 2007–2013 bylo možné
podpořit památky ve venkovských obcích z Programu rozvoje venkova (PRV),
nové využití památkových objektů ve
městech bylo podpořeno z regionálních
operačních programů a nejvýznamnější
památkové areály evropského významu získávaly podporu z Integrovaného
operačního programu (IOP), v aktuálním programovém období 2013–2020
nezískají venkovské obce z PRV nic a Integrovaný regionální operační program
IROP bude podporovat pouze památky
UNESCO, národní kulturní památky a
velká muzea a galerie. Město Police nad
Metují se tedy připojilo k výzvě ostat-

ních samospráv směřované na vládu ČR
k posílení programů podpory památek v
gesci Ministerstva kultury a Ministerstva
pro místní rozvoj. Je třeba si uvědomit
i přímou vazbu na ekonomiku, neboť
kulturní dědictví je významným nástrojem sociálně-ekonomického rozvoje společnosti. Zachovalá památka či území pozvedá celkovou image města nebo místa,
zvyšuje jeho kulturní kapitál, a může se
stát jedním z pozitivních faktorů při rozhodování investora o vstupu do regionu.
Dále posiluje také sebevědomí dané komunity. Doufejme, že se tedy podmínky
pro čerpání dotací na obnovu památek
ještě změní, a že i nám se podaří část financí na průběžně prováděnou regeneraci městské památkové zóny získat.
J. Škop, místostarosta
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NABÍDKA STAVEBNÍ PARCELY
Město Police nad Metují nabízí k prodeji pozemky p.č.
330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují o celkové výměře
488 m2. Pozemky jsou určeny pro umístění stavby rodinného domu. Bližší informace podá odbor investic, majetku
a životního prostředí Městského úřadu v Polici nad Metují,
tel.: 491 509 997
Bc. Hana Plná, referent správy majetku

STAV situace kolem budov
společnosti MILPO s. r. o.

Na majetek této společnosti proběhl v minulosti vyhlášen konkurz (správce konkurzní podstaty JUDr. Košta), který byl zrušen
po splnění rozvrhového usnesení – následně byla společnost vymazána z OR.
Vzhledem k exitujícímu nemovitému majetku byl na návrh
města z loňského roku Krajským soudem výmaz společnosti zrušen a byl nově jmenován likvidátor společnosti. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové byl jmenován likvidátorem společnosti MILPO, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Velké Poříčí, Poříčská 91,
PSČ 54932, pan JUDr. Leoš Materna.
K výše zmíněnému nemovitému majetku tak stále náleží zajištění pohledávek původním rozvrhem neuspokojených subjektů,
kterými jsou ČSSZ, OSSZ Náchod, dále Ing. Oldřich Laňka, dále také
BOR spol. s r.o. Bezděkov nad Metují, dále pak společnost ALIMPEX FOOD a.s. Praha 9 - Kyje.
V souvislosti s výše uvedeným učinil likvidátor dotaz na všechny věřitele, zda tito mají návrhy likvidátorovi, jak a za jakých podmínek zpeněžit předmětné nemovitosti.
Ustanovení § 204 odst. 2 Občanského zákoníku upravuje i
úhradu pohledávek „zajištěných“ v průběhu likvidace a lze předpokládat analogii s insolvenčním zákonem, tedy pokyn zajištěného věřitele a souhlas věřitelů dalších v pořadí.
Město se tedy do likvidace společnosti se svým nárokem může
přihlásit, nicméně bude v rozpisu až na posledním místě, první
v pořadí bude dle LV společnost ALIMPEX FOOD a.s. V tuto chvíli reagoval na výzvu likvidátora pouze jediný z věřitelů s tím, že
navrhuje prodej nemovitostí mimo dražební jednání. V dohledné
době bude provedena prohlídka nemovitostí.
V řízení o likvidaci, jaké je vedeno nyní vůči spol. MILPO mají
výhradní postavení tzv. zajištění věřitelé a situace je podobná jako
v insolvenčním řízení. Což znamená, že bez jejich součinnosti bude
dokončení likvidace problém. Likvidátor není v tuto chvíli bohužel
vázán žádnou lhůtou. Sám likvidátor si v tuto chvíli a v tomto konkrétním případu nedovolí vůbec spekulovat o délce trvání likvidace, neboť, jak již bylo uvedené výše, celý průběh a ukončení mají
de facto v rukou jmenovaní zajištění věřitelé. O dalším vývoji Vás
budeme informovat.
J. Škop, místostarosta
(Poznámka: na základě výzvy likvidátora proběhla prohlídka budov s věřiteli dne 29. 4. 2015)

PODNĚTY K NOVÉMU ÚZEMNÍMU
PLÁNU MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V posledních týdnech se na
mne obrátila řada občanů s požadavky na změnu územního plánu
města. Je to celkem s podivem, neboť nový územní plán je účinný teprve několik měsíců, nicméně než
přistoupíme k rozhodování o pořízení 1. změny nového územního
plánu pro katastrální území Police
nad Metují, Velká Ledhuje, Pěkov,
Hony, Hlavňov a Radešov nad Metují, je třeba ověřit, zda není požadavků na změnu více.
Z tohoto důvodu oznamuje
město Police nad Metují občanům,
že mohou podávat písemně svoje
podněty k 1. změně územního plánu města Police nad Metují. Tyto
podněty je možné podávat v kan-

celáři odboru výstavby, Městského
úřadu Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad
Metují (č. místnosti 36), případně
elektronickou formou prostřednictví adres meu@meu-police.cz;
podatelna@meu-police.cz
(pro
podání s elektronickým podpisem) ve lhůtě do 30. 6. 2015.
O konkrétních krocích města
ve věci pořízení 1. změny územního plánu města Vás budeme dále
informovat, jak na našich webových stránkách www.meu-police.
cz, tak prostřednictvím veřejné
úřední desky, Polického měsíčníku, a dále na veřejných jednáních
zastupitelstva města.
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J. Škop, místostarosta

Zvláštní poděkování
polické základní škole

Ve středu 22. dubna 2015 se polická základní škola opět tradičně zapojila, v rámci
celosvětové aktivity Den Země, do úklidu města. Žáci 6. - 9. tříd se svými učiteli vyšli do okolí a
uklízeli odpadky a drobné černé skládky, které po
sobě zanechali někteří naši bezohlední spoluobčané nebo jiní návštěvníci města. Žákům byly předány plastové pytle, které pro tento účel věnovala
společnost Marius Pedersen, a.s., a do nich byly
odpadky soustředěny. Naplněné pytle pak odvezli
pracovníci polických technických služeb.
Město Police nad Metují velmi děkuje všem
žákům, učitelům a vedení základní školy za
provedení tohoto úklidu. Velkou měrou tak přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu města, učí se
základním návykům udržování společného pořádku a dávají tak dobrý příklad všem, kteří nevědí, jak mají s odpady řádně nakládat.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
Ida Jenková, starostka

Pečovatelská
služba

Kladské pomezí–příběh budoucnosti?

Foto: Radovan Krtička

Posláním pečovatelské služby
města Police nad Metují je umožnit
setrvat lidem ve svém přirozeném
sociálním prostředí a žít dle možností a s pomocí rodiny a pečovatelské služby způsobem, na který
byli dosud zvyklí.
V Polici nad Metují je terénní
pečovatelská služba, kterou zajišťují 3 pečovatelky.
V roce 2014 využívalo pečovatelskou službu celkem 50 občanů,
38 žen a 11 mužů.
Pečovatelská služba provádí
tyto úkony: dovoz jídla, nákupy,
běžné úklidy domácnosti, pochůzky, doprovod k lékaři, úklid společných prostor, praní a žehlení
prádla, úprava prádla, pomoc při
osobní hygieně, pomoc při péči o
vlastní osobu, mytí oken, úklid po
malování, doprovod služebním autem.
O veškeré informace společně
se žádostí a ceníkem za služby si
můžete požádat přímo v pečovatelském domě nebo na sociálním
odboru městského úřadu.
Průměrný věk klientů, využívajících pečovatelskou službu v roce
2014, byl 76 let.
Uživatelé pečovatelské služby
si mohou požádat o bydlení přímo
v domě s pečovatelskou službou
Javor, ve kterém sídlí i pečovatelky
a správce pečovatelského domu. Je
zde celkem 36 bytů, které podle velikosti přidělujeme buď jednotlivcům nebo manželským párům. Na
Technických službách v Polici nad
Metují je s každým sepsaná nájemní smlouva, na sociálním odboru
smlouva o zavedení pečovatelské
služby. Každému novému obyvateli
pečovatelského domu pomůžou zaměstnanci PS začlenit se do nového
prostředí a zároveň se snaží udržet
kontakt s původním prostředím,
rodinou, přáteli.
Do domu s pečovatelskou službou jsou přijímáni občané s přiznaným starobním nebo invalidním
důchodem a zdravotně postižení
občané, kteří potřebují určitou pomoc a podporu, kterou si již vzhledem k pokročilému věku nebo
zdravotnímu stavu sami nezajistí,
ale jsou natolik soběstační, že nepotřebují péči po celých 24 hodin.
Součástí pečovatelského domu
je společenská místnost, zahrada
a altán, které jsou využívány pro
volný čas obyvatelů pečovatelského domu.
Kejdanová Ilona,
vedoucí sociálního odboru

Branka, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na sympozium, které se koná
ve Velkém sále zámku rodiny Bartoň – Dobenín v Novém Městě nad Metují.

14. května 2015

Prezence

13:00–13:30
13:30–14:00

Zahájení a úvodní slovo

Sv oji úč ast prosím p ot v rď te na : i n f o @ kl a dskep o m e z i. c z

PROGRAM
1. přednáškový blok

2. přednáškový blok

ČLOVĚK A JEHO ČINNOST

ČLOVĚK A KRAJINA

Lidová roubená architektura Kladského
pomezí – mizející tvář krajiny

Měnící se tvář krajiny

Mgr. Jan Tůma
Regionální muzeum v Náchodě

14:00–14:20

Střípky z vojenské historie Kladského pomezí
PhDr. Olga Mertlíková
Městské muzeum v Jaroměři

14:20–14:40

Z historie textilní výroby v české části
Kladského pomezí

14:40–15:00

Ing. Hana Heinzelová
Správa CHKO Broumovsko

16:00–16:20

Východní Čechy a Kladsko –
historické a územní charakteristiky
od středověku po 20. století
16:20–16:40
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Historický ústav Filozoﬁcké fakulty
Univerzity Hradec Králové

PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Muzeum textilu Česká Skalice,
pobočka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Kladské pomezí z polské historické perspektivy

Hornictví v Kladském pomezí –
Měděný Důl Bohumír v Jívce

Euroregionální spolupráce očima starostů
obcí v Kladském pomezí

Ing. Karel Novotný
Důl Jan Šverma, o. p. s., Žacléř

Mgr. Petr Osoba
Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta,
Výzkumné centrum historické geograﬁe

15:00–15:20

Záštitu nad akcí převzali pánové :
Jan Birke, starosta města Náchoda a poslanec PČR
a Petr Hable, starosta města Nové Město nad Metují

dr Ryszard Gładkiewicz
Uniwersytet Wrocławski

16:40–17:00

17:00–17:20

Hranice a vytváření regionu: most mezi
přítomností a minulostí Kladského pomezí
RNDr. Tomáš Burda, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta,
Výzkumné centrum historické geograﬁe

17:20–17:40

Financováno v rámci projektu „Kladské pomezí – místo pro náš příběh“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj – Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01345.

Tip na výlet v Kladském pomezí

Toulky česko-polským pohraničím

Náchod, nádraží ČD – (modrá t. zn.): lyžařský vlek Brabák –
(zelená t. zn.): hotel Bonato – (žlutá t. zn.): hranice – (zelená t.
zn.): vyhlídka Jazwiec, občerstvení Bavorka u hraničního přechodu – (cyklo č. 22): Náchod, nádraží ČD – 11 km
Užijte si příjemnou procházku běloveskou přírodou a připomeňte si místa, kam měla
v minulosti vstup pouze pohraniční stráž. Těmito místy je myšlena státní hranice, kterou dnes poznáte už jen díky červenobílým patníkům lemujících zalesněný hřeben nad
náchodskou kotlinou. Výlez začíná na nádraží v Náchodě a pokračuje přes Běloves až
k hraničnímu rozcestí. Poté cesta lemuje hranici s Polskem až k bufetu Bavorka a odtud
vede zpět do Náchoda.
Pokud si zvolíte správný termín této procházky, můžete ji i zakončit na festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezona, díky které město ožije ve dnech od 11. – 17.
května. Poslechněte si koncerty mladých kapel, obdivujte výtvarné práce a fotografie a
probuďte i vy v sobě svého uměleckého ducha.
BRANKA, o.p.s.,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
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Poslední měsíc jsme v Pěkově „žili“:

yy ať už to byl V. ročník turnaje „O pohár knihovny ve
stolním tenise“ (21.3.2015), kde byl opět absolutním vítězem p. Milan Knittel z Hradce Králové, který
příští rok oslaví 80. narozeniny. V kategorii mládeže
vyhrál Štěpán Kollert,
yy nebo „Noc s Andersenem“, která proběhla z pátku 27.3.2015 na sobotu 28.3.2015. Děti opět spaly
v pěkovské knihovně, tentokrát to byli většinou
předškoláci. Letošní téma jsme pojali jako „Putování za Večerníčkem“. Kromě kvízů, soutěže, zhlédnutí
večerníčku, čtení, povídání, vyrábění papírové čepice, polštářové bitvy, opékání špekáčků, nechyběla
ani noční stezka odvahy a večerní hodování, na které maminky upekly něco dobrého. Zbylo i na snídani,
které přítomné děti moc nedaly,
protože poslední nespáči uléhali
kolem 2. hodiny ranní a vstávat se
muselo v 8 hodin. Zkuste si spočítat,
po kolika schodech Večerníček při
úvodní znělce vyběhne a kolik listů
papíru rozhodí. Je to tak rychlé, že
se to špatně počítá, ale děti to po
Noci s Andersenem už vědí,
yy a hned po Noci s Andersenem
(sobota 28.3.2015) mohly děti
navštívit „Dětský maškarní karneval“, který pořádaly Pěkovské ženy
v restauraci U Generála Laudona.
Návštěvnost byla vysoká – přes
60 dětí a kolem 80 dospělých. Režie se ujal p. Petr Cirkl – s diskotékou pro děti a různými hrami.
Nechyběla promenáda a představování masek, hry, soutěže, tombola. V soutěži o „Missáka - Pěkov
2015“, kde děti přistrojovaly tatínky do slušivých oblečků, nejsympatičtějšího missáka vyhrál
Norbert Marel,
yy pak následovalo loutkové divadlo
(4.4.2015) s pohádkou „Mléko
nad zlato“ (na motivy pohádky
„Sůl nad zlato“, ale jak již tušíte
- místo soli v hlavní roli mléko) ,
poslední představení této sezóny,
kde opět nechyběla tombola pro
děti,
yy a konečně výstava „Ladislav Kosinka – život a dílo aneb výběr
z díla českého krajináře“ (5.4.2015
– 6.4.2015), kterou připravil
student Jakub Pokorný v rámci
předmětu „Projekt“ na Univerzitě
Hradec Králové. Zadání znělo:
zorganizovat výstavu o člověku,
památce, či nějaké pamětihodnosti,
která není příliš známá v povědomí
široké veřejnosti, ale přesto má
význam. Jakub si zvolil právě Ladislava Kosinku. Možná i proto, že tu
existují příbuzenské vazby. Výstava byla určitou poctou panu Kosinkovi, ale nebyla
to výstava první. Už v roce 2001 u příležitosti desátého výročí od úmrtí p. Kosinky
zorganizoval pan Karel Nováček v prostorách Lamkova statku soubornou výstavu
obrazů, kde bylo k vidění na 90 děl tohoto umělce a některých jeho pokračovatelů.
Jak Jakub při vernisáži v pěkovské knihovně uvedl, letošní výstava byla jen velmi
slabým odvarem té první.
Šárka Pokorná

Polický měsíčník - květen 2015 - strana 7

Vzpomínky na osvobození Pěkova

Vzhledem k tomu, že si letos připomínáme 70. výročí od osvobození naší vlasti,
ráda bych se s Vámi podělila o to, jaká atmosféra u nás v Pěkově roku 1945 byla. A
teď už pěkovská kronika: „Události doplnil
dodatečně v roce 1949 kronikář Josef Knittel ze Drah čp. 100, pověřený MNV v Pěkově 18. 11. 1948 funkcí obecního kronikáře.
Jeho předchůdce Josef Heinzel mu nepředal
jediného zápisu z doby okupace ani z prvních dob po radostném osvobození, ačkoliv
byl právoplatným kronikářem až do výše
zmíněného data, takže zápisy nově zvoleného kronikáře jsou opřeny hlavně o jeho
výbornou paměť.“
„Koncem měsíce února projížděly naší
vsí k Polici n. Metují a dále do Čech povozy
všech druhů s plachtou i bez ní, bryčky, ruční vozíky, nákladní i osobní auta s nákladem
potravin, šatstva, nutného náčiní, obsazené
evakuovanými německými vystěhovalci,
z nichž nejvíce bylo starců, starších i mladších žen, tisíce kusů hovězího dobytka, koz,
ovcí, koní, někteří měli s sebou též psy i drůbež všeho druhu. Jejich snahou bylo rychle
se dostati k bavorským hranicím, neboť
tam směřovala americká armáda. O jejich
politické neinformovanosti svědčí to, že říkali, že jedou přes Protektorát do Čech na ty
velké statky… Goebelsova lživá propaganda
je tedy dokonale pobláznila… Nocovali po
staveních, nejvíce jich bylo ubytováno ve
škole, a že je žádný z našich nevítal a potají jim i přál tu chůzi a jízdu hlubokým blátem za ty všechny hříchy, kterých se na nás
dopustili, je na bíledni. Ve škole se proto
neučilo a v jakém stavu byla po konečném
odchodu posledních vystěhovalců, je hanba psát… Po celý měsíc únor a březen bylo
ošklivé počasí. Neustále padal sníh a déšť,
takže byla mokrá a sychravá zima, k tomu
ještě všechny silnice v ubohém stavu a
bláta plno. V takovém čase musel všechen
dobytek uprchlíků uraziti stokilometrovou
vzdálenost od Vratislavi. Dobytek a ovce zanechával krvavé stopy, takže velmi mnoho
hus, dobytka a skotu zahynulo. Mnoho mrtvých kusů našli naši lidé poblíž silnice, když
byla stáda přehnána.
Koncem dubna byl utvořen v Pěkově
tajný revoluční výbor. Předsedou byl řídící
učitel Václav Kliment, členy Karel Pfeifer, Josef Meisner, Ad. Vrba, Celestin Linhart, Augustin Drechsel, František Hampl, Bedřich
Weisser. Scházel se tajně u Pfeiferů ve stodole a u Meisnerů v dílně a radil se o přípravách na převrat, na který již každý toužebně
čekal. Československé vlajky se vytahovaly
na světlo boží, nenáviděné vlajky německé
se upravovaly na ruské k uvítání Rudé armády. Duše hořely nadšením a toužily třeba krvavě pomstít tu šestiletou německou
křivdu.
V sobotu ráno 5. května přišla do Pěkova telefonická zpráva, že máme opět svobodu. Česká srdce zajásala. Strhovaly se
německé tabulky, vyvěšovaly po tak dlouhé době opět československé prapory a na
rozjásané hrudi připínaly trikolory. Nálada

poklesla, když v poledne rozhlas volal o pomoc, neboť v Praze nastával boj se zbytky
okupantů. K večeru se rozpršelo a i v neděli
ještě silně padal déšť, když v rozhlase Praha
volala zoufale o pomoc. A zase revoluční pochody a zase zoufalé volání o pomoc… Lidé
u přijímačů vystřízlivěli z radostné nálady.
A tak se střídala radostná nálada se zoufalou den ze dne: ráno se situace zlepšovala,
večer zhoršovala. Snad nikdy jsme necítili
takovou sounáležitost s Prahou, jako v těchto osudných chvílích.

8. května ráno v 10 hodin projelo Pěkovem těžké dělostřelectvo. Silnice se netrhla
povozy. V 11 hodin zastavila řada nákladních aut u konsumu a německý důstojník se
ptal na kapitulaci německé armády. V Polici
bylo velké zděšení, když zajeli s děly nad
Strážnici, neboť každý čekal, že budou ze
msty ostřelovat Polici.
Jaké radostné překvapení však nastalo
pro každého ráno! Němečtí financi zmizeli,
J. Kozár, F. Hampl, Ant. Pfeifer a Č. Martinec
provedli obsazení celnice. Proudy německého vojska, valící se přes Pasa, byly u silnice
odzbrojovány a valily se k Polici n. Metují
a dál k americké armádě. V národní škole,
v místnosti, kde se dnes nachází mateřská
škola, byla zřízena strážnice, kde se ukládaly zbraně a munice. Na dolejším konci
Pěkova odzbrojoval německé vojíny, přicházející od Lachova, národní revoluční výbor
obce Bukovice. Mnozí Němci se však nedali
jen tak lehko odzbrojit, neboť měli zbraně
poukrývané. Tak si můžeme vysvětliti, že
byl u restaurace postřelen bukovický občan
Vít. Pochod demoralizovaných německých
armád trval až do druhé hodiny odpolední
památného 9. května. Ohromné množství
zbraní, střeliva, výbušnin, převrácených
osobních i nákladních aut a jiných povozů, potravin, šatstva válelo se podél silnice v lesích, na lukách i na polích. Všechny
tyto věci byly později posbírány, odvezeny
a odevzdány.
O třetí hodině odpolední přijel do Pěkova od Broumova na motocyklu první ruský
důstojník. Byl pěkovskými občany vřele
uvítán, potom odjel k Polici. Zanedlouho po
něm přijeli v osobních autech, na koních i
na motocyklech další sovětští důstojníci.
Po šesté hodině večerní projížděla Pěko-

vem první vojska Rudé armády tryskem
na koních, na vozech, nákladních autech
atd. Lidé jim mávali na pozdrav a oni, statní a osmahlí, často se zastavili, aby se blíže
poznali s Čechoslováky. Okolní luka byla
zaplavena koňmi a vojskem všech oddílů a
hodností. Někteří příslušníci Rudé armády
byli ubytováni ve vesnici. Radost lidí neznala mezí, vždyť konečně mohli osobně
poděkovat Rudé armádě za osvobození. Večer byly vystřelovány projíždějící armádou
barevné rakety. Jedna zaletěla nešťastnou
náhodou na doškovou střechu stavení
Václava Théry, čp. 3
a zavinila požár, neboť bylo velmi suché počasí. Nastal
zmatek, hasičským
sborům z Pěkova a
z Bukovice se však
podařilo oheň lokalizovati.
Rudá armáda
projížděla naší vší
několik dní. Další
dny byly vyplněny
transportem
německých zajatců
směrem na Teplice n. Met. a dále do Ruska,
který byl prováděn Rudou armádou. Němečtí zajatci byli velice umazaní, roztrhaní
a hladoví.
Koncem měsíce června projížděly naší
vsí opět armádní sbory sovětských vojsk,
ale opačným směrem, vracejíce se domů.
Rozložily se táborem od Police, Bukovice,
přes Pěkov a Hony až na Pasa. Na lukách
i zahradách bylo všude plno koní, aut a jiných povozů, naložených válečnou výzbrojí
a proviantem. Přes noc bylo vojsko ubytováno po staveních, druhý den odjíždělo, ale
bylo vystřídáno zas novým a novým vojskem.“
K dokreslení atmosféry – přiložené fotografie přímo z Pěkova.
Šárka Pokorná

Polický měsíčník - květen 2015 - strana 8

Usnesení rady města ze zasedání č. 07 a 08 /2015 ze dne 30. 3. a 13.4. 2015
RM schvaluje Jednací řád Rady města Police nad
Metují.
RM schvaluje ceník víceúčelového sportoviště
pro rok 2015.
Rada města:
a) bere na vědomí žádost MAS Stolové hory o
poskytnutí úvěru a uhrazení mimořádného
členského příspěvku.
b) doporučuje ZM ke schválení poskytnutí úvěru pro financování MAS Stolové hory v roce
2015 v režimu úvěru poskytnutého v roce
2014 s tím, že úvěr bude splacen do 31. 12.
2017.
c) doporučuje ZM schválení mimořádného členského příspěvku do MAS Stolové hory ve výši
6 Kč/obyvatele, tj. 25.200 Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej části
pozemku p.č. 745 v k.ú. Radešov nad Metují ve
velikosti nově odděleného pozemku p.č. 745/2
o výměře 2073 m2, Ing. V. S. Kupní cena je
stanovena na 10,- Kč/m2. Celkovou kupní cenu
20.730,- Kč uhradí kupující převodem na účet
města Police nad Metují.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 3 v
domě čp. 340 v Polici nad Metují slečně Petře
Mackové, od 15. 4. 2015 na dobu určitou 1 rok
s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce
řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní
smlouvy.
RM schvaluje zřízení věcného břemene
služebnosti pro oprávněného - společnost ČEZ
Distribuce, a.s. Věcné břemeno - služebnost bude
spočívat v právu oprávněného zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat součást distribuční
soustavy IV-12-2011358 Police nad Metují - č.p.
342 knn V., na pozemku p.č. 1254 v k.ú. Police
nad Metují. Věcné břemeno zahrnuje též právo
oprávněného provádět na součásti distribuční
soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Věcné břemeno - služebnost
bude zřízeno dle smlouvy IV-12-2011358/VB/01
na dobu neurčitou za jednorázovou finanční
náhradu ve výši 1000,- Kč plus DPH.
RM schvaluje ukončení nájmu s nájemcem části
pozemku p.č. 1197 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře
8 m2, panem B. O., a to dohodou ke dni 30. 4. 2015.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují o výměře 500
m2.
RM schvaluje podání přihlášky do grantového
řízení o poskytnutí finanční podpory z
Fondu ASEKOL na realizaci kamerového
zabezpečovacího systému sběrného dvora v
Polici nad Metují
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na
obnovu a technické zajištění stávající vodní
nádrže na Honech v majetku města Police
nad Metují, z dotačního programu 15ZPD02

Královéhradeckého kraje
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na opatření
pro nakládání s biologicky rozložitelnými a
tříděnými odpady v rámci odpadového systému
města Polici nad Metují, z dotačního programu
15ZPD03 Královéhradeckého kraje
RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ Police
nad Metují v době letních prázdnin od 20. 7. 2015
do 14. 8. 2015. Provoz bude obnoven od 17. 8.
2015.
RM schvaluje, aby MŠ Police nad Metují podala
žádost o dotaci z programu „Podpora zabezpečení
ochrany škol a školských zařízení“
RM schvaluje, aby MŠ Police nad Metují podala
žádost o dotaci z programu „Environmentální
výchova, vzdělávání a osvěta“ na projekt s
názvem „Domečky pro lidi a tvorečky“.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor v objektu čp. 377 v Polici
nad Metují ze dne 24. 8. 2010, uzavřený mezi
městem Police nad Metují a Českou spořitelnou,
a.s., spočívající v úpravě nájemního vztahu z doby
určité na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce. Účinnost dodatku je od 1. 10. 2015.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v
celém přízemí budovy čp. 345 v Polici nad Metují
paní B. B. k provozování občerstvení. Nájemné je
stanoveno ve výši 3.000,-Kč měsíčně. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 15. 4. 2015 na dobu
určitou do 31. 12. 2015.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku
p. č. 1050/14 v k. ú. Police nad Metují o výměře
62 m2 panu M. R. Kupní cena je stanovena na 50,Kč/m2. Celkovou kupní cenu ve výši 3.100,- Kč
uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy nebo
převodem na účet města Police nad Metují.
RM schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 2
k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem
Police nad Metují a panem A. P. dne 6. 2. 1996,
spočívající:
1) ve změně původního čísla městem
pronajatého pozemku p. č. 152 na p. č. 152/4
v k. ú. Žďár nad Metují, uvedeného v odstavci
I. nájemní smlouvy, vyvolané přečíslováním
pozemků v k. ú. Žďár nad Metují Katastrálním
úřadem pro KHK,
2) v prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2023.
RM schvaluje následující výměnu městských
bytů takto:
1) panu J. T. bude přidělen byt č. 1 v čp. 360
v Polici nad Metují od 1. 5. 2015 na dobu
určitou 3 měsíců,
2) slečně M. M. bude přidělen byt č. 3 v čp. 360
v Polici nad Metují od 1. 5. 2015 na dobu
určitou 3 měsíců,
3) paní M. P. bude přidělen byt č. 2 v čp. 360
v Polici nad Metují od 1. 5. 2015 na dobu
určitou 3 měsíců.
Nájemní smlouvy mohou být prodlouženy,

budou-li nájemci řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy.
RM schvaluje následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: „Oddělení dešťových vod ze stokové sítě
Police nad Metují - Pod Klůčkem“.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: Klíma Zdeněk - Suchý Důl,
Heller Michael - Náchod, MOVIS Hronov s.r.o.
- Hronov, Kohl Václav st. - Suchý Důl, Kohl
Václav ml. - Suchý Důl.
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop místostarosta, Petr Jenka - TS Police n. M.
s.r.o., Michal Mucha - TS Police n. M. s.r.o.,
Vít Hynek Dis. - investiční technik, Bc. Xenie
Ulrichová - správa dotací - náhradník: Ing.
Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP, Ing.
Pavel Pohner - tajemník, Ing. Scholz Pavel investiční technik
a pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce chodníků podél komunikace
II/303 průtah obcí Pěkov“.
RM schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 31/5
a p. č. 732 o celkové výměře 30 m2 v k. ú. Hlavňov
panu M. M. aj. Š. od 15. 4. 2015 na dobu určitou
do 31. 12. 2015. Nájemné je stanoveno ve výši
80,- Kč/m2 ročně.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 1 - položky rozpočtového opatření č.
1-3. Zvýšení příjmů o 207.000 Kč, zvýšení výdajů
o 200.200 Kč a snížení financování (položka
8113) o 6.800 Kč
RM bere na vědomí hospodaření města za
období od 1. 1. do 31. 3. 2015. Rozborem
hospodaření města byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM doporučuje ZM ke schválení veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Police nad Metují Regionálnímu muzeu v
Náchodě.
RM schvaluje grantový program města Police
nad Metují pro poskytování dotací ve 2. pololetí
roku 2015.
RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o
poskytnutí úvěru č. SMF/1/2015 Místní akční
skupině Stolové hory.
RM schvaluje a doporučuje ZM vzít na vědomí
provedení úpravy okolí pramene Julinka a
souhlasí se součinností s Technickými službami
Police nad Metují v souvislosti s odvozem
odstraněných dřevin, přebytečné zeminy a
kamenů. Ostatní náklady budou hrazeny z
prostředků občanského sdružení.

