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Zlatý sportovní týden
Sportování na polické základce má tradici i trvalou podporu vedení
školy. Již řadu let si vedu přehled všech akcí i dosažených úspěchů. Takovou koncentraci výborných výsledků za jediný týden si nejen nepamatuji
(to by totiž nebylo nic neobvyklého...), ale ani nedohledám ve svém archivu. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí za druhým březnovým týdnem…

pondělí 7. března

Početně skromná skupina našich žáků se účastní krajských závodů
ve sjezdovém lyžování. V obřím slalomu, konaném v Deštném v Orlických horách, se naši zástupci neztrácejí v brankách a v silné konkurenci obsazují ve svých kategoriích skvělá umístění: Tereza Hotárková
šesté místo, Kuba Pivnička pátý a Jitka Kovářová se stává krajskou
přebornicí !

Nádherné výsledky i
umístění, které doplnila
jediná naše reprezentantka v dívčích kategoriích – Viktorie Gajdošová – skvělým druhým
místem! A je potřeba
zdůraznit, že i tady bylo
početné pole soupeřek.
Druhý krajský přeborník škol v tomto týdnu. Dobře se to poslouchá …
https://trutnovink y. c z / b l o g / z s - k p t -jarose-trutnov-117646/na-ceskych-skolach-splhouni-nevymrou/

sobota 12. března

Naše škola pořádá další ročník florbalového turnaje mládeže
„O pohár ředitele školy“. Zájem dvojnásobně převyšuje kapacitu turnaje. Kromě tradičních soupeřů z domova a okolí, se v Polici objevují
letos i týmy z Trutnova a Skuhrova nad Bělou. A hrají skvěle. Organizaci turnajů a akcí máme už „zmáklou“ (a to při vší skromnosti), a tak
i díky broumovským rozhodčím, nejen všechno klape, ale také na hřišti
je kázeň a disciplína.
Zápasy ve skupinách dávají tušit, jak jsou týmy na tom. Díky jediné
porážce ve skupině nastupují naši borci v semifinále proti vítězi druhé
skupiny – Skuhrovu. Ten hraje skvělý florbal, je vidět, že kluci trénují
pravidelně, umí to s hokejkou a vědí o sobě. Můj tajný tip na vítěze
turnaje. Nakonec se toto semifinále stalo – po mém soudu – nejlepším
zápasem na turnaji. Neskutečné nasazení a bojovnost našich kluků, herní kázeň i spolupráce na hřišti vedlo k zaslouženému vítězství a postupu
do finále. Byl to mazec.
Finále bylo opravdové drama. Naši kluci dvakrát prohrávali –
a nakonec nad broumovskými borci zvítězili Tomášovou brankou 3:2.
Skvělý úspěch, o který se zasloužili bez rozdílu opravdu všichni. Filip
Rieger, Dan Hloušek, Tomáš Jansa, Renda Poul, Ondra Binar a v bráně
Honza Trojtl.
I přes prapodivný průběh letošní zimy se závody ve slalomu nejen uskutečnily, ale přinesly nám i obrovskou radost.
Velká gratulace a poděkování všem našim reprezentantům!

čtvrtek 10. března

Další skupina našich žáků vyráží do Trutnova na krajské kolo
ve šplhu. S nadějí, že dosáhneme slušného výsledku - ale nemáme
přehled, jak šplhá konkurence. Šplh na laně bez přírazu není zas tak
snadnou záležitostí, jak by se mohlo nezasvěcenému divákovi zdát. Jde
tady o setiny a poprvé budeme šplhat za použití elektronické časomíry.
Konkurence je početná a silná. V soutěži družstev obsadí náš tým nakonec neskutečné druhé místo – s celkovým součtem časů jen o 0,25
setin vteřiny za vítězem! Chyběl opravdu jen onen pověstný vlásek …
i tak, nádherný týmový úspěch – vyšperkovaný umístěním v soutěži
jednotlivců: David Bega první, Roman Ducháč druhý a Michal Sirko
sedmnáctý. Škoda zranění Dominika Žůrka při rozcvičování.