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru
č. SMF/1/2015 Místní akční skupině Stolové
hory.
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Police nad
Metují Regionálnímu muzeu v Náchodě.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 1 - položky
rozpočtového opatření č. 1-3. Zvýšení příjmů
o 207.000 Kč, zvýšení výdajů o 200.200 Kč a
snížení financování (položka 8113) o 6.800 Kč
ZM schvaluje 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 L. K. a slečně L.
N. 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.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 745
v k.ú. Radešov nad Metují ve velikosti nově
odděleného pozemku p.č. 745/2 o výměře
2073 m2, Ing. V. S. Kupní cena je stanovena
na 10,- Kč/m2. Celkovou kupní cenu 20.730,-

Kč uhradí kupující převodem na účet města
Police nad Metují.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1050/14
v k.ú. Police nad Metují o výměře 62 m2 panu
M. R. Kupní cena je stanovena na 50,- Kč/m2.
Celkovou kupní cenu ve výši 3.100,- Kč uhradí
kupující při podpisu kupní smlouvy nebo
převodem na účet města Police nad Metují.
ZM bere na vědomí provedení úpravy okolí
pramene Julinka, které navrhl a provede
spolek téhož jména.

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 03 / 2015 ze dne 15. 4. 2015
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Ing. Pavel Pohner, tajemník

VÝSLEDKY DUBNOVÉ
SOUTĚŽE

Květnová soutěžní
otázka - PTÁME SE?

OTÁZKA:
Kolik je na polickém koupališti ve velkém bazénu startovacích můstků?

KOLIK GARÁŽÍ STOJÍ NA SÍDLIŠTI U
HORNÍ HŘBITOVNÍ ZDI?

ODPOVĚĎ:
Startovních můstku je 8.

V průběhu dubna jsme zaznamenali
7 správných odpovědí.
Výherci jsou:
Vojtěch S. a Jarmila O.

Pro tyto vylosované výherce máme v
Infocentru v Pellyho domech připravenu drobnou pozornost.

Změna intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu z popelnic
v integrovaných obcích

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

Pouliční sběr a svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a elektrozařízení
z domácností

Ve 20. kalendářním týdnu, a to ve středu 13. května 2015, proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech pravidelný „pouliční“ sběr nebezpečných a
objemných složek komunálního odpadu
a vyřazených elektrozařízení z domácností. Sběr proběhne zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:

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

nosti Marius Pedersen a.s., která ho uloží
a odveze k využití nebo zneškodnění. Není
přípustné, aby byly odpady na sběrových
zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány. Odebírány budou následující
odpady z domácností: nebezpečný odpad (oleje, barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, zahradní chemie, obaly od výše
uvedených odpadů, baterie, akumulátory,
zářivky apod.), objemný odpad (starý nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky z
osobních automobilů, odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné předměty apod.) a vyřazená elektrozařízení (televizory, rádia,
ledničky, pračky, počítače, telefony a veškeré další malé i velké elektrospotřebiče).
Odebrán nebude stavební odpad a odpad ze zeleně. Informace k tomuto svozu jsou uvedeny v brožůrce Průvodce pro
nakládání s komunálním odpadem a na
internetových stránkách města Police n.
M. - www.meu-police.cz.

Rozpis lékařů
stomatologické služby
květen 2015

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
08. 05.

MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police nad Metují
09. 05.
MDDr. Petr Houštěk
602 333 466
Poliklinika ZS Machov
10. 05.
MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police nad Metují
16. – 17. 05. MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS Meziměstí
23. – 24. 05. MUDr. Ladislav Růžička ml.
603 479 132
Poliklinika Broumov
30. – 31. 05. MUDr. Miloš Pastelák
491 524 334
Sadová 44, Broumov

Nabídka transportních vaků na trávu a listí

Město Police n. M. nabízí k prodeji vaky,
pro usnadnění odvozu posečené trávy a
listí ze zahrad a ostatních ploch zeleně do
sběrného dvora. Vaky jsou vyrobeny z pevné
kašírované tkaniny, mají rozměr 55 x 65 x 65
cm a na dvou protilehlých stranách májí dvě
ucha pro snadné nesení a vyklopení obsahu
do kontejneru ve sběrném dvoře. Cena vaku je
150,- Kč. Podmínkou prodeje je smluvní závazek používání vaku k účelu, ke kterému
je určen, tedy pro shromáždění a odvoz posečené trávy a listí do sběrného dvora. V případě
zájmu zajděte na městský úřad, odbor IMŽP,
zavolejte na číslo: 491 509 993 nebo napište
na mailovou adresu: troutnar@meu-police.cz.

Rozšíření otvírací doby ve sběrném dvoře

Z důvodu rozšíření možností pro odkládání biologického odpadu rostlinného
původu ze zahrad
zast. č. ulice, nároží, místní část
čas příjezdu a odjezdu (především trávy,
větví, listí), bude
1.
Radešov
16.00 - 16.10
rozšířena otvírací
2.
Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
doba odpadového
3.
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
sběrného
dvora
4.
Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
v Polici n. M. V době
od května do září
5.
Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn
17.10 - 17.20
letošního
roku
6.
Pěkov, u knihovny
17.25 - 17.30
bude sběrný dvůr
7.
u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
nově otevřen tři
8.
Hony, náves
17.50 - 18.00
dny v týdnu. A to v
9.
Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
pondělí od 17.00
do 20.00 hodin, ve
Odpady musí být osobně předány
ve stanovený čas na stanovených zastáv- středu od 13.00 do 18.00 hodin a v sobokách obsluze svozového vozidla společ- tu od 8.00 do 11.00 hodin.
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Odpadová statistika za rok 2014

Pro ty, kteří sledují statistické údaje, přinášíme pravidelné ohlédnutí za tvorbou odpadů v Polici nad Metují v loňském roce.
Z míst, určených k odkládání odpadů na
území města Police n. M. bylo prostřednictvím společností Marius Pedersen, a.s. a Diakonie Broumov svezeno následující množství komunálního a drobného stavebního
odpadu (pro porovnání uvádím v závorkách
údaje za rok 2013):
yy plasty 58.421 kg (60.933), nápojové kartony 2.136 kg (2.192), sklo 52.836 kg
(60.345), papír 60.025 kg (91.607), železo
5.650 kg (1.930),
yy pneumatiky 6.988 kg (4.419), akumulátory
56 kg (61), barvy a lepidla 3.331 kg (1.921),
léčiva 0 kg (3), rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy a detergenty 866 kg (536),
oleje 565 kg (210),
yy vyřazená chladící zařízení a další elektrozařízení (neúplná) 0 kg (392),
yy biologicky rozložitelný odpad 84.620 kg
(76.570),
yy objemný odpad 109.030 kg (111.960),
yy směsný (zbytkový) komunální odpad
875.603 kg (840.836)
yy stavební odpad 187.700 kg (225.080)
Celkové množství svezeného odpadu v roce
2014 tedy činí 1.447.827 kg (1.478.995).
Toto celkové množství lze také rozdělit
následovně:
yy vytříděno do kontejnerů a sběrného dvora bylo (PL, NK, SK, PAP, ŽE) 179.068 kg
(217.007) = 12,4 % (14,7),
yy sběrným dvorem a mobilními svozy prošlo
yy nebezpečný odpad a elektroodpad 4.818
kg (3.123) = 0,3 % (0,2),
yy směsný a objemný odpad, pneumatiky, od-

Paní Maruška…

Dne 9. 4. 2015 ve věku 87 let zemřela ve
Stroužném paní Maria Hauschke, považovaná
za poslední původní obyvatelku takzvaného
Českého koutku.
Rozloučili jsme se s ní v sobotu 11. 4.
2015 v kostele svatého Bartoloměje ve Velké
Čermné. Kousíček od kostela je i místo jejího
posledního odpočinku.
Život neměla nikdy lehký, připravil jí mnoho těžkých zkoušek. Paní Maruška zůstala až
do poslední chvíle věrná svému rodnému kraji. Neodtrhla se, zůstala kvůli mamince, o kterou se starala, kvůli místu kde žila, to bylo pro
ni vším. Držela ji víra a láska k Bohu, kterou se
nebála projevit nikdy a před nikým.
Měl jsem tu čest ji poznat a mnohokrát,
opravdu mnohokrát s ní o životě, starostech a

Polický měsíčník - květen 2015 - strana 11

pad ze zeleně 203.418 kg (216.299) =14 %
(14,6),
yy stavební odpad 187.700 kg (225.080) = 13
% (15,2),
yy popelnicemi a kontejnery u domů (včetně
chalupářů) prošlo 775.443 kg (739.386) =
53,6 % (50),
yy z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze
hřbitova a z ostatních činností technických služeb a města bylo prostřednictvím
překladiště na bývalé skládce u Radešova,
odvezeno 97.380 kg (78.100) = 6,7 % (5,3)
odpadů.
V tomto přehledu není uvedeno 96.243 kg
vyřazeného elektrozařízení, které bylo shromážděno ve sběrném dvoře a při mobilních
svozech, bylo uplatněno v režimu zpětného
odběru prostřednictvím společností Elektrowin, Asekol, Ekolamp a Ekobat a neeviduje
se jako odpad.
Průměrně tedy na 1 obyvatele města
vychází ročně celkem 347 kg (354) odpadu,
z toho je 43 kg (52) vytříděných (PL, NK, SK,
PAP, ŽE), 95 kg (109) odpadu nebezpečného,
objemného, ze zeleně a stavebního, odloženého ve sběrném dvoře, 186 kg (179) zbytkového odpadu odloženého do popelnice nebo
kontejneru u domu; zbývajících 23 kg (14) je
podíl na odpadu z odpadkových košů, z ulic,
ze hřbitova a z ostatních činností technických
služeb a města. (Z výše uvedeného pro představu samostatně uvádím podíl bioodpadu,
který činil 20 kg na obyvatele.) K uvedeným
číslům můžeme ke každému z obyvatel ještě
přidat průměrně 23 kg vyřazených elektrozařízení, odložených ve sběrném dvoře a při mobilních svozech, uplatněných v režimu zpětného odběru.

radostech hovořit. Neodmyslitelně patřila ke
Stroužnému, a mnohý jeho návštěvník, zejména ten česky hovořící, se s ní potkal. Babička
jak z pohádky, upovídaná, v doprovodu malého pejska. Milovala českou řeč, a běh dějin ji
mluvit s někým česky na dlouho překazil.
Měla ráda své kočky, kterých chovala mnoho. Pamatuji na ně, jak se v kuchyni často ohřívaly v troubě, ve starých kamnech. Každé ráno
chodila zpívat za svůj dům, k lesu, “Když milý
Pán Ježíš na nebe vstupoval…“ a jiné moc krásné písničky. Takové, které znali kdysi v koutku
všichni, dnes, dnes už jen ona.
Její úsloví o tom, že má hlavu německou,
srdce český a papíry polský, vstoupilo do historie.
Málokdo však ví, že ve své paměti uchovávala texty mariánských písní, které nebyly
nikde a nikým zaznamenány a po generace se
předávaly jen ústní formou. Maruška byla tím
posledním, kdo je znal.
Byla člověkem vzdělaným a všímavým.
Byla spjata s přírodou tak, jak my to už dnes
neumíme.
„Šecko je vod Boha a polle toho, se k tomu
mějte“, říkala.
Korespondenci vedla s prezidenty mocností, Bushem, Putinem. Psala Václavu Havlovi, Janu Pavlu II., obyčejně, lidsky. A oni jí
odpovídali.

Pro ilustraci ještě uvedu, že celkové odpadové náklady za rok 2014, bez provozních nákladů technických služeb a po odečtení
příjmu od společnosti Eko-kom, Asekol a Elektrowin (524.000,- Kč), činily cca 3.024.000,Kč, což je průměrně na každého obyvatele cca
724,- Kč.
Závěrem jenom krátké zhodnocení. Podíl
12,4 % vytříděných odpadů (PL, NK, SK, PAP,
ŽE) z celkového množství vytvořených odpadů je stále poměrně málo. Pokud vztáhneme
toto vytříděné množství pouze k odpadu z
popelnic, což činí 23 %, je tento podíl poněkud příznivější (průměrný podíl těchto složek
v naplněné popelnici je celkem cca 40 %). Stále ale mají poličtí občané v tomto směru značné rezervy a měli by se snažit uvedený podíl
zvýšit, a to nejen kvůli tomu, aby město pro
provoz odpadového systému získalo vyšší finanční příspěvek od společnosti Eko-kom, ale
i z důvodu šetrného využívání surovin a skládkovacích kapacit. Samozřejmostí by již také
mělo být to, že do popelnice nelze odkládat
žádné (tedy ani ty nejmenší) elektroodpady,
nebezpečné odpady ani bioodpady. Ve využívání bioodpadů (ze zahrad i domácností) má
město také stále velké rezervy.
Za město lze konstatovat, že podmínky
pro řádné nakládání s odpady a především
pro jejich třídění jsou vytvořené v dostatečné
míře. Jenom je potřebné je využívat.

Závěrem se sluší vyslovit poděkování
všem, kdo se svými odpady řádně nakládají, v rámci vytvořeného městského odpadového systému.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Asi před pěti lety jsem ji jednou v neděli
odpoledne u domu hledal, měli jsme něco domluvené. Zastihl jsem ji, jak se vracela po cestě
Stroužným, kopcem dolů s ruksáčkem na zádech. Hned jak mě zbystřila, řekla „Ale Bóže!
Zima. Žandár z Machova. Čekáte dlouho?“
Jinák, než žandár Zima, mě neřekla. Na mou
otázku kde byla, odpověděla, že na Chudobě,
kočkám pro granule. Říkám: “Maruško, ale to
je cesta daleká, japa Vám to dlouho trvá pěšky
tam a zpátky?“ Ona mi nezapomenutelně odpověděla: “Mě to je jedno, jak to trvá a jak to je
daleko, já si cestou zpívám.“
Taková byla.
No a promluvit ji nechme ještě jednou:
„Až jednou přídete ke mě domů, a já tu
budu ležet mrtvá, nebudu mezi živejma, neplačte. Věřte, že je to v mým životě ten nejšťastnější den. Den, kdy se potkám s Pánem.
Den, ke kerýmu směrovalo celý moje bytí na
tomle sjetě. A já budu spokojená a šťastná. No
tak, jako nidy. “
Je nás hodně paní Maruško, které jste zasáhla svou moudrostí, ryzím charakterem, láskou k bližnímu, obdivuhodnou pílí a elánem.
Budete nám chybět.
Věřím, že jste teda spokojená a šťastná.
Skláním se a vím, vím, že nás je dost, co si na
Vás vzpomeneme.
Petr Zima – žandár z Machova

Statistika

Poděkování

K 31.3.2015 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4181 obyvatel.

Děkuji Všem,
kteří se přišli rozloučit s panem Jaromírem Vlčkem
na jeho poslední
cestě, za slova útěchy a květinové
dary. Také děkuji
panu Martinu Exnerovi za výborné
pohoštění a vzornou obsluhu.
Marie Vlčková
s rodinou

Jubilea

V březnu 2015 slavili
70 let paní Hana Kasalová
pan Oldřich Vaniš
pan Antonín Nosek
75 let paní Věra Burešová
paní Milena Dubová
pan Oldřich Nádvorník
85 let paní Jaroslava Sylvánová
90 let paní Miloslava Míková
V únoru ještě slavili významná výročí:
80 let paní Anna Paulová
90 let pan Jaroslav Rolc

Sňatky

Svatební sezona se pomalu rozjíždí a začali
jsme opravdu stylově – ve sněhu na Slavném u hřibů.
14.3. Martin Šmatlán a Vladimíra Pecuchová
21.3. Václav Hirsch a Miluše Dlouhá

Martin Šmatlán a Vladimíra Pecuchová na Slavném

Vítání občánků
V sobotu 28. března jsme letos poprvé vítali malé občánky. Pozváno bylo 10 dětí společně se svými rodiči a tentokrát se dostavili všichni v plném počtu:
Samuel Ptáček, Amálie Šrytrová, Maxim Končický, Ema Pavlovičová, Kristýna Dubišarová, Alžběta Štenglová, Tobias Prokop, Adél Kašparová, Zita Vajsarová, René Št
rauch.
Dagmar Hambálková - matrikářka

v obřadní síni

Vš em j u b ila nt ů m přejeme
pev né zd rav í a krá s n é d ny
plné p o ho dy v da l ší ch l etech

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

Noc s Andersenem

Jedenáctou Nocí s Andersenem nás
provázel Večerníček. Všichni jsme si složili novinovou čepici, tak známou z každovečerního putování za pohádkou, a večer
plný her, soutěží a večerníčkovských pohádek mohl začít. Čekala nás také soutěž
zručnosti, při které děti přebíraly luštěni-

ny, se zavázanýma očima třídily papírové
geometrické tvary nebo s pomocí filatelistické lupy luštily, co to má Večerníček napsáno na čepici na poštovní známce, která
k jeho výročí vyšla. Po desáté hodině jsme
vyrazili do tmy na stezku odvahy. Také na
ní čekaly na děti úkoly. Uléhali jsme kolem

12 hodiny, ale někteří vydrželi povídat
až do čtvrté ranní. Budiček v sedm ráno
byl brzy. Kolem osmé jsme se rozcházeli
domů a věřím, že leckteré dítko během
dne pospávalo a dohánělo zameškaný
spánek.
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Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Ještě dvakrát se do prázdnin sejdeme
se seniory na společném čtení - v úterý
12. května a 2. června 2015 od 15 hodin
v dětském oddělení knihovny. Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Autorský večer

V pondělí 13. dubna proběhl autorský
večer Blanky Faltové, na kterém představila
svou novou knihu Na slzy nezbyl čas.
Jde o román určený ženám, ale třeba
zaujme i některého čtenáře. Hlavní hrdinkou je současná žena středních let, která to
nemá v životě jednoduché. Ve vzpomínkách
čtenáři představuje svůj život, šťastné manželství, dvě dcery a také hrůzný zážitek, kdy
ji při porodu zemřelo očekávané miminko,
syn Jakoubek. V současnosti pracuje v domově pro seniory. Zápletka je napínavá, jde
o motiv pomsty.
Příjemně překvapuje důvěrná znalost
prostředí, psychologie obyvatel domova.
Pro nás je kniha o to zajímavější, že hrdinka
žije v Polici nad Metují a pracuje ve Starkově.
Určitě knížka stojí za přečtení a zakoupili jsme ji do fondu knihovny. Škoda, že
tak málo posluchačů si přišlo poslechnout
vyprávění o tom, jak a kde hledala autorka
inspiraci a jak hledala cestu k vydání knihy.

Proč je pro knihovnu a její
čtenáře důležité mít svůj
on-line katalog?

Co to vlastně
je? Jde o ON-LINE vystavení databáze záznamů
o dokumentech
(tj. všech knih,
časopisů, brožur, ale také elektronických
dokumentů) knihovny na síti Internet. Přístup do této databáze je po celých 24 hodin
denně. Čtenář už tedy není omezen půjčovní dobou knihovny ani jejím prostorem. Do

katalogu se může podívat přímo z domova,
ze školy atd.
A jak v on-line katalogů vyhledávat ? Na
adrese webových stránek knihovny http://
www.knihovna-police.cz/katalog/baze.
htm do připravených polí formuláře -vyhledávat kde ( ve všech polích nebo pouze
v knihách nebo v audiovizuálních médiích
nebo v periodikách nebo v brožurách),
autor, název, klíčové slovo zadejte hledaný
termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Pokud
vyplníte více řádek, vyhledané výsledky budou splňovat všechna kritéria zároveň. Je
možné použít pravostranného krácení slov
( nedoplňujte slova znakem * nebo ? ). Kliknutím na nadpis pole si zobrazíte rejstřík
termínů použitých v tomto poli. Můžete též
použít formulář pro Kombinovaný dotaz.
Výsledky vyhledání jsou standardně
zobrazeny v přehledných tabulkách. Je to
kompletní bibliografická informace o dokumentu, údaje o exemplářích včetně jejich
dostupnosti. Katalog také čtenáři umožňuje
provést rezervaci dokumentu, podívat se na
své uživatelské konto.
Určitě je to zlepšení služeb čtenářům a
nás těší, že stále více čtenářů této možnosti
využívá.

Jeden svět a knihovna

Co mají společného? Překvapivě knihy.
V rámci letošního ročníku se organizátoři
rozhodli zapojit do festivalu i knížky. Možná
jste je během akcí v prostoru divadla potkali. A po festivalu knížky neosiří a jako dar se
dostanou do naší knihovny, kde, doufáme,
zaujmou i další čtenáře (nebo si je přijde
vypůjčit a dočíst návštěvník festivalu).
Jsou to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M.Spitzer: Digitální demence. 2014
M. Sunden: Život bez peněz. 2014
N. Klein: Bez loga. 2005
M. Binebine: Boží koně ze Sidi Moumen.
2014
L. Ostalowska: Akvarely pro Mengeleho.
2014
C. Stojka: Žijeme ve skrytu. 2014
Já to doufejme ňák zmáknu, 2009
M. Satrapiová: Persepolis (1,2). 2013

Město Police nad Metují
ve spolupráci
s Ostrostřeleckou gardou Polickou
a TS 20 Pláň
zve širokou veřejnost

K PIETNÍ VZPOMÍNCE
U PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY.
Uskuteční se tradičně
na městském hřbitově v 17 hodin.
Polický měsíčník - květen 2015 - strana 13

9.
10.
11.
12.

G. Kuijer: Všehokniha. 2014
M.Míková: Škvíry. 2014
K. Liesmann: Univerzum věcí. 2012
McKibben Bill: Zeemě: Jak přežít na naší
nové nehostinné planet. 2013
13. W. Dufty: Cukrové trápení. 1998
14. V. Syrový: Tajemství výrobců potravin.
2008

Nabídka knih:

yy Drda, Adam: Zvláštní zacházení.
Rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. – Birkenau.
yy Browder, Bill: Rudý zákon.
Jak jsem se stal Putinovým nepřítelem
č. 1.
Americký finančník popisuje svoji osobní zkušenost s finanční kriminalitou a
korupcí v dnešním Rusku.
yy Wintonová, Barbara: Není-li to nemožné …
Životní osudy sira Nicholase Wintona,
které sepsala jeho dcera.
yy Fryjaufová, Eva: Naučte své dítě efektivnímu učení.
Pomocník pro rodiče dětí školního věku.
yy Nešpor, Karel: Duševní pružnost v každodenním životě.
Trénování psychické odolnosti, pozitivního přístupu k životu.
yy Bělobrádek, Jan: Jaroslav Celba: Melodie, které zná každý.
Vzpomínky náchodského rodáka, hudebního skladatele, autora melodií k Večerníčkům.
yy Svoboda, Jiří Taxis: Paměti.
Vzpomínky českého horolezce.
yy Galbraith, Robert:
Hedvábník.
Další napínavý román
od autora knihy Volání
kukačky.
yy Linková, Charlotte:
V údolí lišek.
Napínavý thriller německé autorky.
Vaše knihovnice

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
V divadle byla nainstalována

INDUKČNÍ SMYČKA
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ.

Jako pracovník v sociálních službách pro
sluchově postižené v Broumově jsem měl
možnost vyzkoušet indukční smyčku se
svým sluchadlem (sám mám těžkou ztrátu
sluchu). Ti, kteří používají sluchadlo, si ve
sluchadlu přepnou režim do polohy T nebo
MT. Pokud někdo sluchadlo nemá, může si
v pokladně divadla (za vratnou zálohu 100
Kč) zapůjčit bezdrátová sluchátka do uší.
Poslech přes indukční smyčku v celém
hledišti i na balkoně je nesrovnatelně kvalitnější než poslech přes mikrofon sluchadla.
Sluchově postiženým vřele doporučuji
návštěvu divadla a přeji jim krásný zážitek.
Vratislav Vaverka

OBČERSTVENÍ

V

DIVADLE

V rámci rekonstrukce Kolárova divadla byl
řešen i kiosek, který již několik let nevyhovoval. Byla zavedena voda, řešeny odpady,
elektroinstalace a vnitřní vybavení. Kiosek
je v provozu přibližně hodinu před každou
akcí. Kolektiv pod vedením Martina Exnera
nabízí teplé i studené nápoje a drobné
občerstvení.
Nechoďte do divadla na poslední chvíli a
využijte služeb kiosku  .

Myšleno je i na nejmenší, pro které vznikl
malý dětský koutek.

REZERVACE
VSTUPENEK

Upozorňujeme, že vstupenky
v předprodeji je možné rezervovat pouze po dobu 3 pracovních dnů, následně budou
vráceny do prodeje pro další
zájemce!
Děkujeme za pochopení.

ZASÍLÁNÍ NOVINEK MAILEM

Pokud máte zájem o zasílání informací (1x
týdně), přihlaste se k jejich odběru n
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

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

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

FUSSING - SPÉKÁNÍ SKLA
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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. 2015 v infocentru.

KONCERT MAMINKÁM

Nabízíme poslední volná místa do kurzu
společenského tance.
Přednostně přijímáme páry.

Druhá polovina dubna byla v Pellyho domech ve znamení úklidu a stěhování. Probíhalo malování společenského sálu a
příprava na renovaci parket,
Informační centrum funguje od 27. 4.
v nových, větších prostorech. Komfort
se zvýší nejen pro návštěvníky z řad místních i turistů - kterých ovocentrem
v průběhu roku projde několik tisíc, ale i
pro personál. Ten má po sedmi letech
provozu konečně k dispozici odpovídající
zázemí a skladovací prostory.

Severní stěna Eigeru v zimě

Čtvrtek 14. 5. 2015 od 18:00 hod

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

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.

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

Cena: 80 Kč/osoba
V ceně kurzovného materiál.
Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen. Přihlášky a platba
předem: do 15. 5. 2015 v Infocentru.

KOLÁROVO DIVADLO

4. 5. 2015 od 19:00 hodin

SEVERNÍ STĚNA EIGERU
V ZIMĚ & ANTARKTIDA
ZEMĚ KRÁLOVNY MAUD

Čestmír Lukeš je známým horolezcem,
fotografem, světoběžníkem a romantikem.
Jeho jméno se zapsalo mezi legendy v zimě
1985. Tehdy společně s Jirkou Šmídem a

Koncertní program připravili žáci,
komorní soubory a sbory žesťového
a pěveckého oddělení ZUŠ Police nad Metují ze tříd pedagogů Miriam Blažkové,
Lenky Němcové a Josefa Fialy.
Klavírní spolupráce Karolina Sorokinová a
Pavel Čapek.
Vstupné: 40/50/60 Kč
Předprodej: od 4. 5. 2015 v infocentru.
Pondělí 25. 5. 2015 od 19:00 hod¨

BRATŘI V TRICKU

PLOVÁRNA

Nechte na sebe dýchnouti atmosféru časů
minulých, kdy muži pečovali o své zdraví a
tělesnou čistotu v říčních lázních. Nerobíce
věcí užitkových, trávili i seberozmarnější
léta v tvůrčí zahálce, rozmlouvajíce nad
tématy světotvornými. Ve chvíli, kdy na
prkna plovárenská zavítá dívka povahy
nadmíru jemné, rozbíhá se děj a není v ničí
moci, aby jej zadržel. K ďasu!
Svět, který uvidíte, jest z hravosti, neboť
hra předchází před činy. A jelikož příchylnost dvou pohlaví jest starší nežli skály a
moře, stává se hra zbraní v líté při o dívčí
přízeň.
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KINO PRO DĚTI

OSTATNÍ AKCE

Pondělí!! 18. 5. 2015 od 17:30 hod
Kino - Kolárovo divadlo

sobota 2. 5. 2015 od 9:00 hod
Masarykovo náměstí Police n. M.

V dutině malého vršku bydlel Malý Pán.
Bydlelo se mu tam celkem dobře, až jednou v noci se mu zdál sen. V tom snu se mu
zdálo o Zubatém domečku, nad jehož
dveřmi četl nápis – ZDE NAJDEŠ, CO TI
SCHÁZÍ. Když se ráno Malý Pán probudil,
nemohl se zbavit pocitu, že mu najednou
skutečně cosi chybí.

Sraz historických vozidel na náměstí.

MALÝ PÁN

JARNÍ JÍZDA KHV METUJE
Sobota 9. 5. 2015 od 13:00 hod
Muzeum Merkur

KŘEST POŠTOVNÍ ZNÁMKY
MERKUR

Křest první poštovní známky, která má
vztah k Polici nad Metují:
Europa: Hračky – stavebnice Merkur

23. 5. 2015 od 8:30 hodin
Masarykovo náměstí Police n. M.

A proto vejděte, vejděte bez zdráhání!
Pánové dnes označili koupel za vlahou.
Vyjasňuje se a k poledni bude vedro.
Představení je volně inspirováno novelou
Rozmarné léto Vladislava Vančury.
Poetiku tohoto autora převádí s lehkostí a
jemnou groteskou do pohybové humoresky, v níž využívá cirkusových disciplín –
žonglování, provazochodectví a párové
akrobacie. Záhady. Humor. Srdcervoucí
podívaná.
www.bratrivtricku.cz
Vstupné:
v předprodeji 120 Kč / 90 Kč
na místě 150 / 120 Kč

Předprodej: 14 dní před konáním představení, v informačním centru.

Soubor (bra)Tři v tricku vznikl v roce 2012
rozšířením dua Bratři v tricku o Kristýnu
Vlčkovou. Práce těchto tří performerů vychází z prvků současného cirkusu a je založena zejména na technikách žonglování,
provazochodectví a akrobacie. Historie
původního dua Bratři v tricku sahá do roku
2009, kdy Václav Jelínek a Adam Jarchovský
prezentovali svou společnou práci v rámci
komponovaného večera na novocirkusovém
festivale Letní Letná. V následujících letech
svou show měli možnost předvést na celé
řadě prestižních domácích akcí, jako například trutnovský festival nového cirkusu
Cirk-UFF či opakovaně v rámci Letní Letné.
V zahraničí se představili například na
největším světovém festivale žonglování
European juggling convention ve finském
Joensuu a na dnech Evropy v Madridu.

0. ROČNÍK
POLICKÉ ZELŇAČKY

Snad každý má svůj recept na zaručeně
nejlepší polévku, omáčku, moučník…..
Nultý ročník soutěže na polickém náměstí ukáže, kdo skutečně umí uvařit tu
nejlepší zelňačku na Policku!
Jeho klid byl ten tam. Nezbývalo, než se
vydat na cestu a hledat domeček ze snu, ve
kterém snad najde, co mu schází.
Vždyť se mu o tom zdálo. No ne? Cesta není
jednoduchá, musí vykonat spoustu nelehkých úkolů, překonat strach a hlavně jít
stále kupředu. To byly věci velmi těžké pro
Malého Pána. Měl rád svůj klid a pohodlí. Cestou prokázal dobré srdce, to když
pomohl někomu v nouzi, dobrý úsudek, to
když byla potřeba se zamyslet a splnit
složitou hádanku, nemalou odvahu, to když
se postavil nebezpečným bytostem, které
ještě nikdy neviděl. Dozvěděl se spoustu
věcí nejen o lese, vzdálenějších krajích za
lesem, ale hlavně o sobě samotném. Když
se nakonec ohlédl, uvědomil si, že ta namáhavá cesta byla i velká legrace a že
se často smál. To už byl ale u stromu Odpovědníku, kde si přečetl odpověď na svou
otázku… to byste chtěli vědet, co to vlastně
je, co?
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek 30 min před začátkem představení v pokladně kina.
Film vychází z úspěšné dětské knihy “Velká
cesta Malého pána” od Lenky Uhlířové a
Jiřího Stacha (nakladatelství Meander 2008,
scénář Lumír Tuček).

Město Police nad Metují zve všechny zájemce na soutěž ve vaření zelňačky. Doprovodnou akcí bude řemeslný trh a po
celou dobu konání akce také bohatý doprovodný program.
V den konání soutěže bude od 6:30 hod
probíhat prezentace a přidělení místa na
vaření přihlášeným týmům, nejpozději
v 7:30 hod musí všechna vozidla opustit
náměstí, v 8:30 hod zahájení a start vlastní
soutěže zapálením ohňů pod kotli.
Následně má každé soutěžní družstvo
k dispozici 3 hodiny na uvaření vlastní
originální zelňačky.
V 11:30 hod porota odebere soutěžní vzorky od všech týmů a zároveň mohou soutěžící začít prodávat polévky veřejnosti.

Zpracování využívá klasické loutkové
podání, které je zasazeno do reálného
prostředí lesa. Tento typ realizace nabízí
Prof. Jiří Jirmal
prostor pro vytvoření takového světa, který
KYTARY NAPŘÍČ ŽÁNRY napomáhá rozvíjet dětskou fantazii, a zároK oslavě 90. narozenin vystoupí veň přináší určité klasické prvky umění,
které je v dnešní době vytlačováno animací.
proslulý český kytarista a nejúspěšNaivitě prostředků odpovídá i zachování
nější pedagog.
odkrytého vodění loutek. Loutky jsou tedy
Vstupné: 40 / 50 / 60 Kč
přiznání loutkami, les je lesem, voda vodou
Předprodej: od 14.5. v infocentru
a oheň ohněm.

Čtvrtek 28. 5. 2015 od 18:00 hod
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Důležité faktory, které budou hrát roli při
hodnocení produktu, jsou především chuť,
vůně a vzhled.
O hodinu později, v 12:30 hod, proběhne
na podiu na náměstí slavnostní vyhlášení
výsledků, vč. předání cen třem nejlepším
týmům.

Přihlášky a informace pro soutěžní
týmy a zájemce o účast na trhu na
www.policko.cz.

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

DOCUKU
koncert pod širým nebem

Koncert 6-ti členné hudební formace, která
hraje svižné melodické písničky na pomezí
folklóru a bigbítu. V únoru 2014 získali
zlatou desku za 6.000 prodaných nosičů a
také byli nominováni na cenu „Anděl 2013“
v kategorii Worldmusic.

Koncert se uskuteční se v rámci Dvořákova
festivalu.
www.docuku.cz
Vstupné:
v předprodeji 120 Kč, na místě 180 Kč
Předprodej: od 1. 6. 2015 v infocentru.

INFOCENTRUM
Provozní doba v KVĚTNU:
Pondělí - pátek 9:00 – 17:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00

Ve svátky, ve dnech 1. - 3. 5. 2015
a 8. -10. 5. 2015, bude provoz denně od 9 do 15 hodin, polední přestávka od 11:30 do 12:00 hodin.

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

Kladské pomezí
a naše spolupráce

V dubnu jsme se velmi aktivně podíleli na
součinnosti s Brankou, o.p.s., která zastává
funkci společnosti destinačního managementu Kladské pomezí. S nadcházející turistickou sezónou jsme se podı́leli na
korekturách zajímavostí na trase a okolí v
nově připravované mapě s cyklotrasami,
psali jsme připomínky k připravované
mapě, která bude vydána v letošním roce
firmou Geodézie Online, opravovali a doplňovali texty do letních novin KP… Koncem
dubna také proběhlo setkání všech
informačních center v KP, které Branka 2x
do roka pravidelně pořádá, a které se
tentokrát uskutečnilo v Muzeu textilu v České Skalici, kde nás seznámili s novinkami
pro letošní rok, vyměnili jsme si navzájem
propagační materiály, seznámili se s
novinkami projektu Toulavý baťoh. Poté
proběhla prohlídka Muzea textilu i Muzea
Boženy Němcové. Po skončení setkání
informačních center následovalo ještě
jednání v rámci marketingové strategie
turistického regionu.
Dostali jsme také pozvánku na sympozium

s názvem „Kladské pomezí – příběh budoucnosti?“, které se uskuteční 14. května
od 13 hodin ve velkém sále novoměstského zámku, a jehož se můžou zúčastnit i
zájemci z řad veřejnosti. My jsme pozvání
samozřejmě velmi rádi přijali a těšíme se,
že se dozvíme zase něco nového o našem
krásném regionu.
Přejeme krásné jarní prosluněné dny
Leona Peterková

NOVINKY

V

PRODEJI

V prodejním sortimentu informačního
centra přibudou nové pohlednice s místní
tematikou, podlouhlého formátu. Jedná se
celkem o 5 druhů - dvě pohlednic e s f o t ografiemi (Police nad Metují, Policko) a tři
pohlednice od pana Jaroslava Soumara.
Dvě z nich jsou vytvořeny jako omalovánka
pro děti - s motivem polické radnice a s
motivem Muzea papírových modelů.
V sortimentu se nově objevily také štítky
na hůl s polickou radnicí ve zlatém nebo
stříbrném provedení.

MARTINA TRCHOVÁ & TRIO

Martina Trchová – zpěv, kytara
Patrik Henel – kytary
Petr Chlouba – bicí
Radomír Polívka – kontrabas
16. 5. 2015, Police nad Metují, Pellyho park, od 19.00 hodin
Na začátku srpna loňského roku vystoupila Martina Trchová v duu společně s Patrikem Henelem v Šonově v rámci Festivalu písničkářů. Vrací se tedy na ne úplně neznámá
místa, ale vrací se ve větší sestavě, která dodává naprosto jinou barevnost jejímu neopakovatelnému hlasu a snad místy ještě magičtější vyznění textů. Po vydání desky „Takhle
ve mně vyjou vlci“ v roce 2010 napsal Antonín Kocábek, že texty lze napoprvé těžko
vnímat, „zpěvačka je chrlí s hiphopovou kadencí schopného rappera. Nechybí jí dar vystavět lyrickou výpověď a zjevný tu je i prvek protestu a rebelské vzpoury proti všednodennosti. […] Opakovaně dokumentuje odvahu hledání místa v současnosti i pokus o
pojmenování toho, co autorku obklopuje a rozčiluje. A právě ona nejednoznačnost, jasně
přiznaná přirozená nejistota, zda je zrovna tahle cesta ta správná, ji přiřazuje k těm nejlepším.“ Kvalita hudebního projevu kapely není nijak omezena „nejistotou“ nebo „hledáním“. Naopak, jak poznamenává Ondřej Bezr: „Její nejistota je postojem vnímavého
člověka, který ví, že ne všechno se ve světě jeví takové, jaké to ve skutečnosti je. A že je
ideální se (k) tomu postavit bez póz.“
Hudba Martiny Trchové & tria se pohybuje na pomezí žánrů, kde sice stále ještě převládá folkové jádro, ale nabízí i polohy výrazně šansonové nebo ovlivněné jazzem.
Kapela existuje od roku 2009 (do loňského roku jako „trio“ se stále častějším přesahem ke kvartetu) a v roce 2010 vydala kritiky ceněné CD „Takhle ve mně vyjou vlci“.
Martina Trchová & trio koncertuje po celé České republice a stále častěji „zajíždí“ i na
Slovensko.
Pavel Frydych
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

V neděli 12. dubna zde proběhl Den
s ABC, mezi nejzajímavější řečníky
patřil Vlastislav Toman, který byl
šéfredaktorem časopisu přes třicet let.

prezentovat ve všech regionálních
turistických novinách. Takto bude
vypadat
upoutávka
v novinách
LETNÍ.BROUMOVSKO.

VÝSTAVA BETEXA
PRODLOUŽENA!

Výstava určená hlavně dětem a začínajícím modelářům pokračuje. V červnu
ji vystřídá výstava modelářů z Polska.
Pondělí 4. 5. 2015
od 9 do 17 hodin

VSTUP ZDARMA

V tento den máme otevřeno zdarma.

Papírové jaro v Praze na Chodově,
které se uskutečnilo 10. a 11. dubna
2015, (výstava a soutěž Centra
papírového modelářství), přineslo do
modelářského světa několik novinek.
Poprvé byla udělena zvláštní cena
Muzea
papírových
modelů
za
nejzajímavěji ztvárněný model (viz.
fotografie
dioráma
„Požární
zbrojnice“.)

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
1. -3. 5. a 8. -10. 5. 2015

KVĚTINOVÉ VÍKENDY

aneb pojďme jaru naproti…

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

MPM

MPM se v průběhu celého dubna
prezentovalo na výstavě fotografií
"Poznej světové dědictví UNESCO",
která se konala v Kutné Hoře, v
Sankturinovském domě v 1. patře. V
rámci výstavy byly umístěny dvě
vitríny s modely Miroslava Konopky a
Jany Žuravnyjové. Jedná se o modely
staveb, které jsou zapsány jako světové
dědictví na seznamu UNESCO.
Ve dvou obchodních domech v Praze se
během dubna konaly další dvě
papírové výstavy. V ulici Novodvorská,
výstava s názvem Příběh papíru a
v obchodním
centru
v Letňanech
výstava, která připomíná letošní
jubilejní šedesátý ročník časopisu ABC.
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Patronka Muzea, herečka Marie
Doležalová získala ocenění Magnesia
Litera za blog roku!

MODEL MĚSÍCE

Od ledna letošního roku na webu a
facebooku
představujeme
jeden
vybraný exponát Muzea. Pro měsíc
duben, autor textů Michal Erben
z Liberce vybral jeden z největších
papírových modelů, který máme.
Vesmírná loď Sulaco sloužila jako
dopravní vesmírná loď a základna pro
hrdiny filmu Vetřelci (1986, navazující
na film Vetřelec z roku 1979). Filmy s
tématikou Vetřelce patří dnes již mezi
milníky fantasy a sci-fi kinematografie
a mnozí je asi viděli, existují tématicky
spojené komiksy, počítačové hry a
další. Autorem papírového modelu
lodě Sulaco je Jan Rükr, který model
postupně kreslil od ledna roku 2009
do prosince roku 2012, tedy dlouhé 3
roky. "Skutečná" filmová loď měla
délku přes 731 metrů, model je
vytvořen v měřítku 1:430. Model si
můžete nejen prohlédnout u nás v
Muzeu, ale dokonce i sami slepit.
Vystřihovánka je volně ke stažení na
stránce www.sulaco.cz, kde najdete
nejen samotný model Sulaco, ale i
základní informace o vzniku modelu a
předloze z filmu.
Nově jsme na webovém portálu
www.organizátorvýletu.cz, který má
záštitu MŠMT.
Muzeum papírových modelů se bude

Od května do září bude mít muzeum
otevřeno každý den včetně pondělí
od 9 do 17 hodin.
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
Otevřeno každý den
Děti do 6 let zdarma
polední přestávka: 11:30 — 12:00

WWW.MPMPM.CZ

Festival dokumentárních filmů o lidských právech
JEDEN SVĚT POLICE NAD METUJÍ se i počtvrté povedl!

Věříme, že jsme svým dílem přispěli cíli
akce i letoční výzvě Praskněte své bubliny!
a promyšlenou dramaturgií a povedenými
debatami narušili nebo poopravili některé předsudky a fámy o problémech
současného světa a společnosti. Naší velkou prasknutou bublinou je možná taky
nabouraná představa většiny republiky o
nemožnosti uspořádat programově kvalitní
a divácky úspěšný Jeden svět na maloměstě.
Ještě před samotným polickým festivalem jsme promítali speciální bloky krátkých
dokumentů a debatovali s téměř 2000 žáky
a studenty na 20 základních a středních
školách okresu. Po polické ZŠ a všech
menších školách v nejbližším okolí jsme
letos vyjeli také do Náchoda (ZŠ TGM a ZŠ
Plhov, SPŠ stavební), do Malých Svatoňovic,
na SPŠ polygrafickou ve Velkém Poříčí, do
SOU Teplic n/M., na Gymnázium Broumov,
na ZŠ Hradební Broumov a na ZŠ do Žďárek.
Police zůstává zdaleka nejmenším
ze 33 zapojených měst, přesto se chlubí,
vzhledem k přepočtu obyvatel, druhou
nejvyšší návštěvností. Letos si do kina
našlo cestu opět víc diváků. I přes slunečné
počasí a dubnový termín jsme napočítali téměř 850 vstupů (nebýt rekonstrukce kina,
proběhl by festival v polovině března jako
každý rok – vysvětlení pro všechny, kteří se
divili), prodalo se více než 60 permanentek, jejichž majitelé zhlédli v kině většinou
alespoň čtyři filmy!
Promítli jsme 13 dokumentů v celkovém rozsahu téměř 20 hodin. Proběhlo 11

pofilmových debat s režiséry nebo odborníky, na pódiu jsme přivítali 17 hostů
a po skypu diskutovali s dalšími čtyřmi.
Je malý zázrak, že pozvaní dorazili v plném počtu, dubnový termín je posledním
možným datem a mnozí měli za sebou už
náročné měsíční tažení regionálními městy. Výborné ohlasy minulých ročníků nám,
zdá se, zajišťují, že hosté ochotně přijíždějí i
přes úsměvnou velikost města a problematickou vzdálenost od Prahy i Brna.
Pátečního benefičního koncertu se
zúčastnilo kolem 120 diváků, díky doplňkovému prodeji a kasičkám, do kterých mnozí přispěli více než 80Kč vstupného, se pro
Honzíka Kutíka vybralo 17 000Kč. Please The Trees byli možná po prvoplánově
klidnějších vystoupeních předchozích dvou
ročníků pro některé ostřejším zážitkem,
mnoho příchozích, kteří hudební scénu u
nás sledují, ale s povděkem kvitovalo, že
jsme znovu vsadili na kvalitní kapelu, která
běžně v dosahu okresu nehraje.
Broumovské kavárně Café Dientzenhofer opět děkujeme za zpříjemnění
prostor divadla a máme radost, že obsluhujících klientů o.s. Pferda si většina hostů
ani nevšimnula, nejspíš je to tak dobře. Se
svojí první pracovní zkušeností mimo známé prostředí se popasovali skvěle! Třeba si
na ně vzpomenete, pokud zajdete do kavárny Láry Fáry v Náchodě. Velký dík patří také
prodejně Mlsná farmářka z Náchoda za
výborný a inspirující zdravý raut po zahajovacím bloku. Partě dobrovolníků ze septi-

my Gymnázia Broumov tentokrát klobouk
dolů za spolehlivost a veškerou důležitou
pomoc během festivalových dní a školních
projekcí!
Srdečné poděkování opakovaně vyjadřujeme všem, kteří myšlence festivalu fandí a spolu s městem Police nad Metují a
spolkem Julinka nás podporují. Sebevětší
dobrovolnické nadšení a pečlivá příprava
by bez nich zdaru akce nestačily! Děkujeme společnostem Veba, Hobra-Školník,
Hauk, Resl, MycoMedica, Mountain Guides 9000 a také všem mediálním partnerům festivalu. Vážíme si vašeho přispění!
Jeden svět přináší Polici každoroční
celorepublikově uznávanou kultivovanou
kulturní akci, která nemá v dosahu kraje
konkurenci, nejbližšími festivalovými městy jsou Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad
Orlicí, Chrudim. Stává se akcí tradiční, o které lidé vědí a za kterou si neváhají dojet i
na celý víkend. Těší nás a naplňuje vyloženě
pestrá směs publika a přízeň skalních diváků, kteří se dokážou zavřít v kině i při krásném počasí a přitom se otevřít tématům, na
která si málokdo uděláme během roku čas.
Pokud jste atmosféru festivalu ještě neokusili, troufněte si třeba za rok!
Děkujeme za přízeň i názory, které nás
posunou zase o krok dál!
Marie Hornychová, Martina Junková,
Míša Plchová, Pavel Pinkava a Pavlína Binková – a také mnoho dalších nárazově pomáhajících!

MUZEUM MĚSTA POLICE NAD METUJÍ

Výstava Policko za
druhé světové války

Regionální muzeum v Náchodě
si dovoluje u příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové
války dovoluje pozvat návštěvníky na výstavu nazvanou Policko za
druhé světové války. Výstava, jejímž
autorem je přední odborník na tuto
tematiku PhDr. Václav Sádlo, vychází
z bohatých fotografických sbírek Regionálního muzea a zachycuje různé
aspekty života v Protektorátu i dny
osvobození Policka v květnu 1945.
Panelovou výstavu bude moci shlédnout na chodbě stálé expozice Muzea
města Police nad Metují v prvním patře benediktinského kláštera v Polici
nad Metují. Výstava bude otevřena
stejně jako muzeum od 1. května do
30. června 2015. V květnu bude otevřeno každý pátek, sobotu a neděli
od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do
16,30 hod., v červnu pak bude otevřeno denně mimo pondělky.

Výstava Tajemství
hradu Vlčinec

V rámci projektu Husité v Polici,
který připravují žáci a učitelé Základní školy v Polici nad Metují, chystá
Regionální muzeum v Náchodě minivýstavu nazvanou Tajemství hradu
Vlčinec. Výstava představí návštěvníkům tento tajemný hrad, který máme
všichni spojený s pověstí o Janu Žižkovi a zázračném houslistovi. Návštěvníci se na výstavě dozvědí nejen
o skutečné a poněkud překvapivé
historii hradu, ale i o pověstech, které
se k němu v dobách romantismu, ale
i v pozdějších letech navázaly. Výstava bude otevřena 30. května 2016 u
příležitosti Dne řemesel, kdy také do
kláštera dorazí malí Husité, kteří tak
završí svrchu jmenovaný projekt. Výstava bude umístěna v expozici muzea a bude ji možno navštívit v rámci
prohlídky muzea denně mimo pondělky od 30. 5. do 30. 9. 2015 (9,0012,00 a 13,00-16,30 hod.)
Mgr. Jan Tůma
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VŠECHNY CESTY VEDOU Z MILÉTU
PhDr. Radim Kočandrle Ph. D. (1975)

ANAXIMANDROS Z MILÉTU

Police nad Metují, 7. 5. 2015 18 hod.
Sál ZUŠ

Německý filosof Martin Heidegger napsal, že „v dějinách západního myšlení je Anaximandrův výrok považován za nejstarší.“
Radim Kočandrle je autorem několika publikací týkajících se archaické řecké filosofie nebo přímo osoby Anaximandra z Milétu. O
Anaximandrovi napsal: „Pokud z dochovaných památek můžeme soudit, svým spisem zakládá nejen nový literární žánr, ale de facto celou
nadcházející tradici prací, kterým se bude říkat ‚filosofické‘ nebo ‚vědecké‘. Nejspíše právě od něj se začne odvíjet antická reflexe přírody…“
Anaximandros, podle tradice žák a přítel Thaletův, je jednou z nejzajímavějších postav antické řecké filosofie.
Po dokončení doktorského studia v oboru Filosofie a dějiny přírodních věd na PřF UK v Praze začal Radim Kočandrle přednášet na
FF ZČU v Plzni.
Apeiron z. s.

NA BROUMOVSKÉM JEVIŠTI
PO BOKU DIVADELNÍCH HVĚZD

„HRA – NIC – e“ – unikátní hudebně-divadelní představení o historii našeho regionu hledá amatérské herce a
hudebníky, kteří by měli zájem spolupracovat s následujícími profesionály.
Režie: Radovan Lipus
(Divadlo na Vinohradech, Národní divadlo Moravskoslezské)

Scénář a dramaturgie: Renata Putzlacher
(Těšínské divadlo, Filosofická fakulta MU)

Scénografie: Šimon Caban

(Národní divadlo, Karlovarský filmový festival)

UŽIJTE SI 9 LEKCÍ
S ORIENTÁLNÍM TANCEM (NEJEN) PRO
SENIORKY!

Uvolní vás od každodenního stresu a povzbudí tělo i mysl,
nenásilně protáhne celé tělo. Vhodné pro každou ženu
bez rozdílu váhy, věku a postavy.
Kde: Pellyho domy, vzdělávací místnost
Kdy: pondělí od 19:00 hod,
začínáme v pondělí 11. 5. 2015 .
S kým: Lídou Sokolovou,
členkou taneční skupiny Afrah
S sebou: legíny nebo volné kalhoty,
tričko, šátek přes boky
Začneme od prvních krůčků. Lekce trvá 60 min.
První lekce zdarma.
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Hudební spolupráce: Kamil Remeš
Herecké obsazení: Marie Štípková (Městské divadlo Kladno),
Zbigniew Kalina (Městská divadla pražská, Divadlo Kalich, Národní divadlo moravskoslezské), Pavel Novák (Buranteater), Petra
Výtvarová, Kajetán Písařovic (Divadlo Komedie, Chemické divadlo, Divadlo Neklid), Barbara Humel (Divadlo DRAK), Zdeněk

Trčálek (Slovácké divadlo)

Role Arnošta z Pardubic , Karla IV. a dalších – ČEKAJÍ NA
VÁS

Do připravované hry přijmeme hudebníky, herce a herečky ve
věku 15 – 70 let. Pokud máte rádi divadlo, historii, hudbu, baroko, a
především Broumovsko, neváhejte se na naši výzvu přihlásit. Zkušenosti s divadlem, hra na hudební nástroj či jiné dovednosti jsou výhodou, NE VŠAK PODMÍNKOU.
Všichni zájemci jsou očekáváni 15. května 2015 v 16:00 hodin
v sále Dřevník klášterní zahrady v Broumově, kde získají více informací a dohodnou se na svém případném angažmá.
Důležité: Pokud přemýšlíte o účasti, počítejte s hereckou dovolenou v Broumově v termínu 11. – 27. srpna 2015. Organizátor poskytne stravu a eventuálně příspěvek na cestování.
Staňte se součástí tohoto projektu i VY! Představte publiku
spolu s námi zajímavou formou historii našeho kouzelného kraje, kterým v mnoha epochách doslova procházely dějiny!
S případnými dotazy se obracejte na tento e-mail: zuzana.rainova@klasterbroumov.cz
Producent: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

KALENDÁRIUM
Květen – Z Valašského kalendáře
Květen je pátý měsíc gregoriánského
kalendáře v roce. Už od 13. století je tento
měsíc spojen s lidovými oslavami, např.
stavění máje nebo pálení čarodějnic. Tento den se spojuje v myslích lidí i s oslavou
života, tak jak ho v prvním zpěvu své básně Máj nezapomenutelně oslavil Karel
Hynek Mácha: „Byl první máj, je lásky
čas“. je považován za měsíc lásky.
Pro zajímavost ještě dodejme, že název měsíce květen existuje necelých dvě
stě let. Poprvé jej užil Josef Jungmann
roku 1805. Starší název máj pochází z latinského Maius, což je odvozeno od bohyně jara Maie nebo boha Maia, který byl
ochráncem růstu obilí.
Noc před 1.květnem byla filipojakubská noc, jíž pověry připisovaly čarodějnou moc. Svůj název má podle jmen dvou
apoštolů Filipa a Jakuba, jejichž svátek se
původně slavil 1. května. Pro naše předky, kdy život určovaly přírodní cykly a čas
roku i dne slunce, to byl den důležitý, stojí
totiž uprostřed mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. V tom spočívá
kouzlo a výjimečnost předmájové noci, a
proto s ní byla spojena řada obřadů, magických úkonů, zvyků a pověr.
Dne přibývá v květnu o 1 hodinu 19
minut. Délka dne je 14 hodin 45 minut až
16 hodin 4 minuty.
1. května je mezinárodní svátek práce
a druhou květnovou neděli se slaví svátek
matek.

yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy

yy

Vzpomeňme si:

yy 1. května 1953 – při příležitosti oslavy svátku práce bylo spuštěno vysílání Československé televize
yy 2. května 1519 – na zámku Clos-Lucé
u Amboise zemřel Leonardo da Vinci,
italský malíř a vynálezce, jeden z největších geniů v dějinách (* 15. dubna
1452)
yy 3. května 1931 – narodila se Jiřina
Bohdalová, česká herečka
yy 4. května 1846 – ve Wole Okrzejské

yy

yy
yy

(v Polsku) v rodině statkáře a šlechtice
se narodil polský prozaik Henryk Sienkiewicz, nositel Nobelovy ceny za
literaturu z roku 1905 († 15. listopadu
1916)
5. května 1821 – zemřel na ostrově
Svaté Heleny ve vyhnanství ve věku
52 let francouzský císař a slavný vojevůdce Napoleon I. Bonaparte (* 15.
srpna 1769)
6. května 1889 – v Paříži byla během
Světové výstavy otevřena Eiffelova
věž
7. května 1945 –v Remeši byl podepsán Akt bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa
8. května 1945 – bezpodmínečná kapitulace Německa, konec druhé světové války v Evropě
9. května 1974 – v Praze byl slavnostně otevřen první úsek metra
10. května 1970 – bylo zahájeno vysílání 2. programu Československé
televize
11. května 1949 – Emil Zátopek překonal rekord v běhu na 10 km
12. května 1820 – narodil se Josef
Mánes, malíř a zakladatel novodobého českého malířství († 9. prosince
1871)
13. května 1795 – narodil se v Kobeliarově na Slovensku Pavel Josef Šafařík, význačný obrozenecký jazykovědec a historik († 26. červen 1861)
14. května 1316 – narodil se v Praze
Karel IV., český a německý král a římský císař († 29. listopadu 1378)
15. května 1891 – v Praze byla otevřena epochální Všeobecná zemská
výstava na oslavu stého jubilea první průmyslové výstavy v roce 1791 v
Praze
16. května 1870 – narodil se v Praze
Antonín Slavíček, český malíř, krajinář († 1. února 1910)
17. května 1296 – zemřela Anežka
Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara II., česká princezna a rakouská vé-

vodkyně (* 5. září 1269)
yy 18. května 1923 – bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého
rozhlasu
yy 19. května 1935 – uskutečnily se volby do parlamentu Československé
republiky
yy 20. května 1506 – skonal ve Valladolidu Kryštof Kolumbus, italský mořeplavec, objevitel Ameriky (1492 ) (*
1451 )
yy 21. května 1471 – narodil se Albrecht Dürer, německý malíř, rytec
a grafik († 6. dubna 1528)
yy 22. května 1929 – v chorvatském Záhřebu se narodil Jaroslav Dietl, český
filmový a televizní scenárista, dramatik a dramaturg († 29. června 1985)
yy 23. května 1618 –začala aktem tzv.
třetí pražské defenestrace třicetiletá
válka
yy 24. května 1934– Tomáš Garrigue
Masaryk byl počtvrté zvolen československým prezidentem
yy 25. května 1849 – v Praze v kupecké
rodině se narodil František Ženíšek,
český malíř († 15. listopadu 1916)
yy 26. května 1900 – v Biskoupkách u
Třebíče v rodině učitele se narodil Vítězslav Nezval, český básník a dramatik († 6. dubna 1958)
yy 27. května 1840 – zemřel v Nice úplně vyčerpán Niccolò Paganini, italský
houslový virtuos, kytarista a hudební
skladatel (* 27. října 1782)
yy 28. května 1883 – v Kroměříži se narodil Václav Talich, český dirigent (†
16. března 1961)
yy 29. května 1988 – zemřel v Praze
Vladimír Menšík, český herec (* 9.
října 1929)
yy 30. května 1434 –došlo k bitvě
u Lipan, ve které byla rozbita slavná
vojska táboritů i sirotků
y y 31. května 1884 – byl zahájen provoz parní tramvaje v Brně
Vybral František Janeček
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Světci k nám hovoří …
SVATÝ IZIDOR Z MADRIDU

KDO BYL SVATÝ IZIDOR

Svatý Izidor z Madridu žil v dnešním
Španělsku v 11. – 12. století. Narodil se kolem r. 1070 chudým a zbožným rodičům.
Už od dětství musel pomáhat na poli, a tak
se nikdy nenaučil číst a psát. Jako dospělý
pracoval v hospodářství bohatého měšťana
Jana Vergase. Byl velmi zbožný, každý den
začínal a končil modlitbou. Oženil se s Marií Teribiovou (de la Cabeza), rovněž velmi
zbožnou ženou. Měli spolu jediného syna
Illana, který však spadl do studny a zemřel

(podle jiné verze obživl po modlitbě svého
otce). Rodiče pokládali toto neštěstí za Boží
vůli, že nemají mít děti, a tak po zbytek života žili zbožným a zdrženlivým životem.
Izidor chodil každé ráno do kostela na
mši a potom spěchal do práce, aby splnil
své povinnosti. Někteří čeledíni ho však pro
jeho zbožnost neměli rádi. Byl jiný a nelákaly ho jejich zábavy. Obvinili proto Izidora u
hospodáře, že kvůli mši chodí pozdě do práce a také během dne kvůli modlitbám práci
zanedbává. Izidor se bránil tím, že sice chodí časně ráno na mši, ale svou práci nezanedbává. Nabídl dokonce, že pokud by byla
na těchto polích úroda menší než u sousedů, škodu nahradí. Hospodář se šel tedy
ráno přesvědčit, jestli Izidor chodí do práce
pozdě. Ten šel jako jindy na mši a opravdu
přišel na pole později než ostatní čeledíni.
Hospodář mu chtěl vyčinit, ale vtom vedle
něj uviděl dva anděly, kteří mu pomáhali
orat. Od té doby měl hospodář k Izidorovi
úctu a při žních se ukázalo, že úroda byla
větší než na sousedových polích.
Postava Izidora je také spjata s příběhem o zázračném vykopání studny v místě nedaleko Madridu , kde byl nedostatek
vody. Izidor, člověk plný lásky k lidem, ji tam
tehdy podle příběhu ve svém volnu pomáhal kopat několik měsíců. Proto se k němu
zemědělci obraceli jako ke svému patronovi, hrozilo-li jim sucho. se snažil pomáhat
každému, kdo to potřeboval.
Izidorův život byl provázen mnoha zázraky. Zemřel r. 1130, byl pochován do hrobu na hřbitově v San Andres a i zde bylo
zaznamenáno velké množství zázraků a
uzdravení.

Programy na základní škole
V rámci prevence i nadále pokračujeme
v organizaci besed a dalších programů. Každý
ročník druhého stupně se dvakrát ročně potká
s naším nejvíce vytíženým lektorem Etických
dílen- Petrem Adame. Tematicky plánování
odpovídá Školnímu vzdělávacímu programu.
Navíc zařazujeme pro některé ročníky další
témata, např. Šikana (letos kromě 6. ročníku i
7.) nebo Kouření. Tyto dílny bývají dětmi i učiteli kladně hodnoceny, proto jsme moc rádi, že
pan Adame k nám jezdí.
Nad rámec těchto pravidelných besed proběhl letos pro celý druhý stupeň program Integračního centra pro cizince v Hradci Králové
na téma Kultura a interkulturní komunikace.
Název složitý, samotné provedení skvělé. Sehrání „divadla“, kde děti jakožto účastníci návštěvy v cizí kultuře měly vyvozovat, co dané
rituály znamenají. Porovnávat s tím, na co my
jsme zvyklí a co cizinec může cítit jinak, bylo
doplněno účastí jednoho a někdy i dvou Afričanů. Děti měly možnost ptát se a využít svoji
angličtinu, takže pro mnohé bylo setkání s čer-
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nochem inspirací. Dále se celý druhý stupeň
(+5. ročníky) účastnil promítání filmů Jeden
svět na školách. Besedami nás provedla paní
Martina Junková, moc děkujeme. Pokud to šlo,
tak projekci viděli i učitelé občanských a výtvarných výchov a v dalších hodinách o některých problematikách dále diskutovali.
Deváté třídy navštívily Osvětim. Asi málokoho návštěva takového místa nezasáhne.
V květnu na toto téma
navážeme, kdy nás
navštíví pamětnice holokaustu, paní Michaela Vidláková, která
povypráví svůj příběh
z pobytu v koncentračním táboře. Návštěvu
organizuje pan Radek
Hejret, který přidává
teoretický základ a
souvislosti vzniku antisemitismu.
Sedmáci v rámci

SVÁTEK A KULT
SVATÉHO IZIDORA

Podle českého katolického kalendáře
připadá svátek sv. Izidora z Madridu na 10.
květen (některé zdroje uvádějí 15. květen)
na rozdíl od dalšího španělského světce Izidora ze Sevilly, biskupa a církevního učence, jehož svátek připadá na 4. duben.
Izidor z Madridu byl svatořečen papežem Řehořem XV. roku 1622. Je uctíván
římskokatolickou církví. Izidorova manželka Marie Teribiová byla blahoslavena a její
svátek si církev připomíná 9. září.
Svatý Izidor je patronem rolníků, farmářů a lidí pracujících na poli. Je přímluvcem
proti suchu a za dobrou úrodu, manželů a
proti i při úmrtí dětí. Je patronem města
Madridu. V Čechách a na Moravě se kult sv.
Izidora rozšířil díky působení jezuitského
řádu. Jezuité se drželi zásady, že umění by
mělo diváka především poučit a inspirovat
k následování. Proto pečlivě vybírali světce,
které by mohli věřící následovat. A tak se
zejména do zemědělských oblastí dostává
kult sv. Izidora.

ATRIBUTY

Svatý Izidor z Madridu bývá zobrazován
jako rolník v selském oděvu, se srpem či
rýčem nebo jako oráč s pluhem a s anděly,
někdy též s manželkou.
V lidových pranostikách sv. Izidor příliš
nezdomácněl.
Zdroj: SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns
Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997
Wikipedie
František Janeček

vaření měli program Zdravá5, kde si vyzkoušeli, jak jednoduše a rychle připravit zdravé
jídlo z ovoce a zeleniny a mohli tak okusit, že i
zdravé je chutné.
Nadále nás čekají školní výlety a soustavná práce s třídním kolektivem. Doufáme, že
naše snažení pomůže dětem se v životě lépe
orientovat.

Kateřina Nekvindová- metodik prevence

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

na školní rok 2015 - 2016

P o z o r !

P o z o r !

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.

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 mateř-

P o z o r !

P o z o r !

ské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci bude vyšší než
počet volných míst v Mateřské škole Police
nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad
Metují zapsaný v rejstříku škol a školských
zařízení.

Kritéria pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání
Podle § 34 Školského zákona se přijímají 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

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

Co se nám již povedlo?
Výstava!
Žáci prvního i druhého stupně naší školy vystavovali dne 14. dubna 2015, kdy byly
třídní schůzky a do školy přišlo hodně rodičů, obrázky, kostýmy, zbraně i zbroj, kterou
si ve spolupráci s rodiči vyrobili. Podívejte se
sami, na co se můžete 30. května těšit.

Co chystáme?
Víkendový výlet na Vlčinec!

Ještě nemáme upřesněný datum, ale čekáme, až sluníčko pořádně proteplí zatím
vlhké stráně a usuší lesní cestičky. Přesný
datum žákům, ale i Vám, sdělíme podle předpovědi počasí na internetových stránkách
naší školy, školním rozhlasem i městským
rozhlasem. Budeme rádi, když půjdete s
námi. Odborným poradcem nám bude historik a dějepisný nadšenec Honza Tůma.

Na co se můžete nejen těšit, ale i zúčastnit se?
POCHODU HUSITŮ MĚSTEM POLICE NAD METUJÍ.
Kdy? 30. května 2015 v 9:00 hodin.
Kde? Sraz před základní školou.
Jak? V kostýmech! Se zbraněmi, v plné zbroji!
Nebo jen tak.

Za bubnování, provolávání zastrašovacích hesel a pobrukování chorálu „Kdož sú boží bojovníci“ půjdeme na
náměstí, kde budete svědky defenestrace a ukázky šermířského umění, kterou předvede skupina historického šermu
Manové Přemysla Otakara z Červeného Kostelce a okolí. Zároveň si zazpíváme husitský chorál. Těšte se na naše bubeníky! A pak se odebereme ke klášteru, kde shlédnete další
ukázku z české historie – boj chladnými zbraněmi mezi husity a křižáky či panskou jednotou. Nakonec naše voje rozdělíme na dva tábory – radikálních husitů a umírněných husitů a svedeme
vzájemnou
bitvu u Lipan
papírovými
koulemi. Můžete použít k
vrhání
koulí
praky,
které
používala husitská práčata.
(viz obrázek).

A co ještě?
Soutěž o nejpěknější model ze stavebnice Merkur.

Soutěže se může zúčastnit každý!!! Soutěž má tři kategorie. MŠ
a 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ a ostatní. Zajděte v měsíci květnu
do muzea stavebnice Merkur. Podepište se na seznam, který bude
vystavený u herny, vytvořte jakýkoliv model. Model vyfotografujte
a fotku pošlete na adresu: simek@zspolice.cz. Do předmětu napište
Husité v Polici a do textu napište Vaše jméno, příjmení, věk, telefon,
bydliště. Vytvořený model necháte samozřejmě v muzeu. Soutěž
uzavřeme dne 28. května a vyhodnocení provedeme po skončení
husitského pochodu 30. května u kláštera.
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Kdož jsú boží bojovníci
Ami
Emi

Kdož jsú boží GbojovníEmici a Czákona H7jeEmiho

prostež od boCha pomoci a Dúfajte v něGho

Amiže konečně vždycky s Gním svítě H7zíEmite.
Ami

Kristusť vám za Gškody stoEmijí, stoCkrát viec sli H7buEmije,

Emipakli kto proň Cživot složí, Dvěčný mieti buGde;
Amiblaze každému, ktož Gna pravdě H7senEmide.

CTenť Gpán veDlíť Emise CneGbáAmiti záChubcí DtěleEmisných,

A to je všechno? Není!
Pokud je pro Vás papír bližší než kov, nebo jste všeobecně zruční, pak je pro Vás určena soutěž „Slep si Vlčinec!“ V muzeu
papírových modelů je pro Vás připravena vystřihovánka hrádku Vlčinec, který stál u obce Petrovice na ostrohu nad dnešní železniční tratí. Soutěž je určena žákům základní školy a široké veřejnosti. Každý, kdo vytvoří
model Vlčince a přinese
ho s sebou na Den řemesel a vystaví, se tímto
zúčastní naší soutěže.
Modely budou k vidění a
hodnocení celé dopoledne. Hodnotit budou moci
návštěvníci řemeslného
dne a odborná porota.
Vyhodnocení bude odpoledne, kolem 13.00
hodiny. Bližší informace
v Muzeu papírových modelů a zároveň v areálu
kláštera 30. května na
Dnu řemesel.
za pořadatele mluvčí husitského
polního vojska bratr
Jan Bezzemek

Gvelíť i Cživot Amisložiti pro lásku Gsvých bližAminích.

Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského,
sudličníci a cepníci lidu rozličného,
pomnětež všichni na pána štědrého!
Dávno Čechové řiekali a příslovie měli,
že podle dobrého pána dobrá jiezda bývá.
Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte,
pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte
a před nepřáteli neutiekajte!
A s tiem vesele křikněte řkúc: Na ně, hr na ně!
Zbraň svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte!
Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno,
svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého,
hlediž a drž se každý šiku svého!
Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte,
pro lakomstvie a lúpeže životóv netraťte
a na kořistech se nezastavujte!

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 tomto čísle se
ohlédneme za basisty – hráče na kontrabas
a baskytaru.

yy Úspěšní absolventi ZUŠ Police
nad Metují – basové oddělení
JAN HANZL

Jan Hanzl absolvoval na naší škole hru
na baskytaru v roce 2008 a po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách byl přijat
ke studiu na Konzervatoři Jaroslava Ježka
v Praze. V průběhu následujícího studia
využil příležitosti přibrat si další obor, a to
sice hru na kontrabas. Během těchto let měl
možnost učit se u našich nejvýznačnějších
hudebních pedagogů, jakými byli Vladimír
Hora, Milan Plechatý, Martin Lehký, Ondřej
Podhajský a Petr Kořínek.
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V Praze také navázal spolupráci s nejrůznějšími spoluhráči ve všemožných kapelách. Z těch známějších to byli Bohemia
Big Band, Orchestr Václava Hybše, Golden
Big Band Prague, Tomáš Savka, David Deyl,
Michaela Nosková.
Minulý rok absolvoval u prof. Milana
Plechatého obor hra na basovou kytaru
a sám se začal věnovat výuce na jedné z
pražských ZUŠ. Letos ho čeká absolventský
koncert na kontrabas, kterým dovrší studia
u význačného kontrabasisty Petra Kořínka.

MILOŠ PETER KLÁPŠTĚ

Miloš Klápště začal dojíždět do naší ZUŠ
z Trutnova, aby zdokonalil svoji hru na kontrabas vzhledem k jeho záměru studovat
tento nástroj na konzervatoři. V roce 2008
pak úspěšně složil přijímací zkoušky a byl
přijat na Mezinárodní konzervatoř Praha
a poté na Konzervatoř Jaroslava Ježka do
Prahy. Zde studuje u profesorů Jana a Petra
Kořínka hru na kontrabas a baskytaru. Studium letos zakončí absolutoriem. Miloš patří
v současnosti mezi nejvyhledávanější hráče
jak v oblasti jazzu, tak popu.

DAGMAR BOŘKOVÁ - VAJSAROVÁ

Dagmar Bořková začala studovat hru na
kontrabas na naší škole u svého otce, ředitele ZUŠ. V roce 2000 byla přijata ke studiu
na Konzervatoři Pardubice do třídy profesorky Heleny Navrátilové. Během studií
navštěvovala mistrovské kurzy u Petra Riese, kontrabasisty České filharmonie, a Thomase Loma, sólokontrabasisty, působícího
ve Stuttgartu. Po absolutoriu konzervatoře
vykonala přijímací zkoušky na Akademii
múzických umění v Praze a byla přijata do
třídy vynikajícího kontrabasisty a pedagoga
Prof. Jiřího Hudce, prvního kontrabasisty
České filharmonie. Zde úspěšně absolvovala bakalářský a posléze i magisterský program. Několik let působila jako členka Královéhradecké filharmonie, další koncertní
zájezdy po Evropě absolvovala s Teplickou
filharmonií a dalšími filharmonickými tělesy. Od roku 2010 působí pedagogicky na
ZUŠ Náchod a Police nad Metují.

Kat. 1: Doubravka Čápová, Eliška Jirmannová, Krystina Sirková
Kat. 3: Markéta Jirmannová

Baryton:

Kat. 1: Tomáš Hruška, Jakub Krtička
Kat. 3: Daniel Kubeček
Kat. 5: Michal Lelek

Trombon:

Kat. 4: Vojtěch Procházka

Tuba:

Kat. 1: Simona Taucová
Kat. 2: Michal Sirko
Kat. 4: Marek Zítka

DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
Klarinet:
Kat. 5: Jiří Trnovský - 1. místo
Zobcová flétna:
Kat. 3: Barbora Notková - 2. místo
Krajského kola se celkem
účastnilo 80 mladých muzikantů, kteří přijeli do Jičína z celého
Královehradeckého kraje. Do následného kola celostátního mohlo
postoupit pouhých 10 soutěžících!
Naši žáci získali z tohoto limitovaného počtu celou polovinu – 5
postupů !

soubor Percussion orchestra soutěžil v
kategorii mladších žáků, a Stragadoooga v
kategorii starších žáků.
Soutěž měla vysokou úroveň, kterou ve
svém závěrečném zhodnocení ocenil předseda odborné poroty, profesor Pardubické
konzervatoře, pan Roman Vrána.
Pro naši školu znamenalo toto kolo soutěže opět velký úspěch, neboť oba naše soubory získaly první místa a budou reprezentovat náš kraj v celostátním finále, které
proběhne 15. – 17. 5. 2015 v ZUŠ Praha 8
- Taussigova.
Navíc soubor Stragadoooga se stal absolutním vítězem celé soutěže s nejvyšším
počtem získaných bodů!
Gratulujeme všem šestnácti našim bubeníkům i jejich panu učiteli Jakubu Kolářovi.

yy SOUTĚŽE ZUŠ

VELKÝ ÚNOROVÝ ÚSPĚCH NAŠICH
DECHAŘŮ MÁ POKRAČOVÁNÍ!
Přesně za měsíc po okresním kole celostátní soutěže se konalo 26. března v Jičíně
krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.
Naše historicky největší výprava (21
soutěžících) se vydala do města Rumcajse
potvrdit a obhájit své skvělé únorové výkony.
Naši žáci se těchto hudebních klání
účastní již více než dvacet let a letos se jim
podařilo uspět v celé historii naprosto výjimečně. Všichni přivezli z Jičína 1. ceny!
ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE

Trubka:

Kat. 0: Lucie Hlaváčková, Tomáš Rotter,
Marie Vaníčková
Kat. 1: Josef Hlaváček, Jakub Meier
Kat. 2: Štěpán Kollert
Kat. 3: Tomáš Kubeček

Lesní roh:

Kat. 0: Leontýna Bezušková, Michaela Kholová

•

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE
HŘE NA BICÍ NÁSTROJE

V úterý 31.3.2015 se uskutečnilo v Kolárově divadle v Polici nad Metují krajské kolo
soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje.
Naše škola byla nejenom pořadatelem
této soutěže, ale také jsme v ní měli své dva
zástupce v souborech bicích nástrojů, kdy

• BASKYTAROVÝ KONCERT
A WORKSHOP
V pondělí 11. května 2015 vystoupí
v Polici nad Metují v rámci koncertního
turné po ČR dvojice muzikantů, působících
nyní ve Velké Británii, s projektem LOW
HEAVEN.
Duo tvoří baskytarista Marek Bero a
bubeník Miroslav
Haldina.
Marek Bero je
baskytarista s širokým stylovým záběrem. Profesionál,
který doprovázel
mnoho intepretů a
kapel jak v ČR, tak i
nyní v jeho krajině
působnosti - Velké
Británii. Je firemní hráčem Yamaha
baskytar,
Mesa/
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Boogie a Markbass aparátů. Vydal úspěšné metody pro baskytaru Baskytara v rocku a metalu a e-kniku Baskytarová posilovna/Bass
Gym (v distribuci kytary.cz, Amazon.com a iStore).
Miroslav Haldina je zástupce mladé, nastupující generace bubeníků. Absolvent Pražské konzervatoře (obor bicí a perkuse), Tech
Music School (1 Year Diploma in Popular Music Performance, Londýn) a University Of West London: BMus (Hons) Degree in Popular
Music Performance, Londýn, Velká Británie.
Stylově můžete LOW HEAVEN zařadit mezi moderní electro-funk-ambient-nu jazz skupiny jako jsou například ve světě Nerve (bubeníka Jo Jo Mayera) nebo Evan Marien x Dana Hawkins. I
přesto, že projekt tvoří pouze dva nástroje, tak zvuk je plnohodnotný a energický.
Koncert a následný workshop proběhne v pondělí 11. května
od 18 hodin v polickém klášteře ve zkušebně dechového orchestru
ZUŠ v prvním patře (bývalá knihovna).
Srdečně zveme všechny zájemce. Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost!

KONCERT
M A M I N KÁ M
(nejen)

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

Kolárovo divadlo Police nad Metují
čtvrtek 14. 5. 2014 v 18 hodin
Předprodej vstupenek v Infocentru
Pellyho domy

Akce proběhne
v pondělí 11. května
od 18 hodin v polickém
klášteře ve zkušebně
dechového orchestru
ZUŠ v prvním patře
(bývalá knihovna)
Vstupné 50 Kč

Marek Bero
Baskytarista
s širokým stylovým záběrem.
Profesionál, který doprovázel
mnoho intepretů a kapel jak v ČR,
tak i nyní v jeho současné krajině
působnosti - Velké Británii.
Je firemní hráčem Yamaha baskytar,
Mesa/Boogie a Markbass aparátů.
Miroslav Haldina
Zástupce mladé, nastupující generace bubeníků.
Absolvent Pražské konzervatoře
(obor bicí a perkuse), Tech Music School Londýn)
a University Of West London, Velká Británie.

•

KONCERT MAMINKÁM

•

JIŘÍ JIRMAL KYTARY NAPŘÍČ ŽÁNRY

Ve čtvrtek 14. května 2015 se v Kolárově divadle uskuteční již
tradičně Koncert (nejen) maminkám, který připravili žáci, komorní soubory a sbory žesťového a pěveckého oddělení ZUŠ Police
nad Metují ze tříd pedagogů Miriam Blažkové, Lenky Němcové a
Josefa Fialy.
Začátek koncertu je v 18 hodin.

Ve čtvrtek 28. května 2015 se v Kolárově divadle uskuteční
mimořádná událost:
Kytarový koncert „Kytary napříč žánry“ - pocta prof. Jiřímu Jirmalovi - koncert k jeho 90. narozeninám, na kterém
osobně vystoupí tento přední český kytarista, autor nejprodávanější české Školy hry pro kytaru, editor, aranžér, skladatel a nejúspěšnější český pedagog, jehož neuvěřitelný počet 11 finalistů
(z toho 3 vítězů) Mezinárodní kytarové soutěže Radio France, nemá
ve světě obdoby.
K letošním gratulantům se připojí i studenti Konzervatoře Ja-
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roslava Ježka v Praze, z kytarové třídy prof.
Jaromíry Ježkové (absolventky prof. J. Jirmala), kteří se představí repertoirem „napříč žánry“ a v různých nástrojových kombinacích uvádějícím skladby Jiřího Jirmala,
Baden Powella, Laurinda Almeidy, Milana
Tesaře, Máximo Pujola adalších.
Účinkují: Jan Kapic, Jiří Havlíček, Jonáš
Kaufmann, Jiří Chmela a Matěj Bok.
V rámci koncertu předá prof. Jiřímu Jirmalovi ocenění za celoživotní přínos v oblasti hry na kytaru starostka města Mgr. Ida
Jenková.

•

JOM HA-ŠOA A 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ TEREZÍNA

Letošní oslava a připomenutí památky
obětí holocaustu bude mít zase o něco jinou
podobu než v minulých letech.
Koncem dubna se do Prahy sjedou ti,
kteří mají na srdci, aby se nezapomnělo...
Za podpory Česko-německého fondu
budoucnosti proběhne Projekt Kulturou
proti antisemitismu 2015 neboli Pochod
dobré vůle.
Zúčastní se jej 6 českých a 6 německých
středních škol. V českém a německém jazyce budou probíhat společné programy připomínající hrůzy doby před 70 lety.
Letošní Pochod dobré vůle přináší několik velmi silných aspektů.

1) do Prahy se sjíždí ze všech koutů naší
republiky lidé dobré vůle, aby jasně
deklarovali, že antisemitismus nemá v
naší současné společnosti místo
2) do Prahy přijíždějí mladí lidé – studenti
– aby se zde setkali s představiteli generace, která zažila důsledky uplatňování
té nejstrašnější formy antisemitismu
během holocaustu
3) do Prahy přijíždí mladí lidé z Německa,
aby svou přítomností deklarovali, že se
z chyb minulosti poučili

4) všichni přítomní si společně připomenou, že se jedná o minulost nedávnou –
slavíme 70. výročí konce druhé světové
války, 70. výročí osvobození koncentračních táborů
5) společně tak budou pochodovat mladí i staří, Češi i Němci, židé i křesťané,
všichni lidé dobré vůle
6) navíc s námi v pochodu budou alespoň
symbolicky přítomni ti, kteří uplatňování antisemitismu nepřežili a byli nacisty
zavražděni – jako připomínka toho, že
takováto minulost se již nesmí opakovat
7) umělecké ztvárnění pochodu navíc počítá s tím, že právě oni – zmizelí sousedé – by měli dostat čestné místo v čele
pochodu
Mezi českými školami bude naše ZUŠ
Police nad Metují reprezentována staršími
zpěváky pěveckého sboru Studánka.

V neděli 19. 4. se žáci zúčastní Pochodu dobré vůle centrem Prahy a následného
veřejného shromáždění proti antisemitismu ve Valdštejnské zahradě. Během tohoto
bloku vystoupí Studánka se svým hebrejsko
- českým repertoárem.Tato akce probíhá ve
spolupráci se Senátem Parlamentu České
republiky a vystoupí na ní čelní politikové,
diplomaté a umělci, kteří tak vyjádří jasný
nesouhlas s projevy antisemitismu. Čeští a
němečtí žáci se tohoto programu aktivně
zúčastní.

V pondělí 20. 4. se čeští a němečtí žáci
přesunou do Terezína, kde si s průvodcem
prohlédnou areál ghetta a vyslechnou svědectví pamětníka, jemuž budou moci klást
otázky. Na závěr se uskuteční pietní shromáždění k uctění obětí šoa. Společná účast
mladých Čechů a Němců na tomto shromáždění připomínajícím 70. výročí konce druhé
světové války bude silným symbolem nadě-

Historie, která se nás týká

Výstava k 70. výročí konce 2. světové
války o koncentračním táboře Gross-Rosen
v blízkém polském příhraničí, připravená
pro širokou veřejnost našeho regionu studenty Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, nese podtitul Historie,
která se nás týká. Měla se stát působivým
mementem především pro mladou a střední
generaci, které tuto ničivou válku nezažily.
Jak se však ukázalo, mnohým pamětníkům
díky této expozici vyvstaly v paměti válečné
události, které se do ní nesmazatelně vryly.
Dovolte nám, abychom vám jednu takovou
vzpomínku zprostředkovali.
V Domově odpočinku ve stáří Justynka
v Hronově žije stále aktivním životem, vyplněným především ručními pracemi v dílně,
četbou a oblíbeným zpíváním, paní Marta
Krejsarová, která se s námi podělila o své
vzpomínky z dětství. Připomněly jí je publikované články o přípravě uvedené výstavy.
Výstava totiž mapuje také pochod smrti z
tábora Gross-Rosen, který procházel přes
náš kraj na počátku roku 1945 a měl tragickou dohru u Choustníkova Hradiště. Jedna

z jejích vzpomínek se bezprostředně týká
tohoto pochodu.
Abychom pochopili, musíme začít poutavou rodinnou historií paní Marty. Narodila se v Hronově do smíšeného manželství,
jakých byly v našem pohraničí spousty.
Otec Josef Jüptner
byl Němec a pocházel z velkého statku
ze Zdoňova, tehdejšího Merkelsdorfu.
Vystudoval vysokou
textilní školu v Liberci a jako inženýr
pracoval v Hronově
u firmy bratrů Židových, kteří vlastnili
továrnu na koberce
a potahové látky.
Tato budova se dodnes nachází v Kudrnáčově ulici a dlouhá
léta v ní sídlila jídelna. Martin tatínek
v tomto zaměstná-

je a smíření i odhodlání společně vystupovat proti všem formám rasismu a ideologicky motivované nenávisti.

Účastnící se škola má za úkol připravit projekt, ve kterém představí rodáka ze
svého okolí, který prošel Terezínem. Žáci
zpracují krátký životopis, který budou
schopni prezentovat. Dále zajistí fotografii,
kterou zvětšenou na tvrdé podložce s tyčí
ponesou v průvodu Prahou a vezmou do
Terezína. Takto budou tito zmizelí sousedé
symbolicky rovněž účastni našeho pochodu
připomínajícího minulost a spolu s živými
budou představovat memento varující před
opakováním historie.
Celou akci organizuje a zaštiťuje Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka v Praze.
Pěvecký sbor Studánka se už v minulosti
takové akce účastnil. Letos ponese transparent s obrázkem tří dětí, které Terezínem i
válkou prošly, ALE dosud ŽIJÍ: (zleva) Míša
Kraus, Eva Furthová a Max Goldschmid (původem z Police a Náchoda).

(ZUŠ)

ní využil svou znalost sedmi cizích jazyků,
pracoval tu jako cizojazyčný korespondent.
V Hronově se seznámil s Boženou Prouzovou, která pocházela z rodu „dvorských“
Jirásků. Po dvou letech od svatby se v roce
1932 mladým manželům narodila dcerka
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Marta. Do osudu rodiny však nemilosrdně
zasáhl osud. Maminka Božena v roce 1934
zemřela na tuberkulózu. Dvouletou Martu
tedy otec odvezl do rodného statku do Zdoňova, kde holčička vyrůstala v péči babičky
a strýce Gustava, který jí nahradil otce. Tam
strávila celé dětství až do konce války. Chodila do německé školy ve Zdoňově a potom
do měšťanky v Teplicích nad Metují.
A nyní se přeneseme v čase do mrazivé
zimy na počátku roku 1945. V únoru přišel
do všech zdoňovských statků vysoký německý důstojník s příkazem, aby majitelé
vyklidili své stodoly, které budou sloužit
na přespání. Obyvatelé tedy splnili rozkaz, ačkoli nemohli vědět, kdo u nich bude
ubytován. Babička řekla tehdy dvanáctileté
Martě, že jejich nocležníci budou mít jistě
hlad. Hned se spolu daly do práce a uvařily pět velkých hrnců brambor. Když nesly
brambory do stodoly, postavili se proti nim
s namířenými samopaly němečtí strážci a
velitel. Tuto chvíli si Marta dodnes přesně
pamatuje, protože se strašlivě bála. Babička

jim tehdy německy řekla: „Jsou to lidi, a ne
zvířata. My jim neseme jenom brambory!“
Vojáci je po chvíli váhání pustili a několik
desítek otrhaných vězňů s nohama obalenýma cáry pytlů se hladově vrhlo na brambory, které za chviličku zmizely. Marta tehdy
prožila největší hrůzu v životě. Zároveň to
však byla i lekce lidskosti v nelehké době.
Druhý den už pěší konvoj táhl dál do vnitrozemí.
A jaké byly poválečné osudy paní Marty? Hned po osvobození si pro ni přijela
hronovská babička. Marta, která neuměla
vůbec česky, se najednou ocitla jakoby mezi
cizími. Jako dcera Němce zažila také dost
ústrků, dokonce i ve škole ze strany učitelů.
V roce 1946 byla celá rodina Jüptnerových
včetně Martina tatínka odsunuta do Německa.
Jak se tedy týká historie nás všech? Na
krutost války nesmíme zapomenout, ale
zrovna tak musíme vědět, že všichni Němci
nebyli vrazi a nepřátelé. Chovali se lidsky,
jako Martina babička. A to si zapamatujme

Klára Ištoková
nejlepší v kraji

V konkurenci 21 účastníků zvítězila septimánka broumovského
gymnázia Klára Ištoková v Krajském kole Olympiády v českém jazyce (kategorie II.) a postoupila do
Ústředního kola. Blahopřejeme k vynikající reprezentaci školy a budeme
na konci června držet palce.
(mk)

také. Možná to je víc, než živit v sobě starou
nenávist. Pokud i ve vašem okolí žije někdo,
kdo se chce s ostatními podělit o své autentické vzpomínky na tyto pohnuté události,
může se ozvat na mailovou adresu školy:
ssptp@ssptp.cz.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Seniorské aktuality...
Věřte – nevěřte naše azylové RAJZOVÁNÍ má definitivně odzvoněno. A kde? Po
milém přijetí 21. 4. v domově důchodců
nás s otevřenou náručí přijalo po rekonstrukci Kolárovo divadlo s pohoštěním
p. Exnera s personálem a jeho milou maminkou. Podmínky trochu BOJOVÉ, ale hlavně, že
byl „ŽVANEC“, bez toho ani RÁNU! To je naše.
Paní předsedkyně Helenka Pivoňková provedla úvodní instruktáž, hospodářka pí Jana
Němečková nezbytnou docházku, která čítá
63 seniorů a doplňovala flexibilní seznam
účastníků do PLANETÁRIA. Kultura a Ivanka
Richterová pozvala na několik lekcí pod odborným dohledem zkušené instruktorky a to
už v květnu. Jedná se o EXOTICKÉ CVIČENÍ
– TANEC. Ta první je grátis a každá hodina je
60 minutová. Neplést s EROTIKOU, ta je sice
preferovaná daleko více. Rozhýbejte kostru,
uvolněme přes tu aprílovou zimu získané
AIRBAGY, ale zůstaňme my dříve narození
v klidu. Víme své…
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Po rozpačitém úvodu a BOJI o POSED na
židli, hned někteří prověřili na vlastní kůži,
jak jim vyhovuje nové WC! Jó sedí se tam
dobře, paráda! To bylo slyšet od mnohých.
Překvapení však na sebe nedalo dlouho čekat. Na sále divadla se dalo zasednout kam
se komu zachtělo. Nejvíce si pochvalovaly seniorky v první řadě. Kdypak se komu
poštěstí sehnat sem vstupenku? Očička se
jim rozšířila a hra TŘI NA LAVIČCE v hvězdném obsazení DIVY I. Richterové bývalé
vychovatelky a majitelky milované KOČIČKY a dvou nerudných stárnoucích seniorů, jejich dohady, půtky, kritizování všeho,
kteří se nikdy neznali, až zde v PARKU na
LAVIČCE k sobě našli porozumění a cestu.
I tato etapa patří k životu. A tak tito tři
ochotníci dosáhli úspěchu nejen v naší kultuře, ověnčeni cenami, čekají už jenom na
„OSKARA“! Ivano, pane Zuzku, Františku,
profesionále, nejen Vám dík za hezké provedení, ale i těm 63 návštěvníkům potom za

potlesk a poděkování, že jste na nás nezapomněli.
My se setkáme třetí úterý v máji, tj.
19. 5. 2015 už U NÁS v Pellyho domech a na
veselou notu! Sice jsme o rok starší, ale opět
JUBILANTI!!!. Pohoštění bude, a tak do nejkrásnějšího měsíce lásky, rozkvetlé přírody
a již 70 let co dýcháme svobodně, vstupme,
jak jen nejlépe umíme, a nenechte si ten
krátký pobyt na naší krásné zemi ničím a
nikým znechutit!!!

Vzpomínka

Život bohužel přináší i okamžiky
bolestné, smutné loučení. Vzpomeňme
na paní Evu Wernerovou, ta už mezi nás
do Senior klubu Ostaš nikdy nepřijde. Její
místo osiřelo. Nezapomínejme.
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

Podpořte 13. a 14. května Květinový den!

Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině
za zlepšení léčby a výzkumu nádorových
onemocnění ve středu dne 13. května již
19. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením Český den proti rakovině 2015. Akce je zaměřena na výchovu
ke zdravému způsobu života v rodině a na
prevenci před rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových onemocněních.
Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podpora onkologické výchovy, výzkumu a
oSoBní aSiStenCe je VHodná PRo:
seniory
osoby s fyzickým postižením
osoby chronicky nemocné
osoby s mentálním a kombinovaným postižením
osoby s postižením zraku
osoby v rekonvalescenci po úraze

www.osobniasistent.cz

OsObní asistence
HeWeR
Vám pOmůže:

www.osobniasistent.cz

Praha
Středočeský kraj
jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Ústecký kraj
Plzeňský kraj

osoby s některými typy psychického onemocnění

oSoBní
aSiStenCe
informace o službách (vč. plánování služeb)
poskytujeme telefonicky pouze v pracovních
dnech od 8 do 16.30 hodin.

RoZSaH SLUžBY:
Službu poskytujeme v místě pobytu klienta, 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků. Lze ji
objednat na jednu nebo více hodin denně, jeden nebo
více dnů v týdnu, podle vašich potřeb. Služba je hrazena dle aktuálního ceníku, uvedeném na webových stránkách www.osobniasistent.cz. Na úhradu služby lze čerpat příspěvek na péči.

HeWeR, z.s.
Černokostelecká 2020/20, 100 00, Praha 10
telefon: 274 781 341, IČ: 660 00 653
KB Praha 10, č.ú. 35-7972330217/0100

www.osobniasistent.cz

www.osobniasistent.cz

www.osobniasistent.cz

Bojíte se nuceného odchodu do
pobytového zařízení?
Chcete žít aktivně ve svém
domácím prostředí?

Podporujeme Vaši samostatnost
a soběstačnost.

Co je oSoBní aSiStenCe:

Jsme neziskovou organizací, registrovanou k poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.
Od roku 1997 poskytujeme službu OSOBNÍ ASISTENCE
všem, kdo ji potřebují, bez ohledu na věk, druh a stupeň
znevýhodnění. Kvalita námi poskytovaných služeb byla
prověřena a kladně hodnocena krajskou inspekcí Standardů kvality sociálních služeb.
Naším posláním je poskytovat služby, při kterých si způsob
a rozsah práce asistenta řídí sám klient.

www.osobniasistent.cz

oSoBní aSiStent Vám Pomůže:

Pomůžeme Vám!
Staneme se Vaším partnerem.

Kdo jSme:

s osobní hygienou
a koupáním

Kde najdete naše střediska:

Svůj úděl si vybrat nemůžeme, formu pomoci ano

www.osobniasistent.cz

vybavení onkologických příspěvek 20 Kč. Novinkou je veřejností vítaná možnost doprodeje zbylých kytiček i
center.
Hlavním
tématem následující den, tedy ve čtvrtek 14. května.
sbírky a letáků bude tenV našem regionu se Květinovému dnu
tokrát prevence nádorů dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině
reprodukčních orgánů. Náchod se sídlem v budově MěÚ Náchod,
Je smutnou skutečností, Palachova 1303, která již více než 20 let
že ve výskytu i úmrtnos- působí ve sféře prevence a podpory nemocti na karcinom dělohy se ných. Díky její spolupráci s 15 středními
Česká republika řadí mezi školami a skauty v mnoha městech a obcích
první na světě. Karcinom Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovvaječníků je pátou nejčas- ska, Novoměstska a Jaroměřska jsme oblastější příčinou úmrtí žen tí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má
u nás. Nádory varlat jsou Květinový den každoroční podporu.
onemocněním především
Šíření zásad prevence rakoviny je namladých mužů, kterých ším hlavním cílem, pomozte prosím i vy!
ročně přibývá až 500 a tři
Liga proti rakovině Náchod
desítky umírají. Dodržováním jednoduchých zásad
zdravého životního stylu
lze však podle nejnovějších poznatků až polovině
všech onkologických onemocnění předejít!
Tradičním symbolem
sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského, barva
s péčí o sebe
stužky u kytiček bude le(s oblékáním,
tos stříbrná. Kvítek bude
česáním a podobně)
opět nabízen za minimální

s péčí o sebe (s oblékáním, česáním a podobně)
s osobní hygienou a koupáním
s vařením a podáním jídla
s péčí o domácnost
s nákupy
s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku,
za kulturou či sportem
s dalšími úkony běžného života
a navíc s Vámi osobní asistent posedí a popovídá si,
kdykoliv si budete přát

s vařením
a podáním jídla

s péčí
o domácnost
s nákupy

s doprovody
k lékaři, na úřady,
na procházku,
za kulturou
či sportem
s dalšími úkony
běžného života

Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi
na místě a v čase, který si on sám vybere. to znamená,
že asistent vám bude k dispozici doma, na chalupě,
v nemocnici, na úřadě, na dovolené, prostě všude
tam, kde ho potřebujete. V průběhu služby je možné
dohodnout výměnu asistenta, změnu času poskytování služeb nebo změnu činností.
Respektujeme důstojnost každého člověka.
Protože se nejedná o zdravotní péči, asistence není
hrazena zdravotní pojišťovnou. Lze na ni čerpat příspěvek na péči. Podle míry Vaší soběstačnosti Vám
může být přiznán příspěvek na péči v rozmezí od
800 do 12 000 Kč. Více informací získáte na odboru
sociálních věcí v místě Vašeho bydliště.

Služby osobní asistence vhodně doplňují péči rodiny,
domácí zdravotní péči nebo činnosti pečovatelské služby.

a navíc s Vámi osobní asistent
posedí a popovídá si,
kdykoliv si budete přát.
www.osobniasistent.cz
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Únor v Radešově

V sobotu 14. února se společně utkali
v polické hasičárně nejen Radešovští občané v již tradičním turnaji ve hře Člověče, nezlob se. Letos se nás sešlo celkem
24 hráčů, a to včetně dětí, což je o něco
málo méně než v předchozích letech, ale
pro pořádání turnaje to stále dostačuje.
Když si vzpomenu na začátky této soutěže, (který se mimochodem datuje do
doby kolem roku 1996) když se hrálo třeba ve dvanácti lidech, a to v malém bytě
u Ládi Horáka, a účastníci turnaje stáli i
v koupelně, když čekali, až na ně přijde
řada u hracího platíčka v obýváku, nebo
se svolávali telefonicky po Radešově.
Odehráli si svoji hru a šli zase domů, za
hodinu opět přišli a zase hráli. Vyvolává
mi to úsměv na tváři. Holt doba byla těžká a né každý měl doma „člobrdo“, aby se
dalo hrát na více plánech najednou. Dnes
po 19cti letech nám azyl poskytuje celkem pravidelně polická hasičárna, kam
se bez problému vejdeme, a za což samo-

DEVÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE

„ŠIKOVNÉ RUCE PRO
HOSPIC 2015 ANEB
LIDÉ LIDEM“

Oblastní charita Červený Kostelec vyhlašuje „Šikovné ruce pro hospic
2015 aneb lidé lidem“ - již tradiční a tentokrát i jubilejní soutěž o nejnápaditější
vlastnoruční výrobek z kategorie oděvy
a oděvní doplňky, umělecká díla, bytové
doplňky, dětské výrobky a ostatní. Odborná komise vybere z každé kategorie
jednoho výherce a miláčka poroty, pro
které bude připravena hodnotná cena.
Každý účastník soutěže obdrží slosovatelné registrační číslo a deset účastníků bude vylosováno a ti obdrží zdarma
vstupenku na divadelní vystoupení Jaroslava Duška Dohoda pátá. Vystoupení se
bude konat v rámci tohoto projektu ve
čtvrtek 8. října 2015 od 19 hodin. Balíček s označením názvu soutěže „Šikovné ruce pro hospic“
můžete předávat do
pondělí 18. září 2015
osobně nebo prostřednictvím pošty
na adresu: Oblastní
charita Červený Kostelec, ulice Manželů
Burdychových 245,
PSČ 549 41 Červený
Kostelec. Věříme, že
se výstava opět vydaří a velmi se těšíme na vaše výrobky,
za které předem děkujeme! (podrobné
informace na www.
hospic.cz)
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zřejmě děkujeme. Každá rodina přinese
svoji vlastní hru, takže se dá hrát třeba i
u deseti stolů najednou, a není problém
odehrát třeba 30 sehrávek za turnaj.
Řekl bych, že máme vše již celkem dobře
zvládnuté a dokonce jsme se shodli i na
jednotných pravidlech. Proto i Vy, jestli
máte chuť a myslíte si, že ovládáte tuto
mírumilovnou hru, jste srdečně zváni na
toto klání, ale až zase za rok někdy v únoru. Bude to již jubilejní 20. ročník, takže
to bude velký, a už teď se těším. Když vyjde termín a počasí, je v plánu také druhý
ročník „živého člobrda“ na Radešovském
hřišti. Také i sem jste zváni. A nakonec to
nejdůležitější. Kdo že to měl letos nejvíce štěstí, nebo hráčského umu? Dětskou
kategorii ovládla a vyhrála moje šikovná dcera Aneta Voborníková, (asi dobrý
geny) a v hlavní dospělácké soutěži zvítězila Renata Steinerová. Patří jim velká
gratulace, a samozřejmě i hodnotné ceny.
Renata má také jako vítězka čest pořádat

další ročník. Děkuji městskému úřadu
v Polici nad Metují za jeho finanční podporu, ale hlavně za propůjčení hasičské
zbrojnice.

Marek Voborník

Velikonoční sbírka
na Radešově

Při příležitosti velikonočního koledování SDH Radešov uskutečnil
dobrovolnou sbírku na zvonici v Bělém. Občané Radešova měli možnost
přispět drobným, ale i nedrobným obnosem. Ke sbírce se připojili i Maxovy
kam Radešováci také chodí na koledu,
a rovněž samotný sbor hasičů v Radešově přispěl ze své kasy menším
obnosem. Při sčítání nám pak vyšlo
krásných 3033 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Za SDH Pepa a Marek

Saar Gummi Czech otevře třetí
výrobní závod

Třetí výrobní závod otevře Saar Gummi Czech (SGC) v Červeném Kostelci v rekonstruovaném objektu v průmyslové
zóně. Firma v něm soustředí opracování
výrobků z lisované technické pryže, které zajišťují pracovníci chráněných dílen
společnosti Amulet logistic. Do objektu,
který si SGC dlouhodobě pronajímá, se
přesune přibližně sto lidí ze stávajících
závodů v Červeném Kostelci a ve Velkém
Poříčí.
Cílem reorganizace provozů je uvolnit ve stávajících závodech prostor pro
vytlačovací linky na výrobu těsnění dveří a dalších pohyblivých částí karosérií.
Současných deset linek v Červeném Kostelci doplní v květnu linka jedenáctá a
ve Velkém Poříčí se vytvoří prostor pro
umístění dalších dvou linek, s jejichž
instalací se počítá v následujících dvou

letech. Každá linka představuje investici
okolo 60 miliónů korun. Již nyní musí několik linek pracovat v nepřetržitém místo
v obvyklém třísměnném režimu a kapacita pro zajištění nových zakázek proto
musí být posílena.
Přesun do nového závodu začne
v květnu, kdy do rekonstruovaných prostorů přejde 20 lidí z hlavního závodu. V
červnu přibyde 80 lidí z Velkého Poříčí.
Pro zaměstnance z Náchoda zřídí SGC
novou autobusovou linku, zaměstnanci
z Velkého Poříčí využijí stávající firemní
autobusovou dopravu. Doprava je pro zaměstnance zdarma a SGC zajišťuje v regionu tři linky třikrát denně na každou
směnu, denně najezdí autobusy přibližně
500 kilometrů.
SGC je evropským lídrem ve
výrobě těsnicích systémů pro pohyblivé části automobilových karosérií. Vyrábí především těsnění
dveří a gumárenské směsi, menší
část tvoří výroba lisovaných dílů
z pryže a více komponentních
materiálů. Zvyšování kapacity
výroby vyžaduje nové zaměstnance a SGC nyní přijímá zájemce na pozice operátorů a operátorek gumárenské výroby, dále
shání například technika kvality
a seřizovače linek. Nabídku pracovních míst firma zveřejňuje na
internetové adrese www.sgc.cz.
Petr Liška

Mateřské centrum Ma Mi Na
O PIRÁTA SILNIC – PÁTEK 22.5.

Závod odrážedel pro děti 0 - 3 roky.
KDE: Jiráskova ulice, parkoviště u Kolárova
divadla. Závod proběhne místo dopoledního programu. Prezentace od 9:30 hodin,

START závodu v 10 h.
Disciplíny: závod start-cíl, slalom, zručnost J. Startovné 20,-.
www.mcmamina.cz,
mcmamina@centrum.cz, 777 903 029

Ohlédnutí:

Beseda o látkových plenkách s Veronikou Klusáčkovou se uskutečnila opravdu v
úzkém kruhu, ale i tak byla velice zajímavá.
Veronika o látkování mluví s velkým nadšením. Obrátit se na ní můžete samozřejmě i
jednotlivě...děkujeme!
Bubnuje celá rodina. Bubenická škola
Ivo Batouška se dětem moc líbila. Nadšeně bouchaly do bubnů, které většina z nich
měla poprvé pod rukama. Kurz byl zkrácen
na cca 1 hodinu vzhledem k věku dětí. Ale i
tak to byl zážitek.

PLÁNY NA KVĚTEN:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MC – PÁTEK 15. 5.

při příležitosti Mezinárodního dne
rodiny otevřeme dveře široké veřejnosti,
a ta tak bude mít možnost nahlédnout do
prostor, které MC využívá ke své činnosti.
K dispozici budou fotoknihy za rok 2013,
2014 a starší fotodokumentace MC. Uvítáme maminky, které by měly zájem se aktivně podílet na vedení centra. Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně činnosti MC. Přijít
můžete od 9-11h nebo mezi 15-17h.
Akce se koná v rámci celorepublikové
kampaně Sítě MC Křídla a kořeny naší rodiny 2015.

NEŽ VYPUKNE POŽÁR
V mateřských centrech
předcházíme problémům

Připojujeme se
k celorepublikové
kampani
Křídla a kořeny naší
rodiny 2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MC
PÁTEK 15. 5.
při
příležitosti
Mezinárodního
dne
rodiny
otevřeme dveře široké veřejnosti, a ta tak bude
mít možnost nahlédnout do prostor, které MC
využívá ke své činnosti. K dispozici budou
fotoknihy za rok 2013, 2014 a starší
fotodokumentace MC. Uvítáme maminky, které
by měly zájem se aktivně podílet na vedení
centra od září 2015. Rádi zodpovíme vaše dotazy
ohledně činnosti MC.

Přijít můžete od 9-11h nebo mezi 15-17h.
Akce se koná v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC
Křídla a kořeny naší rodiny 2015.

Srdečně zveme!!
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ZAHRADNÍKŮV KVĚTEN

kem. V květnu řežeme listnaté živé
ploty a všechny odkvetlé dřeviny, například vřesovce, čilimníky a šeříky.
U pěnišníků (Rhododendron) a azalek po odkvětu vylamujeme semeníky. Můžeme případně zaštipovat
nové výhony u některých jehličnanů.
Průběžně přihnojujeme komplexními hnojivy.

Chemická a biologická
ochrana

Jako mávnutím kouzelného
proutku se zahrada proměnila.
Kypí před očima, rozjeté jaro je
už k nezastavení, ale pozor - nedejme se omámit teplotami téměř
letními! Skomírající, leč stále ještě
drzá zima číhá na neopatrné; stačí
jeden dotek mrazivé noci a naše
snaha o vypěstování „Nejobrovitějšího muškátu“ nebo „Nejmacatější dýně“ může začít od nuly. A
do čeho se dáme tentokrát? Do zakládání a sekání trávníku, postřiků, ničení škůdců, hnojení, odplevelování, kypření, zálivky; teprve
po „zmrzlých“ sázíme choulostivé
rostliny.
V květnu můžeme stále vysazovat
všechny tzv. kontejnerované (v nádobách předpěstované) rostliny. Jiřiny
a mečíky (gladioly) zasadíme nejpozději do poloviny měsíce, dosny (canna) ještě o něco později. Vysazujeme
už všechny předpěstované letničky
a zeleninu; nejchoulostivější druhy,
například datury, petúnie, fuchsie,
muškáty (pelargonie), ze zelenin
hlavně okurky, dýně a třeba rajčata,
sázíme ale raději až ve druhé polovině měsíce, po tradičních „zmrzlých“.
Při mrazících použijeme k zakrývání
ochrannou textilii. Věnujeme se také
zálivce, obzvláště v suchém jaru, a to
především u nově vysazených rostlin.
Odkvetlým cibulovinám odlamujeme stonky a listy na rostlinách
ponecháme tak dlouho, dokud nezačnou žloutnout. Pokud máme cibuloviny vysazené v trávníku, při seči se
jim vyhýbáme až do tzv. přirozeného
zatažení (zaschnutí listů).
V tomto měsíci úspěšně zakládáme výsevem nový trávník, doséváme
poškozená místa a travní porost zavlažujeme. Pravidelně také sečeme
a důležité živiny doplňujeme hnojením. Při výskytu plevelů plošně nebo
bodově aplikujeme selektivní herbicidy.

Řez a hnojení

Po odkvětu ukončíme prořez
broskvoní a dalších peckovin. Provádíme opravný řez u růží, a to pokud
některá očka nevyrašila nebo v případě spálení nových výhonů mrazí-

Způsob ochrany vždy zodpovědně uvážíme, ne vždy je soustavné
chemické ošetřování nezbytné! Nově
založené výsadby se hned zpočátku
snažíme udržet i s pomocí chemie
v bezplevelném stavu, abychom už
v dalších letech nemuseli příliš zasahovat. Pokud jsme nesázeli proti chorobám rezistentní čili odolné novější
odrůdy, postřikujeme angrešty proti
angreštovému padlí. Jabloně můžeme ošetřit například proti strupovitosti, hrušně chráníme postřikem
proti rzi hrušňové a zasahujeme proti dalším možným houbovým chorobám.
Ze živočišných škůdců se bráníme postřikem pilatce a pilatěnce na
růžích, dále píďalkám, housenkám a
dalším. Nebezpečně rychle se dokáže
rozmnožit v tuto dobu i mšice či sviluška. Průběžně stále ničíme plže, ať
už pouhým mechanickým sběrem či
kladením různých návnad a nástrah.
Silně toxické preparáty z nabídky, ale
volme jen v krajní nouzi! Jsou bohužel velmi jedovaté nejen pro nevítané škůdce, ale i pro další na zahradě
žijící živočichy, kteří nám na zahradě
mohou pomáhat s udržením přírodní
rovnováhy. Při požití jsou ohrožena i
domácí zvířata.

Přenosné a pokojové
rostliny, truhlíky

Koncem měsíce už můžeme sáhnout k tzv. letnění pokojových rostlin
a také přezimované subtropické rostliny umístíme trvale ven. Dáváme ale
pozor na popálení jejich listů plným
sluncem. Zpočátku rostliny otužujeme a raději přistíníme. Hlídáme
výskyt svilušky, třásněnky, housenek a mšic, postřik provádíme včas
a mimo byt. Truhlíky s cibulovinami
a dalšími odkvetlými jarními květinami konečně nahradíme letničkami, které nám při dobré péči vydrží
až do prvních podzimních mrazíků.
Teď si určitě vybereme z nejpestřejší
nabídky: ať už hledáme rostliny bohatě kvetoucí nebo okrasné pouze
listem, vhodné do stínu, polostínu či
na plné slunce, s růstem převislým
nebo vzpřímeným…Tak výběru zdar
a hodně pěstitelských úspěchů!
Olga Kubalová
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Prodejní zahrada Trees
Červený Kostelec
KULTURNÍ AKCE KVĚTEN 2015
Malý zahradník
9. května od 9 do 16 hodin

Novinka v naší prodejní zahradě - kroužek Malý zahradník. V úvodním semináři ke kroužku Malý zahradník si
budou děti moci sami vyrobit jarní dekorace z březových
špalíků nebo veselé jarní zápichy do květináčů. Kroužek
bude následovat od druhé poloviny května. Děti ve věku
od 5 do 11 let si budou pod vedením našich zahradníků a
kavárníků zakládat vlastní záhonek, na kterém budou pěstovat zeleninu a bylinky. Neváhejte své děti přihlásit!

Výstava skalniček

9. května od 9 do 16 hodin

Přijďte se podívat na tradiční a velmi oblíbenou výstavu
skalniček. Jako každý rok vám poradíme nejen s výběrem
jednotlivých druhů, ale i s výsadbou a následnou péčí o
jednotlivé odrůdy. Pravou barevnou kombinaci lze vybrat z
nepřeberného množství rostlin.

Svatební květinový den
16. května od 9 do 16 hodin

Srdečně vás zveme na Svatební květinový den pořádaný již třetím rokem v naší Zahradě. Součástí Svatebního dne
bude módní přehlídka svatebních a společenských šatů od
10 a 14 hodin, ukázka a prodej šperků, líčení a samozřejmě
svatební kytice. Připravena bude také ochutnávka netradičního občerstvení nejen pro váš svatební den.

Bylinky - mykorhizza, bio přípravky promoakce
22. - 23. května

Do krásného a voňavého světa bylinek vás zavede obchodní zástupce firmy ZC - Jindřichův Hradec
Ing. Zuzana Juranová. Poradí vám jak o bylinky správně
pečovat a podporovat jejich růst pomocí jednotlivých bio
přípravků, které u nás zakoupíte i se speciálními hnojivy
a substráty. K zakoupení budou osázené misky, truhlíky,
košíky a velký výběr jednotlivých druhů volně prodejných
bylinek.

Koncert - Vltava

30. května od 20 hodin

Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně. Toto přízvisko si vysloužila
nejen neobvyklou poetikou mnohoznačných textů, ale také
svým zcela nezaměnitelným hudebním stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem Roberta Nebřenského. S nedávným návratem dechových nástrojů nabídne Vltava svůj původní legendární sound a obměněný repertoár,
kde zazní aktuální skladby i největší hity kapely!
Vstupenky si můžete zakoupit přímo u nás v prodejní
zahradě Trees nebo na kupvstupenku.cz.
V případě nepřízně počasí bude koncert přesunut do
divadla J.K. Tyla v Červeném Kostelci.
Více informací o jednotlivých akcích naleznete na www.
prodejnizahrada.cz nebo na www.facebook.com/treescervenykostelec.

Večerní filmová škola
Úterky od 19 hodin

Nejen, že se podíváte na kvalitní film, ale také se o něm
dozvíte pár zajímavostí! Vstupné dobrovolné. Více informací o aktuálním programu najdete na www.prodejnizahrada.
cz.
Ve svátky 1. a 8. května je Prodejní zahrada i zahradní
kavárna otevřena.
Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte se podívat a vybrat
si nebo jen posedět u lahodné kávy.

Zahradníci a kavárníci z Prodejní zahrady Trees

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
KVĚTNOVÁ OBLOHA

nám nepřinese žádný „velký“ astronomický úkaz.
5. května uvidíme ve 22 hodin nad jihovýchodním obzorem poblíž Měsíce planetu Saturn. Samotná konjunkce nastane kolem
17. hodiny, ale to bude Měsíc pro pozorovatele v naší zeměpisné
poloze ještě pod obzorem.
21. května ve 20 hodin najdeme poblíž Měsíce jasně zářící planetu Venuši.
24. května večer najdeme poblíž Měsíce planetu Jupiter
Na připojené mapce jsou zakreslena charakteristická souhvězdí
jarní oblohy a polohy planety Jupiter a Saturn. Je zde také poloha
Měsíce večer dne 25. května.

SLUNCE

21. května v 10 hodin 44 minut SELČ
vstupuje do znamní Blíženců, v dubnu se den
prodlouží o 1 hodinu a 22 min,
MĚSÍC
4. v úplňku, 11. v poslední čtvrti, 18. v novu,
25. v první čtvrti,
MERKUR v první polovině května večer nad západním
obzorem,
VENUŠE večer vysoko nad západním obzorem,
MARS
není pozorovatelný,
JUPITER v první polovině noci v souhvězdí Raka,
SATURN po celou na hranici souhvězdí Vah a Štíra,
URAN
není pozorovatelný
NEPTUN ve
druhé
polovině
května
ráno
nad
jihovýchodním obzorem

Karel VACEK, - Astronomický klub Police

Pohledy do vesmíru

20. března jsme úspěšně pozorovali částečné zatmění
Slunce. Protože úkaz probíhal současně s uzávěrkou příspěvků do PM, přinášíme informaci o mimořádně úspěšné akci až
nyní.

Dalekohledy jsme měli
na náměstí poblíž radnice.
Zájemci mohli sledovat celý
průběh zatmění pomocí solárních brýlí a svářečských filtrů.
K pozorování jsme měli připravené i 2 dalekohledy. Čočkový o průměru objektivu 50
mm byl upravený k osvědčené
a pohodlné projekci, zrcadlový o průměru 250 mm sloužil
k fotografování.

Náchodský okresní archiv
představí zajímavé dokumenty
z konce druhé světové války
na Náchodsku

V úterý 9. června 2015 jsou všichni zájemci o historii
zváni do Státního okresního archivu, který sídlí v Náchodě
na historické Brance, v Dobenínské ulici čp. 96, naproti autosalonu Dědek.
U příležitosti Mezinárodního dne archivů se zde bude
konat tradiční Den otevřených dveří. Pro letošní rok si náchodský okresní archiv připravil téma Před 70 lety – konec
druhé světové války na Náchodsku (podle archivních pramenů). Výročí připomeneme výstavkou soudobých kronik,
dokumentů, novin a fotografií.
Na vaši návštěvu se těší archiváři, kteří vám podají zasvěcený výklad a zodpoví vaše případné dotazy. Otevřeno je
celé úterý v době 8 – 17 hodin v badatelně archivu.

Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod

PhDr. Jaroslav Čáp
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

Jaro u skautů

Zimu jsme ukončili šestým ročníkem
turnaje v deskových hrách, který probíhal
v prostorách Občerstvení v Pellyho domech. Náš turnaj je vždy přístupný i veřejnosti. Letošního ročníku se účastnilo 39
hráčů od malých dětí po dospělé. Soutěžilo
se ve třech kategoriích. Nejmladší kategorie
končila čtvrtou třídou, druhá kategorie byla
pátá až devátá třída a všichni starší hráli ve
třetí kategorii. Pro dvě starší kategorie byl
turnaj tříkolový a v každém kole se hrála
jiná hra (Carcassonne, Ubongo, Osadníci,
Kaleidoskop a Puerto rico). Nejmladší hráli
několik her a podle jednotlivých výsledků
byla sestavena čtveřice nejúspěšnějších
hráčů, kteří se utkali ve hře Trans America.
Kdo z turnajů vypadl, mohl si zahrát kteroukoliv z dalších her, které byly nachystané. Dopoledne probíhala základní kola a
než přišlo finále, posilnili jsme se výborným
řízkem z kuchyně pana Exnera. Hráli jsme
až do třetí hodiny odpolední. Touto cestou
bych chtěla poděkovat všem hráčům, za
skvělou atmosféru na turnaji, roverům za
pomoc s organizací a hlavně panu Exnerovi
a jeho týmu za poskytnutí prostorů pro po-

řádání turnaje a výborný oběd, na který se
někteří pravidelní účastníci turnaje těší pár
týdnů předem.
První jarní víkend skautky společně se
skauty podnikli výpravu do Stárkova. V pátek jsme v noční hře získali doly a během
celého víkendu jsme soupeřili v těžbě uhlí,
zlata, diamantů a uranu. V sobotu jsme se
vypravili na Odolov, kde jsme si prohlédli
stanici Báňské záchranné služby. Kromě
toho jsme si stihli zahrát i kuličky a navštívit skvělé divadelní představení Mr.Bean.
Ubytovaní jsme byli v základní škole a tak
by byla škoda nevyužít místní tělocvičnu,
kde jsme každý den zakončovali florbalem.
O velikonočních prázdninách jsme se
vypravili s celým střediskem (resp. s několika statečnými, co se nezalekli sněhu) do
Deštného v Orlických horách a strávili čtyři
dny na chatě Oseva uni. Během těchto dní
jsme podnikali výpravy do okolí, na Šerlišský mlýn, Masarykovu chatu, Zámeček.
Před naším příjezdem napadlo téměř půl
metru sněhu, který přímo vybízel ke hrám
a skokům do závějí, kterých jsme si všichni
užili dosyta. Jen ta chůze byla obtížnější. Ve-

čer jsme dali vždy vše sušit a hráli hry, kluci
si zvládli uplést pomlázku a holky ozdobit
vajíčka.

V letošním roce má stavebnice Merkur
několik významných kulatých výročí, které vyvrcholí dne 9. května 2015, kdy bude
v muzeu zřízeno příležitostné výdejní místo, kde bude provedeno příležitostné razítkování prvního dne poštovní známky Merkur. Tato známka je vydávána k 90. výročí
vzniku stavebnice Merkur a je známkou,
která reprezentuje ČR v rámci mimořádné
edice poštovních známek s tematikou hraček, kdy každá země EU mohla do této edice
navrhnout svoji nejznámější hračku.
Tato událost je určitě ctí pro Merkur
i město Police nad Metují, kde stavebnice
vznikla a kde se vyrábí dodnes, pochopitelně v rozšířených modelech, ale na stále
stejném principu, kovové dílky různých
tvarů a rozměrů, spojované šroubky a matičkami. Za dobu 90 let vytvořili z Merkuru
nejznámější českou hračku, která je známá
i v mnoha zemích celého světa. Tato hračka dává dětem mimořádné možnosti získat
zručnost, rozšiřovat jejich motorické vlastnosti, představivost, schopnost navrhovat
své vlastní modely a konstrukce, pochopit
základní mechanické principy a získávat zájem o techniku, u některých i zájem o možná budoucí zapojení do technických oborů,
případně výzkumu a třeba i vědecké práce.
Nemusíme chodit daleko. V roce 1961
významný přední vědec Otto Vichterle pomocí stavebnice Merkur sestrojil se svými
syny (dnes jsou oba profesory chemie na
univerzitách v Praze a Ostravě) jednoduché
zařízení, na kterém byly vyrobeny první

kontaktní čočky, které dnes využívají miliony lidí na celém světě. Před 7 lety německý
fyzik českého původu Petr Grünsberk získal
Nobelovu cenu za fyziku, kdy společně
s francouzským vědcem v rámci objevů
magnetorezistenci dali základy pro paměti
do různých výrobků, jako jsou např. mobily,
fotoaparáty, kamery, PC, tablety, notebooky
a další výrobky vyžadující uložení mimořádného objemu dat.
Tento přední fyzik světa, který prožil
mládí v Plzni vzpomíná na Česko právě pro-

to, že si v mládí oblíbil stavebnici Merkur,
která, jak sám říká, mu dala základy zájmu
o techniku, kterou se celý život zabýval,
až to dotáhl na Nobelovu cenu. Merkur také
pomohl studentům z gymnázia Litomyšl,
kteří získali titul mistrů světa v robotice
v USA, kde z 1600 soutěžících ze šedesáti
zemí vyhráli titul mistrů světa . Tento model je vystaven v našem Muzeu v Polici nad
Metují. O rok později získal student z gymnázia Letohrad, Aleš Stejskal, titul nejmladšího vědce planety za svou školní vědeckou

V sobotu 11. 4. jsme s oddílem světlušek a
vlčat vyrazili na jednodenní výpravu. Jeli jsme
vlakem do Teplic a odtamtud pokračovali na
Bišík. Měli jsme důležitý úkol – nalézt Strom
života, abychom zachránili království Antaru a
krále Jana, který již neměl síly, a byl na pokraji smrti. Indicie o místu, kde je Strom života,
měli u sebe Králové ze všech čtyř světových
stran, ty je však vydali jen pouze po splnění
zadaného úkolu. Po cestě jsme se museli rozhlížet kolem sebe a pamatovat si vše, kudy
jsme šli, a co jsme cestou viděli. Na Bišíku,
jsme si udělali oheň a opekli si buřty. Poté
jsme museli projít krajem obrů, elfů a trpaslíků. Veškeré překážky jsme zdárně překonali,
Strom života objevili a království zachránili. Z
Bišíků jsme šli přes Dědov a cestou pod Ostašem domů do Police n.Met..

Fotografie z jednotlivých akcí a další
informace o naší činnosti můžete nalézt na
www.skautipolice.cz
Za skautské středisko Haňďa Mazancová a
Magda Troutnarová

Rozšíření muzea Merkur a vydání poštovní známky Merkur
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pracovníků pro využívání systému Merkur
Education. Nová éra muzea bude započata
9. května 2015 v rozšířených prostorách
muzea za podpory města a dalších institucí regionálního i celostátního významu,
protože všichni si uvědomují, že je třeba vychovávat naši mládež nejen virtuálně na PC
a tabletech, ale také naučit je tvořivé praktické činnosti a obstát se svými získanými
znalostmi ve skutečném reálném světě.
V pátek 17.4.2015 byla na ČT – D v pořadu Wifina reportáž o Muzeu Merkur, podívejte se na odkaz http://decko.ceskatelevize.cz/wifina
Ing. Jaromír Kříž
KTERÁ SOUVISEJÍCÍ KULATÁ VÝROČÍ
SI PŘIPOMÍNÁME V DOBĚ VYDÁNÍ
ZNÁMKY MERKUR?

práci z oblasti usměrňování nanovláken,
při jejich výrobě v elektrostatickém poli, a
všechno si vyzkoušel a modeloval na zařízení, které si sestrojil sám, převážně z Merkuru.
V sobotu 9. května 2015 v 13:00 hod.
bude v muzeu slavnostně orazítkovávána nová poštovní známka Merkur za
přítomnosti autora této známky a dalších
významných hostů, kde si každý může zakoupit známku, obálku a pamětní list prvního příležitostného dne. Razítkování proběhne v přízemí budovy muzea Merkur,
které bude při této příležitosti právě nově
otevřeno.
Rozšíření se bude týkat především o

nové produkty z oblasti účetních pomůcek
pro podporu a rozvoj technického vzdělání a podpory výuky technických předmětů
v oboru zájmových technických kroužků i
pro získání zájmu mládeže a veřejnosti pro
techniku, která je základem budoucnosti a
technického rozvoje naší republiky, budoucího ekonomického růstu a tím i životní
úrovně nás všech.
Asi mnozí z Vás jste zaregistrovali, že
za podpory vlády byl ministrem školství,
Marcelem Chládkem, a prezidentem Svazu
průmyslu, Jaroslavem Hanákem,“ vyhlášen
rok 2015 rokem technického vzdělání “.
Jak Ministerstvo školství, ale i Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Hospodářská komora ČR a

další instituce podporují uplatnění našeho
nového výukového systém, který jsme nazvali ,,Merkur Education“ pro technický
rozvoj a výzkum na školách, počínaje mateřskou školou a konče univerzitami, protože tento náš systém je využitelný na všech
typech škol pro výuku fyziky, mechaniky,
elektřiny, elektroniky, statiky, kinematiky,
dynamiky, automatizace i robotiky, celkově
shrnuto, celé mechatroniky, která je základem pro další technický rozvoj na ekonomický růst. Náš systém, jak mnozí z Vás již
zaslechli, byl oceněn např. cenou „Inovace
roku 2012 ČR“, následně i „Inovace roku
2013“ a také titulem ,,Vizionář roku 2013“
za přínos v podpoře technického vzdělání
a rozvoje průmyslu. Asi si
každý položí otázku ,,Kdo
by to řekl, že v malém městě Polici nad Metují vznikají
tyto významné educativní
pomůcky, o které se dnes
zajímají i další země jako
je Rakousko, Slovensko,
Estonsko, Senegal, USA,
Rusko, Holandsko a další
země. Spolupracujeme i s
takovými významnými firmami jako je Microsoft, Nokia, Bosch, Siemens a další.
Dokonce na zařízení pro
urychlování částic v Cernu
ve Švýcarsku, když Slovenská akademie věd
měla řešit podávací zařízení do urychlovače, tak si ho vybudovala nejdříve modelově
z Merkuru, navrhla jeho ovládání a když si
to vyzkoušela, tak přišla se skutečným řešením, které v mnoha případech opravdu připomíná naši klasickou stavebnici Merkur. A
víte, že jsme byli první na světě, kdo jsme
pomocí chytrého telefonu Nokia Lumia 800
ve spolupráci s Microsoftem ovládali robota řízeného mobilem přes miniwifi síť pomocí Windows 8 a na dalších výjimečných
modelech neustále pracujeme. Ty budou
postupně vystavovány v Muzeu Merkur, kde
bude také postupně vybavována mechatronická učebna pro žáky a studenty škol,
včetně možnosti školení pedagogických

125 let - v roce 1890 se narodil zakladatel
Merkuru Jaroslav Vancl
110 let - v roce 1905 vznikala údajně myšlenka nové technické hračky
95 let - v roce 1920 založena firma Inventor
a výroba háčkové stavebnice Inventor
90 let - v roce 1925 vznik nové stavebnice
Merkur
85 let - zahájení výroby elektrických vláčku
Merkur velikosti “0”v měřítku 1: 45, vyráběly
se do roku 1968
35 let - v roce 1980 úmrtí Jaroslava Vancla
25 let - v roce1900 – zorganizoval Jaromír
Kříž petiční akci v rámci Unie pro navrácení znárodněného majetku - následně byla
FS ČSFR schválena velká restituce, následně
založil firmu CROSS a pak Merkur toys s.r.o.
20 let - postupně obnovována Jaromírem
Křížem výroba Merkuru,na který byl v roce
1994 vyhlášen FNM první konkurz v novodobých dějinách, tím byl Merkur zachráněn
před zánikem, definitivně by zanikl.
15let - v roce 2000 vznikají první prototypy
pro obnovení výroby vláčků po 32 letech
10 let - uskutečněna první výstava Merkur
s mimořádným ohlasem v muzeu v Polici a
rok na to vzniká v bývalé SOŠ muzeum Merkur, otevřeno přesně před 9 roky,také první
sobotu v květnu.
5 let - vznikají první modely učebních pomůcek v nově vytvářeném systému Merkur
Education
Nyní - rok 2015 je vyhlášen rokem
technického vzdělání a Merkur Education
se stává jedním z iniciátorů a tvůrců pro
realizaci této iniciativy, firma byla oceněna v roce 2012 a 2013 oceněním „Inovace
roku2012“, „Inovace roku 2013“ a „Vizionář roku 2013“ za přínosy k rozvoji technického vzdělání a ekonomiky.
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NOVINKY FILATELIE
MS v ledním hokeji

Námět známky:
Hokejky – každá
hokejka má na
sobě nakreslenu
vlajku státu, který se mistrovství
zúčastní. V pořadí již 79. mistrovství světa v
ledním
hokeji
2015 bude pořádat Česko. Rozhodl o tom kongres IIHF v Kolíně nad Rýnem 21. května 2010. Bylo rozhodnuto na základě
hlasování výrazným poměrem hlasů 84 ku 22 ve prospěch Česka. Kromě České republiky byla dalším kandidujícím státem
Ukrajina.
Pořadatelé šampionátu vybrali pro pořádání pražskou O2
Arénu a ČEZ arénu v Ostravě stejně jako při pořádání MS 2004.
MS se v Praze bude pořádat už po desáté (1933, 1938, 1947,
1959, 1972, 1978, 1985, 1992 a 2004).
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Chomutov – VI. českoněmecká filatelistická výstava

Námět známky: Chomutov je městem se slavnou téměř
osmisetletou minulostí a bohatým společenským, kulturním i
sportovním životem. Na známce jsou dva kostely.
Hlavní dominantou historického centra je bývalý jezuitský seminář, který dal vybudovat koncem 16. století katolický
šlechtic Jiří Popel z Lobkovic
na jižní straně náměstí.
Dnes prostá budova špejcharu byla prvním kostelem
semináře a nyní slouží jako
městská galerie s velkorysým
výstavním prostorem. Vyšší
kostel sv. Ignáce je obdobou
stejnojmenného kostela na
Karlově náměstí v Praze.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé
kombinovaný tříbarevným
hlubotiskem v barvě tmavě
hnědé, světle hnědé a fialové
Podle časopisu Filatelie a
webových stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta

Na křtu si návštěvníci mohou kromě pamětního listu zakoupit i
FDC.
FDC – Obálka prvního dne vydání je vydávána ve stejný den jako
známka. Je už oražena speciálním razítkem a na poště se už nerazítkuje a lze ji poslat 3 měsíce od vydání. Na obálce je nalepena známka a v
levém dolním rohu je ještě grafický obraz na námět známky.
Při křtu bude v provozu příležitostná poštovní přepážka, kde pracovnice pošty bude prodávat pamětní listy se známkou a příležitostným razítkem, zminěné obálky FDC a návštěvníci si budou moci nechat
orazit své pohlednice či obálky příležitostným razítkem, zhotoveným
jen pro tuto akci.
Srdečně zveme na tuto pro Polici jedinečnou akci
S. Plachta

Pozorování hnízdících sokolů v Teplických skalách

Už tento víkend se v Teplických skalách veřejnosti nabízí pozorování vzácných
dravců na hnízdišti na Chrámových stěnách
pomocí silného stativového dalekohledu.
„Návštěvníci turistického okruhu budou
moci na vlastní oči spatřit sokoly stěhovavé.
V současné době se rodiče střídají v sezení
na vejcích. Na přelomu dubna a května by se
měla mláďata vylíhnout. Pokud vše dobře
dopadne, turisté koncem května spatří i dospívající mláďata. Hnízdní dutina ve skále,
kterou si sokoli vybrali letos, je skvěle viditelná z bezpečné vzdálenosti na turistické stezce, kde lidé sokoly neruší,“ říká Petr
Kuna, pracovník Správy CHKO Broumovsko.
„Pokud bude pěkné počasí, budou po-

Polický měsíčník - květen 2015 - strana 35

kračovat ukázky pro
veřejnost i o dalších
víkendech a ve dnech
s očekávanou vyšší
návštěvností. Díky finanční podpoře Lesů
ČR se podařilo, že na
místě budou v těchto
dnech kromě strážců také odborníci se
silnou optikou. Turistům umožní nejen
přímé
pozorování
ptáků, ale zájemce mohou seznámit
s historií hnízdění

sokolů u nás, s jejich mimořádnými schopnostmi, ale i s dalšími zajímavostmi místní
přírody,“ dodává Petr Kuna.

Možnost pozorování divokých sokolů
v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály se veřejnosti nabízí už od
roku 2012. Tehdy se sokolům podařilo vyvést
dokonce čtyři mláďata a
návštěvníci tak mohli vidět
i to, jak se jejich mláďata
učí létat, lovit a trhat potravu. V dalších letech však
hnízdění nebylo úspěšné.
V roce 2013 čerstvě vylíhnutá mláďata uhynula
v důsledku extrémních
dešťů a v roce 2014 hnízdo
s dorůstajícími mláďaty vy-

plenil výr velký.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
zajišťuje každoročně nezbytnou ostrahu
hnízd sokolů na Broumovsku a v okolí hnízdišť je třeba respektovat pokyny k udržení
potřebného klidu. Od 1. května se také otevřou části skalních terénů pro horolezeckou
činnost v Adršpašsko-teplických skalách
a v Broumovských stěnách. Aby nedošlo
k vyrušení hnízdících ptáků, podává Český
horolezecký svaz podrobné informace o povolených horolezeckých terénech na svých
webových stránkách.
Petr Kuna, AOPK ČR, regionální pracoviště
VČ, oddělení Správa CHKO Broumovsko, tel:
728 714 309, petr.kuna@nature.cz

ZEMĚPISNÉ REKORDY ČESKA – 4. část
POČASÍ A KLIMA

Podnebí v Česku je mírné a přechodné
mezi oceánickým a kontinentálním. Vzhledem k převládajícímu západnímu proudění
vzduchu a poloze vůči Atlantskému oceánu
stoupá směrem od západu k východu kontinentální charakter podnebí. Vzhledem k
relativně malé rozloze území však rozdíly
mezi východem a západem a mezi severem
a jihem jsou malé. Místní charakter počasí
a podnebí mnohem více ovlivňuje výšková
členitost a nadmořská výška. Charakteristickým znakem klimatu je výrazně vyvinuté
pravidelné střídání 4 ročních období.
yy Největrnější místo (průměrně 280 dní
v roce vane silný vítr, 7 dní je bezvětří)
a zároveň místo s největším výskytem
bouřek (až 35 za rok): Milešovka v Českém středohoří
yy Nejvyšší naměřená rychlost větru:
216 km/h, 19. 1. 2007, Sněžka; na 2.
místě – 198 km/h, 27. 10. 2002, Klínovec

Roční délka slunečního svitu (tj. celková doba, kdy dopadá sluneční záření na
zemský povrch bez zakrytí oblačností) je
průměrně 1400 až 1800 hodin, v nížinách
až 2000 hodin. Závisí na ročním období a
oblačnosti. V nížinách bývá oblačnost (poměr pokrytí oblohy oblaky) nejvyšší v listopadu a prosinci, nejnižší v září a v srpnu. Na
horách naopak bývá v zimě nižší než v létě.
yy Nejdelší souvislá řada prováděných
meteorologických měření: Klementinum v Praze od roku 1775

Teplota vzduchu

Průměrná roční teplota vzduchu v Česku se zpravidla pohybuje v rozmezí 5,5 až
9 °C, přičemž nejteplejší oblasti jsou nížiny,
nejchladnější jsou horské oblasti. Teplota
vzduchu obecně klesá se vzrůstající nadmořskou výškou – průměrně asi o 0,6 °C
na 100 m), Morava je obecně teplejší než
Čechy. Nejchladnějším měsícem v roce bývá
leden, někdy též prosinec nebo únor (průměrná teplota: Praha -0,5 °C, Praděd -7,4
°C), nejteplejším bývá červenec, někdy též

srpen (průměrná teplota: 8,2 °C Sněžka –
srpen, 19,8 °C Hodonín).
yy Nejvyšší průměrná roční teplota:
9,5 °C (Hodonín)
yy Nejnižší průměrná roční teplota:
0,2 °C (Sněžka)
yy Nejvyšší naměřená teplota:
40,4 °C, 20. 8. 2012, Dobřichovice (Středočeský kraj)
yy Nejnižší naměřená teplota:
-42,2 °C, 11. 2. 1929, vesnice Litvínovice
u Českých Budějovic – únor 1929 byl na
většině území nejchladnějším měsícem
20. století
yy Nejnižší absolutní teplota od roku
1961 – -41,6°C, 30. 1. 1987, Kvilda-Perla
(okres Prachatice)

Srážky

Množství srážek stoupá s nadmořskou
výškou, je však ovlivňováno i polohou místa
vzhledem horským hřbetům. Srážky přináší především vlhké proudění oceánského
vzduchu ze západních směrů (západní, severozápadní, jihozápadní), proto jsou místa ležící na závětrné straně hor podstatně
sušší (např. tzv. srážkový stín Krušných hor
– Žatecko, Rakovnicko, Kladensko, Dolní
Poohří) než návětrné svahy pohoří (Bílý Potok v Jizerských horách, Lysá hora v Moravskoslezských Beskydech). Nejvíce srážek v
roce obvykle připadá na červen nebo červenec, nejméně srážek pak na leden nebo
únor. Rovnoměrnější rozložení srážek bě-

hem roku je ve vyšších polohách. S nadmořskou výškou stoupá podíl sněhových srážek
(asi 1/4 v nížinách, více než polovina nad
1000 m n. m.).
Průměrná relativní vlhkost vzduchu se
pohybuje v rozmezí 60–80 %.
yy Největší průměrný roční úhrn srážek
(nejdeštivější místo): vesnice Bílý Potok
v Jizerských horách (1705 mm), ve Slezsku Lysá hora (1532 mm).
yy Nejnižší průměrný roční úhrn srážek
(nejsušší místo): vesnice Libědice u Žatce (410 mm; okres Chomutov)
yy Největší naměřené denní srážky:
345 mm za 24 hodin (Bedřichov- vesnice Nová Louka, 29.–30. 7. 1897; Jizerské
hory)
yy Největší naměřený měsíční úhrn srážek: 811,5 mm (Lysá hora, červenec
1997 – vydatné srážky způsobily rozsáhlé povodně na Moravě a ve Slezsku)
yy Největší naměřený roční úhrn srážek:
2202 mm (Kořenov-Jizerka, Jizerské
hory, 1926)
yy Nejnižší naměřený roční úhrn srážek:
247 mm (Velké Přítočno, okres Kladno,
1933)
yy Nejvíce dnů se sněhovou pokrývkou:
průměrně 186 dnů (Sněžka)
yy Nejvyšší naměřená sněhová pokrývka: 380 cm (Lysá hora, 19. 3. 1924)
Pokračování seriálu v příštím čísle Polického měsíčníku.
Vybral František Janeček

Zajímavé vlastnosti některých čísel

Tentokrát si všimneme zajímavé vlastnosti lichých přirozených čísel:

1+ 3 1+ 3 + 5
1+ 3 + 5 + 7
1+ 3 + 5 + 7 + 9
1
=
=
=
= . .=.
5 + 7 7 + 9 + 11 9 + 11 + 13 + 15 11 + 13 + 15 + 17 + 19
3

Tyto rovnosti objevil r. 1615 italský astronom a matematik Galileo Galilei. Jejich
odvození by mělo být snadnou úlohou zejména pro středoškoláky. Pokuste se o to!
Návod: Užijte vzorce pro součet prvních n členů aritmetické posloupnosti.
František Janeček
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Dny po Konci světa

20. března 2015 bylo v Čechách pozorovatelné částečné zatmění Slunce. Jako mnoho jiných jsem nelenil a skrz svářečské sklo
jsem se díval, jak se stín Měsíce postupně
zakusuje do slunečního kotouče. V okamžiku největšího zatmění (asi ¾ slunečního
kotouče) se výrazně změnilo světlo. Dlouho
jsem přemýšlel, jak ho popsat a nakonec
jsem dospěl k jedinému pojmenování: bylo
to studené světlo. Podivně chladné šero.
Maminka mi potom řekla, že slepice dokonce zalezly do kurníku, v lese přestali zpívat
ptáci.
V srpnu před šestnácti lety jsem se za
zatměním Slunce vydal do Rakouska. Na náměstí ve Steyru sice přes oblohu přebíhaly
mraky, ale na minutu a tři čtvrtě jsem viděl
tu málo uvěřitelnou tmu dne, vytvořenou
Sluncem a Měsícem. Dokonce jsem se pro
tuto chvíli naučil i těžko vyslovitelná německá slovíčka: „Totale Sonnenfinsternis“ a
kupodivu je nezapomněl dodnes.
Teprve později jsem si uvědomil, že
jsem tenkrát vlastně zažil svůj první Konec světa, který měl nastat onoho 11. srp-

na 1999. Ale když jsem odcházel z centra
Steyru a skrz speciální brýle se podíval na
Slunce, které stále ještě zakrýval kus stínu
Měsíce, nestalo se nic. Ani další den nic nekončilo. Hranice existovaly dál, města stála
na svých místech přesně podle mapy a na
mě čekal domov, kde zůstal i neomytý hrníček od poslední snídaně.
Další Konec světa byl naplánován za pár
měsíců, ale ani v noci z 31. prosince 1999 na
1. 1. 2000 se nestalo nic, stejně jako přesně
o rok později, kdy začalo třetí tisíciletí našeho letopočtu. Ani prognóza kolapsu počítačové sítě nepřišla. Zatím poslední Konec
světa byl ohlášen na 21. 12. 2012. Údajně
podle propočtů mayských astronomů. Ale
když jsem se dva dny před Vánoci roku 2012
probudil, vypadal svět naprosto stejně, jako
před plánovaným Koncem světa. Další den
po Konci světa… V parafrázi na slavnou větu
z filmu Pelíšky jsem se tenkrát ptal: „Kde
udělali mayští astronomové chybu?“
Letos jsem byl ale zklamán. Očekával
jsem na březnové zatmění Slunce vyhlášení
dalšího určitého a definitivního Konce svě-

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční a liturgické
mezidobí

Události velikonočních svátků, jež daly
základ křesťanství, jsou velikým tajemstvím
Boha, který je Pánem nad životem i nad smrtí
a jsou tajemstvím Boží lásky, milosrdenství a
touhy po záchraně každého člověka (bez rozdílu) pro Boží království. Letošní Velikonoce
byly požehnané a úžasné a opět promluvily do
hlouby našich srdcí. Nyní tedy prožíváme liturgickou dobu velikonoční, v jejímž průběhu se
v nedělních evangeliích postupně setkáváme
se vzkříšeným Ježíšem Kristem, abychom si
znovu uvědomili základní křesťanské velikonoční poselství a Boží nabídku spásy pro každého člověka. Ježíš se po svém zmrtvýchvstání
zjevuje apoštolům, aby je uklidnil a ujistil, že
skutečně vstal z mrtvých (a především Tomášovi, který teprve poté uvěřil), znovu jim
vysvětluje smysl svého konání, ujišťuje, že je
bránou ke spáse, dává správné životní měřítko - „já jsem cesta, pravda a život“, vysvětluje,
že základním projevem lásky k Bohu je zachovávání jeho přikázání a v samém závěru této
doby sdělí, že život věčný spočívá v přijetí Ježíše Krista jako pravého Boha. Velikonoční dobu
zakončíme 24. května Slavností Seslání Ducha
svatého, při které si připomeneme vznik církve, její prostoupení Duchem svatým a počátky
jejího působení ve světě. Velikonoční dobu pak
vystřídá období liturgického mezidobí.
Měsíc květen je jistě nejkrásnějším měsícem roku. Proto je také tento měsíc v církvi
symbolicky věnován Matce Boží Panně Marii.
Po celý tento měsíc budou proto večerní bohoslužby tradičně obohaceny o májovou pobožnost a každou neděli budou ještě májové
pobožnosti na Hvězdě, v kapli P. Marie Sněžné.
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Liturgický kalendář:
1. května 3. května 6. května 8. května 10. května -

Svátek práce, státní svátek
5. neděle velikonoční (cyklus B)
Památka sv. Jana Sarkandra
Den osvobození, státní svátek
6.
neděle
velikonoční,
Den matek
14. května - Slavnost NANEBEVSTOUPE
NÍ PÁNĚ, Svátek sv. Matěje,
apoštola
15. května - Den rodin, začátek novény ke
Slavnosti Seslání Ducha
svatého
16. května - Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
17. května - 7. neděle velikonoční
24. května - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
25. května - Slavnost PANNY MARIE, PO
MOCNICE KŘESŤANŮ
30. května - Památka sv. Zdislavy,
31. května - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
1. června - Den dětí
4. června - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
(přeloženo na neděli)
7. června - přeložená Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ

V měsíci květnu budou bohoslužby
podle obvyklého pořadu:

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

ta, ale nestalo se tak. Proč zatmění Slunce
procházející těsně kolem hranic České republiky může být termínem apokalypsy a
další zatmění, kdy pás totality, tedy úplného
zatmění, prochází ve větší vzdálenosti od
Prahy, Liberce nebo Českých Budějovic tímto termínem být nemůže? Copak se Pragocentrismus či Bohemocentrismus projevuje už i v předpovídání definitivního konce
konců? Nebo na to jenom někdo zapomněl
a Konec světa na letošek byl ohlášen pouze na Špicberkách a dalších místech, kudy
pás totality procházel? K těmto otázkám
mě vede trochu subjektivní egocentrismus:
těšil jsem na pátý zářez v počtu přežitých
Konců světa, ale nestalo se.
Konec světa tedy nenastal. Na obloze se
neobjevili čtyři apokalyptičtí jezdci ani Poslední soud se nekonal.
Zůstávám tedy naživu tady v České republice, na planetě Zemi, i přes ty čtyři
ohlášené Konce světa a těším se na ten pátý.
A jednou si nechám na náhrobní kámen vyrýt nápis: Přežil několikrát Konec světa…
Pavel Frydrych

Každou květnovou neděli (3., 10., 17. a 24
a 31.) od 17.00 hod., bude v kapli P. Marie
Sněžné na Hvězdě Májová pobožnost.

Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út a Pá 15.30 - 16.30, St 9.15 - 10.00 hod

TRADIČNÍ MÁJOVÁ POUŤ
DO VAMBEŘIC

V sobotu dne 9. května 2015, pořádá
naše farnost tradiční MÁJOVOU POUŤ do
Vambeřic v Polsku, k bazilice P. Marie, královny rodin. Letos se budeme modlit mimo
jiné za Národní eucharistický kongres a za
pronásledované a trpící křesťany ve světě.
Putovat budeme pěšky po památné
vambeřické poutní cestě s kamennými kříži a sochami, malebnou krajinou Policka,
Broumovska a Radkowska.
Pouť bude zahájena v 7.30 hod.
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. M. požehnáním poutníků a zakončena mší svatou od 16.00 hod. v bazilice P. Marie ve Vambeřicích. Zpáteční cesta bude
zajištěna dvěma autobusy do Police n.
M., s odjezdem v 18.30 hod.
Přejeme všem krásné májové dny.
za Římskokatolickou farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

„NOC KOSTELŮ A MUZEJNÍ NOC“ 2015 v Polici nad Metují

Dne 29. května 2015 se v České republice uskuteční již po sedmé tradiční mezinárodní akce s názvem Noc kostelů.

Cílem této akce je umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s
křesťanstvím. Měla by prezentovat kostely
jako důležitou součást společenského života obyvatel obcí a měst, a poukázat také na
jejich kulturní hodnotu. V jejím rámci jsou
zpřístupněny některé kostely, modlitebny a
jiné prostory různých křesťanských církví
a návštěvníci mají možnost poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti.

Mottem Noci kostelů 2015 je:
„Žádná tma pro tebe není temná: noc
jako den svítí, temnota je jako světlo.“ Ž
139,12
Slovo k mottu Noci kostelů 2015 připravil P. Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský
vikář pro pastoraci v arcidiecézi pražské:
Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů,
před pár lety mne oslovili mladí lidé z mé
farnosti v Berouně: „Nad městem se tyčí kostel, ale nikdy jsme v něm nebyli. Nešlo by se
tam podívat?“ Sehnal jsem klíče a vypravili

Výzva z Ukrajiny

Potřebujeme Vaši lásku a milosrdnost,
prosíme Vás o finanční a informační podporu projektu „Jídlo pro život Doněck“. Nakrmit jednoho člověka (zeleninovou kaší a
chlebem) stojí ½ eura. Projevte prosím,
svou lásku a nakrmte hladové dítě, starého člověka, invalidu nebo utečence. Ty,
kteří nechtějí tuhle válku. Ty, kteří trpí a
chtějí jen mírové nebe nad hlavou a teplé
jídlo, třeba jen jednou týdně. Staří lidé a
děti – ti nejbezmocnější rukojmí této války. Již čtvrtý měsíc se nevyplácejí důchody

jsme se místo večerního společenství na tajuplnou výpravu do chrámu, který se léta neužívá. S určitou obavou jsem odemykal dveře.
Komplikovala vše tma, protože na tomto místě již žádná elektřina není, ale také strach, že
zámek bude zarezlý. Nakonec dveře zavrzaly
do ticha klenutého prostoru a nás naplnil
podivuhodný úžas. Velkými okny pronikalo
vzdálené světlo města a kreslilo po stěnách
stíny. Zapálili jsme několik svíček v mističkách. Poklekli jsme a modlili se. Relativně
malý prostor se naplnil modlitbou, písněmi
i tichem, zkrátka zvláštní atmosférou. Něco
nás strhlo k modlitbě mnohem intenzivněji,
než kdekoli jinde ve městě.
Vím, že většina kostelů je pečlivě ošetřených a lze do nich vstoupit na běžné bohoslužby třeba v neděli dopoledne. Ale mnohé
sakrální prostory nesou velmi silné poselství
i mimo bohoslužby. Nejsou jen shromaždištěm jako v nějakém kulturním sále. Je v nich
vepsána modlitba, volání k Bohu, díky za vyslyšení… Jsou znamením víry, naděje v Boha
a radostné zvěsti o záchraně člověka.
Proto vás, kteří přemýšlíte, zda se letos
vydat na Noc kostelů, zvu co nejsrdečněji,
abyste našli čas a chuť zakusit něco z mohutnosti, kterou víra křesťanů nese. Buďte
vítáni, ať vstoupíte do kteréhokoli chrámu,
kaple, modlitebny. A pokud to jen trochu
půjde, zkuste si chvilku sednout a jen tiše
naslouchat. Věřím, že i k vašemu srdci bude
promlouvat Hospodin jako k nám, když jsme
tenkrát v roli hostů vstoupili do kaple Panny
Marie Bolestné...
Za všechny organizátory Noci kostelů se
těším na setkání 29. května 2015. P. Michal
Němeček
Záštitu nad touto akcí v našem kraji
opět převzal mimo jiné i biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál. Více informací
naleznete na stránkách www.nockostelu.cz.

a výplaty, lidé nemají co jíst. Ve frontě na
teplé jídlo často omdlévají hladem. Budete-li chtít se svou pomocí připojit i vy,
ozvěte se prosím na adresu:
CENTRUM PRO VÉDSKÁ STUDIA,
Zužce 48, 267 18 Karlštejn
Číslo účtu u Fiobank: 2000754821/2010
Telefonní číslo: 736 245 446
Děkujeme Vám za projevenou lásku a pomoc bližnímu.
bhaktin Galina Bušujeva
Markéta Jandová

Také polická farnost se společně
s Regionálním muzeem v Náchodě k této
akci připojí společnou „Nocí kostelů a
muzejní nocí“, a to otevřením farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní
kaple (bývalý farní kostel Narození Panny
Marie) se zvonicí a bývalého benediktinského kláštera s muzeem, s doprovodným
programem.
Program bude podobný jako v minulých letech:
v 17.00 hod. zahájení mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie
od 18.00 hod. pásmo koncert - přednáška - komentovaná prohlídka kostela
od 19.30 hod. komentovaná prohlídka
muzea a kláštera
od 20.30 hod. prohlídka zvonice a zvonů
od 21.30 hod opět prohlídka muzea a
kláštera
od 22.00 prohlídka kostela (vezměte si
s sebou baterky)
od 22.30 hod. ztišení s texty z Bible
ve 23.00 hod. zakončení modlitbou a
Svatováclavským chorálem.
Program ještě připravujeme a bude zveřejněn na plakátech a v rámci městského
informačního centra.
za Římskokatolickou
farnost Police n. M. a Regionální muzeum
Náchod Ing. Jan Troutnar

yy Městská policie prováděla kontrolu úklidu
veřejných prostranství ve městě a spádových obcích. Zaměřili jsme se především
na stav chodníků a komunikací.
yy Provedli jsme řadu kontrol nesprávně zaparkovaných vozidel a převážnou část přestupků jsme řešili domluvou.
yy Zjistili jsme pachatele, který si spletl cestu
na Havlatku ze strany od Radešova se sběrným dvorem a navozil sem ze zahrádky
hromady větví a staré trávy. Pochopitelně
vše odvozil, uklidil a pokuta ho neminula.
yy Provedli jsme fotodokumentaci všech reklamních tabulí v blízkosti komunikací v
našem katastru.
yy Odchytili jsme čtyři psy, kteří se postupně
vrátili do svých domovů.
yy Doprovázeli jsme pracovníky stavebního
úřadu při jednání.
yy Společně s krajskou veterinární správou
jsme provedli kontrolu u chovatelů psů,
kteří byli podezřelí z toho, že své psy nenechávají očkovat proti vzteklině.
yy Vypátrali jsme a předali Policii ČR osobu,
na kterou byl soudem vydán příkaz k zatčení, bylo po ní vyhlášeno celostátní pátrání.
yy Vše, co jste darovali kočičkám jsme předali a jménem útulku v Polné Skrýšově Vám
všem moc a moc děkujeme.
yy Opětovně jsme se zabývali sociálně nepřizpůsobivými osobami, rovnali jejich drobné šarvátky, umravňovali je po tom, co se
opili.
Hezké jaro…

Ved. strážník Petr Zima
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Jarní fotbalová sezóna začala

V minulém čísle měsíčníku nás zaujala fotka polických lyžařů, jak si užívají posledních
zbytků sněhu pod Hejšovinou. Nám sníh ze
hřiště v Polici i okolních městech a městečkách také zmizel, takže terén začal být způsobilý pro tréninky i zápasy.
Mladší přípravka, tzn. kluci a dívky narození v r.2006 a mladší, zahájila jarní mistrovské zápasy na hřišti v Náchodě – Babí zápasem s Velkou Jesenicí. Naši měli dost výraznou
převahu a řadu šancí, v 1.poločase však s nimi
naložili jako zkušení prvoligoví borci a žádnou
neproměnili. V poločase druhém to již bylo o
něco lepší. Dvakrát se trefil Vašek Valchař a
jednou Jarda Zemek nekompromisní střelou
po krásné nahrávce právě od Vaška. Takže 3:0
pro nás.
V zápase dalším, proti Červenému Kostelci, jsme se v čase a prostoru vrátili o 4 roky
zpět. Dlouho jsme drželi výsledek 0:0, do
poločasu jsme však 0:2 prohrávali, abychom
ze hřiště nakonec odešli s nepopulární desítkou… Za zmínku stojí, že družstvo Kostelce
tvořili pouze čtyři hráči, kteří tak vůbec nestřídali, jen mezi námi pobíhali a probíhali a
stříleli jeden gól za druhým.
V posledním zápase jsme věřili v úspěšný
výsledek proti domácímu týmu. První poločas
byl vyrovnaný a skončil 1:1. Na úvod poločasu druhého dal trenér šanci nejzkušenějším
hráčům a věřil ve vybudování dostatečného
náskoku, abychom zápas mohli v klidu dohrát
při příznivém stavu. Naši nejzkušenější sice
Matějem Prouzou gól dali, ovšem také tři dostali, takže závěrečné vítězství se nekonalo.
Starší přípravka, kluci a děvčata narození
v r.2004 a mladší, zahájila sezónu v neděli dopoledne v Broumově, kde nám soupeřem byla
družstva Dolan a Teplic.
Na místo brankáře byl původně nominován Vašek Valchař. V rámci předzápasové
přípravy jsme však pro oklamání soupeře nominovali zkušenějšího a hlavně vyššího bratra
Tomáše, kterému soupeř z Dolan nedokázal
vstřelit ani jeden gól. Prozíravý trenérský
tah! My jsme na branku soupeře vyslali asi
osm střel, všechny po úniku Míry Hlaváčka.
Jedna z jeho střel mířila do brány, rovněž tak
jeho rána z penalty, takže jsme vyhráli 2:0. Za
zmínku stojí výborný výkon skálopevné obrany ve složení Jarda Zemek, Vojta Švorčík, Seba
Hlaváček. Záložníkům Matěji Vítovi, Mírovi
Mackovi a Matyáši Johnovi chybělo tentokráte
více rychlosti i důrazu. Nováček v týmu Mikuláš Jansa (posila z Bukovice) podal při svém
debutu dobrý výkon.
Soupeř z Teplic nad námi po převaze zvítězil 3:0, poločas 2:0. O přestávce jsme pověřili
Vaška Valchaře rolí koncového hráče a speciálním úkolem. V tréninku nosí dres s nápisem
LAFATA, což je pro neznalé hráč Sparty Praha
a reprezentace, který někdy rozhoduje zápasy
v poslední minutě nafilmováním penalty. Tento úkol dostal tedy i Vašek, leč taktické pokyny
trenérů nesplnil a penaltu nezařídil. My tak
můžeme konstatovat, že jsme čestně prohráli
a nikoliv, jak v televizním rozhovoru řekl po
vítězné Lafatově penaltě jiný hráč Sparty a
reprezentace Václav Kadlec: „Mně je jedno jakým způsobem jsme vyhráli, hlavně, že máme
tři body.“
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Odpoledne se na start jarní fotbalové sezóny postavili i mladší žáci. To jsou kluci narozeni v r.2002 – 03, dívky mohou být o rok starší. Řada našich borců této věkové kategorie
ještě nedosáhla a tak nastupují proti soupeřům o několik roků starším. Zvláště markantní to bylo ve Velké Jesenici. Jejich hromotluci
a hromotlukyně se do nás pustili s vervou a
záhy vedli 2:0. Pak se naši vzpamatovali a celý
poločas hráli velmi pěkně a naprosto vyrovnaně. Stav po první půli 3:1 v náš neprospěch.
Ve druhé půli soupeř ještě jedenkrát skóroval.
Naši měli dvě velmi dobré šance, náš koncový
útočník Lampard (Michal Štancl) však zklamal. Konečný výsledek 1:4. Jediný náš gól
vstřelil po nádherné sólové akci silně nachlazený a trenéry tudíž šetřený Vilda Gavelek.
Hned následující čtvrtek se mladší žáci
utkali na domácím hřišti proti fyzicky i fotbalově zdatnému soupeři z Náchoda. Naši
borci na soupeře nestačili a prohráli výrazně
1:8, když náš jediný gól vstřelil trumpetista,
gymnasta, florbalista a bůhví jakých dalších
dovedností schopný Pepa Hlaváček.
Díky nadstandardním schopnostem strategického vyjednávání staršího trenéra Kamila se další turnaj mladší přípravky konal místo
v neděli odpoledne v Červeném Kostelci již
v sobotu 18.dubna dopoledne na našem hřišti.
Bohužel za počasí, vhodném pro provozování zimních sportů. Na úvod jsme prohráli se
Zábrodím 2:6. Dlouho jsme se drželi docela
dobře a stav 2:3 v nás stále vzbuzoval naději
na vyrovnání. Potom nám však zvláště činnost
obrany nějak zamrzla
a výsledek byl takový,
jak je uvedeno výše.
Naše branky Matěj
Danihel a Vašek Valchař. Další zápas v nás
vyvolal vzpomínky na
předchozí týden, kdy
jsme Červenému Kostelci výrazně podlehli.
Teď jsme nastoupili
proti jejich „B“ týmu,
který měl být slabší,
ale nebyl. Výsledek 1:7
není důvodem k přílišnému jásotu. Jediný
náš gól za stavu 0:7
opět Matěj Danihel.
Poslední záchranou pro naši dobrou
náladu měli být hráči
z Provodova, které
jsme na podzim poráželi. Ti si však porážku nechtěli připustit, pustili se do nás
s vervou a zanedlouho
vedli 1:0. Nám se však
ještě do poločasu podařilo výsledek otočit, když jsme vstřelili
gól Jardou Zemkem
a Šimonem Vlčkem.
Po přestávce se trefil
ještě Matěj Danihel a
znovu Jarda Zemek,

takže jsme nakonec 4:1 vyhráli.
Starší přípravka v neděli dopoledne sehrála dva zápasy v Teplicích. Nejprve proti
Velichovkám a na závěr s Novým Městem „B“.
S Velichovkami jsme se štěstím vyhráli 1:0 po
gólu Jirky Klímy a nádherné akci Vaška Valchaře. Soupeř měl více šancí, než my,
2x
nastřelil tyč. Doby, kdy jsme jim výrazně nadělovali, jsou, zdá se, minulostí.
Proti Novému Městu jsme tušili velký tlak
ze strany soupeře, tak jsme provedli několik
změn v sestavě. Z brány jsme vytáhli Sebu
Hlaváčka a vyztužili jím obranu a do brány
postavili zkušeného Tomáše Valchaře. Naši
kluci podali bojovný výkon proti výbornému
soupeři. Již v 1.poločase jsme se ujali vedení
1:0 Matějem Vítem, opět po pěkné akci Vaška.
V posledních vteřinách zápasu jsme výhru pojistili gólem Jirky Klímy. Následuje obehraná
písnička: znovu po akci Vaška Valchaře. Být
to hokej, tak má Vašek nejvíc tzv. kanadských
bodů.
Pro fotbalové fajnšmekry uvádíme, že
další turnaje mládežnických družstev jsou na
programu na hřišti v Polici v těchto termínech:
mladší přípravka v sobotu 9.5. a 23.5. od 9.00
hod., starší přípravka v neděli 3.5. a 24.5. rovněž od 9.00 hodin. Mladší žáci hrají ve čtvrtek
7.5. a 21.5. od 17.30 hod. Přijďte kluky povzbudit a sebe občerstvit. „Vražedné pobřeží“
je v době zápasů mládeže vždy otevřeno.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil,
stále zkušenější trenéři mládeže

TJ SOKOL POLICE NAD METUJÍ
STRUČNÁ HISTORIE SOKOLA
Sokol – spolek tělocvičný se sborem hasičským byl založen v
roce 1869, ale již r. 1871 se změnil v pouhý hasičský spolek.
V roce 1886 je opět zřízen tělocvičný odbor hasičské jednoty,
který se r. 1887 odtrhl a vytvořil samostatný spolek “Tělocvičné
jednoty Sokol”. V roce 1910 byla slavnostně otevřena budova Sokolovny.
Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami (1918 - 1938),
kdy se stal milionovou organizací.
V jeho řadách byli i význační politici včetně prezidentů Masaryka a Beneše. Program Sokola, byl vždy všestranný, přitažlivý pro
všechny vrstvy a věkové kategorie. Kromě pravidelného cvičení se
pořádaly různé soutěže, veřejná vystoupení, akademie, kulturní
besedy, šibřinky apod. Vyvrcholením činnosti, se staly všesokolské
slety. Likvidace Sokola nastala celkem třikrát. Stal se nepohodlným
pro všechny totalitní režimy v našich dějinách. Poprvé byl zakázán
za války v roce 1915, podruhé jej krutě rozprášili nacisté v roce
1941 a potřetí jej pohltila "sjednocená tělovýchova" po roce 1948.
Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v
lednu 1990 byl vzkříšen - již počtvrté - k novému životu. První valná hromada obrozené Tělocvičné jednoty Sokol Police nad Metují
se konala 11. 4. 1991.

SOUČASNOST

ODDÍL VŠESTRANNOSTI
Oddíl vede dlouholetá a zkušená trenérka Jitka Krásná, která
cvičí 25 dětí. Děti v tomto oddílu musí zvládnout čtyři disciplíny gymnastiku, šplh, plavání a atletiku, ve kterých soutěží na župních
přeborech.
Pravidelně si z této soutěže vozí medaile. Medailově úspěšní
jsou i v malém teamgymu (soutěž družstva v akrobacii a trampolíně) a v závodech sportovní gymnastiky.

Už i naši nejmenší mají medaile
Stela Notková, 1. místo 11. 4. 2015

V polickém Sokole je registrováno na cca 205 cvičenců, kteří cvičí, nebo sportují v různých oddílech. Mládež tvoří zhruba polovinu
z celkového počtu. Doba, ve které žijeme, se stále mění, posouvá a
vyvíjí. Stejně tak polický Sokol se snaží přizpůsobit moderním trendům a stále nabízet nové možnosti pro sportování nejen polickým
občanům. Důkazem toho je zakládání oddílů s novými „moderními“
sporty. Hlavním cílem je reagovat na potřeby naší mládeže, snaha
vzbudit v ní zájem o sportování.
V současnosti TJ SOKOL nabízí opravdu pestrou nabídku sportovního vyžití nejen pro děti, ale i dospělé. Dospěláci chodí do Sokola za již „zajetými“ oddíly jako jsou: horolezci, badmintonisté,
nohejbalisté, volejbalisté či florbalisté nebo karatisté. Mládeži jsou
k dispozici oddíly či kroužky karate, všestrannosti (atletika, plavání), lezecký kroužek, sebeobrany, freerunu - parkouru, cvičení pro
děti či letos nově tenisový oddíl.

ODDÍL KARATE

Cvičíme na kruzích …

Tento oddíl má v polickém Sokole dlouholetou tradici. Do Sokolovny se chodí trénovat každé pondělí a čtvrtek. Trenér p. Klikar učí
děti základům tohoto bojového umění.

Plaveme…
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ODDÍL PRAKTICKÉ SEBEOBRANY

nácvik pádu…

Gymnastika …

Děti se učí základy lezení na umělé stěně…

skauti na kurzu sebeobrany…

ODDÍL FREERUNU A PARKOURU
Nový oddíl, který si hledá příznivce.
Cvičí každou středu od 14.30 pod vedením p. Domenného. Děti se zde učí ovládat své tělo.
Kluci a děvčata ve věku mladšího
žactva až po dospělé trénují každý čtvrtek od 15 hod a sobotu od 14 hod pod
vedením Andy Hovorkové. Parkour je
disciplína, která učí rychle, účinně, elegantně a bezpečně překonávat překážky
na cestě z jednoho bodu. Využívá se při
tom fyzických schopností vlastního těla,
jako je běh, šplh, výlez, přeskok, převal
atd. V Parkouru jde především o rychlost překonání překážky, zatímco Freerunning zahrnuje i prvky akrobacie a
klade důraz na kreativitu.

Děti se učí první pomoc…
Vedení lezeckého kroužku má na svých bedrech Kateřina Sadílková a Tomáš Hornych. Kroužek má okolo 20 - ti členů, kteří se
chodí učit lézt na umělou stěnu. Do kroužku chodí jak chlapci, tak i
děvčata. Postupně se zde naučí nejen základy horolezectví a pobytu
v přírodě, ale také základy první pomoci. Děti z tohoto oddílu se
účastní i různých horolezeckých akcí a soutěží. Schází se ve středu
od 16:30.

ODDÍL CVIČENÍ S MARTINOU
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Tento kroužek
vede Martina Macounová. Cvičit zde
chodí v průměru 15
dětí ve věku mladšího žactva. Děvčata
a chlapci se naučí
základům cvičení na
nářadí, zahrají si míčové hry a secvičují
na sokolské slety.
Schází se ve čtvrtek
od 16:30.

TENISOVÝ ODDÍL
Jedná se nejmladší oddíl v TJ SOKOL. Vznikl teprve v letošním
roce, kdy navázal na tenisové kurzy, které pořádalo město Police v
roce loňském. Tenisový oddíl má 12 členů, které povede Petr Scholz.

TJ Sokol Police nad Metují

Mladí fotbalisté a florbal

V sobotu 4.dubna uspořádali fotbaloví
činovníci a zároveň členové místní organizace nejsilnější vládnoucí strany Radek
Starý, Karel Klimeš a Marek Plný florbalový
turnaj „O pohár nadějí“ pro kluky narozené
v r.2004 a mladší. Dívky mohly být o rok
starší.
Naše mladé fotbalisty tento sport také
baví a někteří jsou docela šikovní, proto
jsme na turnaj přihlásili dokonce dvě družstva. Tradičně Real (Bílý balet) a žlutočerné Vosy. Ctili jsme pravidla a starší hráče,
než narozené 2004, jsme nenominovali. Ti
si proto vytvořili se souhlasem pořadatelů
tým vlastní, s touhou na turnaji nad mladšími soupeři zvítězit.

V základní skupině, kde hrálo 6 družstev
systémem „každý s každým“, naše Vosy dosáhly výsledků 2:4, 2:2, 0:7, 4:6 a 0:4. „Bílý
balet“ byl ještě úspěšnější a kromě remizy
2:2 s Vosami 2x zvítězil a 2x prohrál. Tím
to tak pěkně vyšlo, že se kluci setkali znovu
ve čtvrtfinále, takže nám v žádném případě
nemohla uniknout semifinálová účast. Tu
si zajistil Real výhrou 3:1. Tzv. rozdílovým
hráčem, který měl na vítězství Realu velkou
zásluhu, byl Marek Ištok.
Real v semifinále nestačil na hráče Velkého Poříčí, kteří nakonec zvítězili v celém
turnaji. Nejzajímavějším zápasem turnaje
byl boj o 3.místo mezi Realem a FCB Pod
lípou, což byli pro změnu fotbalisti z Brou-

mova. Jejich trenér se minulý rok v koučování týmu od nás mnohému přiučil a
minutu před koncem za stavu 3:2 pro Real
odvolal brankáře a jeho mužstvo tak hrálo
tzv. power play. Přesně 5 sekund před koncem jejich hráč vyslal šouravou střelu po
zemi. Náš brankář Pepa Hlaváček se po ní
tygřím skokem vrhnul. Bohužel však míček
přeskočil a ten se dokutálel do branky, vyrovnáno na 3:3. Následoval tudíž penaltový
rozstřel, kterého se zúčastnili všichni hráči
(operativní úprava pravidel po dohodě trenérů). O vítězství Realu rozhodl až poslední, 14.nájezd, který s přehledem proměnil
Matyáš John a zajistil tak pro tým 3.místo
v turnaji.
Power play neboli hru
bez brankáře hrály i Vosy,
SSK Pedro Police nad Metují
a sice o 5.místo proti Žďáru. Také jim se podařilo
pořádá – s grantovou podporou MěÚ Police n. M. - na atletické dráze pod sídlištěm
vyrovnat,
nekompromisní
sportovně společenskou akci určenou veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku a
rozhodčí Radek Starý však
výkonnosti
viděl nějaké drobné porušení pravidel a branku neuznal. Nekonal se proto žádný
atraktivní rozstřel a Vosy tak
skončily na 6.místě. Tento
rozhodčí si vždy stál za svým
rozhodnutím a nezměnil jej
17. ročník
ani v případě, když se hráč
dobrovolně přihlásil k přestupku.
jedná se otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem věkovým
Takže před zahájením
kategoriím mužů i žen – od drobotiny až po zkušené pamětníky …
fotbalové jarní sezóny měli
… nejlepší výkon získává putovní pohár…
kluci stále nějakou činnost.
Týden před florbalem byli
na zájezdě na fotbale v Praze
(ČR -Anglie hráčů do 21 let),
o čemž jsou bližší, seriózní
od 16:00 do 18:30 hodin
informace v jiném článku. My
atletická dráha pod sídlištěm
jen dodáváme, že se zájezdu
v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a dosažený výkon
zúčastnil i ortodoxní slavista
zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií … ti nejmenší mohou běžet s doprovodem přijďte
a spolupořadatel tohoto tursi zkusit za kolik „ uděláte stovku “, vezměte své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky,
naje, Marek Plný. Skutečnost,
spolupracovníky a třeba i partu od piva a udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů…
že se fotbal konal na stadiopřijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
nu Sparty a nikoliv Slavie, jej
natolik rozhodila, že nebyl
rekord dráhy : 12,0 s Jan Voborník 2007
při cestě domů schopen plnit
v případě nepříznivého počasí se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 17:30
svěřenou, odpovědnou roli
mobilního operátora a oznámit některým rodičům dobu
příjezdu. Trenér Kamil tak
musel v nočních hodinách
kluky doprovázet domů. Ma9. ročník
rek vinu viděl nikoliv v sobě,
také letos máte šanci na start v atletickém trojboji – běhu na 100 metrů, skoku dalekém a vrhu koulí
ale v novém, velmi pěkném
výsledky budou obodovány a součet bodů určí letošního vítěze
mobilu, takže jej v průbě- přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00, v čase závodu nelze trénovat
hu florbalového turnaje na
- dálka – max. 3 pokusy, koule Ž 3kg, M 4kg – 3 vrhy, stovka – jeden pokus
záchodě raději rozšlápl. Co
všechno ta meziklubová rivaProč ?
A proč ne …
Přijďte pobejt
lita nezaviní…
…
Fotbalová sezóna však
už je také v plném proudu,
takže další články již budou
.
výhradně o fotbale.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil
fotbaloví trenéři,
fušující do florbalu

úterý 19. května 2015
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Turnaj mládeže ve florbalu

Mezi tradiční akce pořádané SSK Pedro
patří mládežnický florbal. Další ročník jarního klání se uskutečnil minulý měsíc a byl
to opět mazec. Florbal patří mezi nejvyhledávanější sporty v posledních letech a tak i
zájem o účast v turnaji bývá tradičně velký.
Hrálo se bez věkového omezení, jedinou
podmínkou byla docházka na základní školu.
Překvapivě pohodový průběh bez jediného úletu či zádrhelu ve vystupování žáků
byl povzbudivým impulsem do budoucna.
V konkurenci týmů z Police, Broumova, Vel-

kého Poříčí a poskládaných družstev kluků z celého okresu se nakonec prosadila
domácí sestava, hrající pod názvem Poličtí
machři. Věřím, že když jim to spolu vydrží, mají šanci na kvalitní hru i umístění i
v dalších letech. Partička ve složení Terka
Rubáčková, Tomáš a Radek Jansovi, Filip
Rieger, Dan Hloušek, Šimon Krista s Matějem Stuchlíkem v bráně nakonec nenašla
přemožitele a letošní ročník vyhrála. Po zásluze. Druhé místo obsadil tým Kanonáda
sexy bonbónků a třetí byl Gross Check team.
Nejlepším hráčem turnaje byla vyhlášena
Terka Rubáčková, nejlepším střelcem P. Troják .
Velké
poděkování
všem za pohodový průběh, pomocníkům v bufetu, Vláďovi Seidlovi za
perfektní technický servis, městskému grantovému systému za podporu
a škole za zázemí. Byl to
prostě dobrý turnaj, a tak
zase někdy příště ….

Vše o turnaji, včetně fotek, najdete na webových stránkách SSK Pedro.
Hezký den všem vinšuje Petr Jansa

PRONAJMU BYT
3+1
ve Velkém Dřevíči
v rodinném domku
se zahradou.
Kontakt: 737 261 680
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Rybářské závody MO ČRS Police nad Metují

„GRIMŮV POHÁR“

Dospělých a mládeže: 16 -18 let od ročníku 1999 včetně
Otevřené rybářské závody na rybníku Hony v Pěkově
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na rybářské
závody dospělých, které se budou konat

v sobotu 9. května 2015
na rybníku Hony v Pěkově u Police nad Metují.

Program a propozice závodu dospělých a mládeže do 18 let
(do ročníku 1999 včetně).
6:00 – 6:55 prezetance a losování míst (poctivě ruličky)
6:55 – 7:00 zakrmení
7:00 – 10:00 1. poločas závodu
10:00 – 10:55 občerstvení a přemístění na 2. poločas
10:55 – 11:00 zakrmení
11:00 – 14:00 2. poločas závodu
14:30 – 15:00 vyhlášení výsledků závodu
Startovné 300,-Kč (sleva pro členy MO ČRS Police nad Metují)

OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE DO 15 LET
(od ročníku 2000 včetně) a rodiče s dětmi.

„ZLATÁ RYBKA“

MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na rybářské
závody mládeže do 18 let, které se budou konat

v neděli 10. května 2015
!na rybníku HONY v Pěkově u Police nad Metují.

V tomto závodu se letos bude soutěžit ve dvou kategoriích. Mládež
do 15 let, mládež a v kategorii rodičů s dětmi. V kategorii mládeže
do 15 let smí rozhodčí, nebo jiná osoba pomoci závodníkovi podebrat ulovenou rybu, jinak si musí závodník, se vším ostatním, poradit také sám! V nově vzniklé kategorii rodičů s dětmi se předpokládá, že závodník – dítě ještě nezvládá všechny náležitosti rybolovu a
manipulaci s rybolovným náčiním a tedy, že mu starší doprovodná
osoba pomáhá s více úkony, než jen s podebíráním ryby.

Program a propozice závodu mládeže v neděli 10. 05. 2015
6:00 – 6:55
6:55 – 7:00
7:00 – 9:00
9:00 – 9:25
9:25 – 9:30
9:30 – 11:30
12:00 –

prezetance a losování míst (poctivě ruličky)
zakrmení
1. poločas závodu
občerstvení a přemístění na 2. poločas
zakrmení
2. poločas závodu
vyhlášení výsledků závodu
Startovné 50,-Kč

Podmínky obou závodů

Lov na 1 prut. Způsob lovu položená, feeder nebo plavaná (maximálně 1 háček)
Výbava jednotlivců dle rybářského řádu (podběrák, vyprošťovač háčků, koš nebo vezír na ryby.
Nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu (luštěniny pouze vařené).
Započítávají se ryby zaseknuté v časovém limitu a zdolané do 15 min. po skončení poločasu.
Není nutné být členem Českého rybářského svazu.
Zakrmování povoleno 5 min před každým poločasem a také v průběhu lovu.
Občerstvení po oba dny zajištěno. Těšíme se na Vaši účast
VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME

Společnost

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

OBSLUHU
ODMAŠŤOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Nabízíme:

Koh-i-noor
Hardtmuth a.s.

s možností prodloužení pracovní

F.A.Gerstnera 21/3

smlouvy, plný pracovní úvazek,

371 30 České Budějovice

jednosměnný provoz

pracovní poměr na dobu určitou

Požadujeme:
dokončené zákl. vzdělání, pečlivost,
trestní bezúhonost, samostatnost,
dobrý zdravotní stav,
aktuální výpis z trestního rejstříku
Místo pracoviště Broumov.
Nástup ihned.

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.
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PAPÍRNICTVÍ
na náměstí

NOVĚ NABÍZÍME:
NOVINY – deníky, týdeníky…..
ČASOPISY – pro ženy, pro muže, pro děti…..
Křížovky, osmisměrky

PPL ParcelShop - vyzvedněte si své zásilky
objednané na e-shopu
- posílejte balík po ČR i do
zahraničí
DÁLE NABÍZÍME:
Dobíjení telefonů – T-Mobile, Vodafone, O2,
Blesk mobil, Tesco mobil…..
SAZKA – vyhrávejte v loteriích od SAZKY
- Sportka, Eurojackpot, losy…..
!!VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ!!
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... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

w w w. p ro p l a s t - k . c z

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU,
SEDAČEK, KŘESEL, ŽIDLÍ A
INTERIÉRŮ AUTOMOBILŮ
Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální)
Ceny dle velikosti plochy a znečištění

Kontakt:
Martina Hulínová 608 775 813,
Petr Zatloukal 608 889 992
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
Soukenická 163,
549 54 Police nad Metují
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Dopravní společnost
CDS Náchod

přijme řiDiče
autobuSu
V případě zájmu volejte:
725 761 401
patzelt@cdsnachod.cz

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

Kontakt: 608 103 810
KOUPÍM
STARÉ KOLO, MOPED

PRODÁM
BEZBARIEROVÝ DRUŽSTEVNÍ

BYT 3+1
v panelovém domě v Hronově
obytná plocha 72 m²
velmi pěkná dispozice bytu,
výhodná poloha, nová plastová okna,
nové stoupačky a nový výtah

KONTAKT: 725 398 855

Nabízíme do pronájmu

obchod v centru Náchoda
NOVĚ OTEVŘENO V KVĚTNU,
NOVÝ SORTIMENT,
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA, VČ.VÍKENDŮ,
S VENKOVNÍM POSEZENÍM

Obchodní prostory 325 m
s příslušenstvím.
Cena dohodou.

2

Zachovalý objekt po celkové
rekonstrukci vhodný i pro jiné
komerční účely, s možností rozšíření
o III. a IV. NP s výtahem.
Parkování ve dvoře objektu.

Bližší info na tel. 737 261 680
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NABÍZÍME:
 TOČENÉ PIVO KOZEL, TOČENOU KOFOLU
 TOČENOU ZMRZLINU
 POHÁRY, PALAČINKY, ZÁKUSKY
 CAFFÉ LATTE, CAPPUCINO, ESSPRESSO
 OVOCNÉ KOKTEJLY
tel. +420 736 767 556, e-mail: bufetsk@seznam.cz

JÍDELNA PELLYHO DOMY
oznamuje od pondělí 4. května
změnu otevírací doby:

PO - PÁ 8.oo-15.oo
V naší ranní nabídce najdete polévky, teplé svačiny, obložené bagety, housky, vlastní
hamburgery, chlebíčky, saláty i něco sladkého. Přijímáme objednávky na chlebíčky a
jiné lahůdky.
Dále nabízíme rozvoz obědů, uspořádání rodinných oslav, třídních srazů, smutečních
hostin, svatebních hostin, při větším počtu osob možnost využití společenského sálu.
Nebo můžete využít našich cateringových služeb.

Více informací na tel. 777 828343 nebo na: www.cateringexner.cz
Na Vaši návštěvu se těší Martin Exner s kolektivem zaměstnanců.

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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Přijme do pracovního poměru:

elektrikáře a zámečníky

na montáže technologických zařízení
po celém území ČR
Požadujeme: vzdělání příslušného oboru ,
řidičský průkaz sk. B, časovou flexibilitu.

zásobovače-skladníka

pro nákup materiálu a vedení skladu
Požadujeme: vzdělání elektrotechn. směru,
řidičský průkaz sk.B, znalost práce na PC,
komunikativnost, pečlivost, samostatnost
Nabízíme dobré platové podmínky
Nabídky na adresu:
RUDOLF-elektro, s.r.o.
Bukovice 5
tel: 491 541 705
mob. 602 624 432
e-mail. info@rudolf.cz

HLEDÁM

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

paní na úklid
1x týdně na 2 hodiny
do rodinného domu
v Polici nad Metují.

Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 05. 2015 v 15.00 hod.

Police n. Metují

28. 05. 2015 v 15.00 hod.

Informace na tel. 722 959 509

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 pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
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
500,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
125,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují
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