http://sskpedro.policenadmetuji.cz/?subdir=florbalmladez&year=2016
Krásná práce, pohár je „doma“ a velká gratulace.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří s turnajem pomohli a také ho sponzorsky podpořili.
Kromě školy díky moc polickým firmám Hauk – Tomáš Řehoř,
Blue Fly - Jarda Beran, Sport Hotárek – Martina Kovářová. Díky všem
těm, kteří fandí a podporují sportování dětí.
Jak jsem již napsal – byl to zlatý sportovní týden. Poděkování
všem našim žákům, kteří se o tyto úspěchy zasloužili, stejně tak i všem,
kteří se kolem sportu mládeže pohybují a pomáhají tak k úspěchům
našich žáků.
Věřím, že se bude dařit i v budoucnu. Máme toho před sebou
hodně. Zapojit se může na naší škole opravdu každý. Jen musí chtít …
S přáním hezkého dne, Petr Jansa, kabinet TV

INFORMACE Z RADNICE
Mirek Pichl odešel !

V osobě pana Miroslava Pichla ztrácime
na Policku velmi pracovitou a ojedinělou
osobnost, zaníceného badatele a historika našeho regionu, patriota, ale především dobrého
a čestného člověka.

Mirek se narodil v Polici nad Metují v
nelehkém období po druhé světové válce.
Úspěšně absolvoval místní měšťanskou školu. Jelikož byl i manuálně zručný, dále rozvíjel své schopnosti na strojní průmyslovce v
Novém Městě nad Metují. Studium zakončil
maturitou. Umístěnka do zaměstnání shodou šťastné náhody padla do nedalekého n.p.
Meopta Hynčice se specifickou výrobou promítaček a fotoaparátů Flexaret.
Po dvouleté vojenské službě v Českých
Budějovicích až do konce sedmdesátých let,
kdy byla výroba fotoaparátů zrušena, byl
platným článkem vývojové kanceláře s mnoha úspěchy. Následně nastoupil do polického
Kovopolu, kde v podobné vývojářské práci
setrval až do důchodového věku.
Pestrost jeho koníčků ve volném čase,
ať už to byla práce v technickém zázemí
Kolárova divadla, aktivní motorismus šedesátých let, celoživotní zájem o fotografování,

četba literatury, houbaření, zahrádka. Po šedesátce aktivní cykloturistika nejenom po
našem regionu mu nedovolovala ani pomyslet
na nečinnost.
Možná se překvapivě i pro sebe našel, tak
zvaně v dějinách našeho města.
Systematicky pátral v dobových materiálech, objížděl matriky i archivy, shromažďoval data, která následně řadil a použil v
knižním vydání své první publikace s názvem
Stručné dějiny Police.
Následovaly další neméně zajímavé tituly. Pro Mirka to byly dny, týdny, měsíce, roky
mravenčí, systematické práce, která za výsledkem stojí a která ho zároveň těšila a bavila.
Tato jeho veřejně prospěšná aktivita bude
s určitostí doceněna již v brzkém budoucnu.
Ida Jenková

Katolická církev a Svaz:
Před soudy preferujeme jednání a dohodu
TISKOVÁ ZPRÁVA 						Praha, 10. března 2016
Budeme se snažit o zlepšení vzájemné spolupráce a efektivní výměnu zkušeností. Shodli
se na tom zástupci České biskupské konference
(ČBK) a Svazu měst a obcí ČR (SMO).
V kontextu s tzv. církevními restitucemi se sešli
na společném jednání v Praze.
Cílem jednání bylo zhodnotit dosavadní průběh majetkových převodů (tzv. církevních restitucí) podle zákona č. 428/2012 Sb., o částečném
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a jeho vliv na města a obce
v České republice.
„Stále platí naše dříve prezentovaná zásada
postupovat v oblasti soudních přezkumů vlastnictví citlivě a nedomáhat se legálně nabytého
obecního nebo krajského majetku či toho, za co je
postupně vyplácena finanční náhrada. Taktéž se
ještě dále budeme snažit napomáhat úsilí o nalezení dohody mezi církevními subjekty a obcemi
alespoň v těch případech soudních přezkumů majetku, kde to situace a právní stav věci umožňuje,“
zdůrazňuje předseda České biskupské konference
Dominik Duka.
„Pro města a obce je velmi důležité najít
smírnou cestu. Vždy je samozřejmě lepší dohoda, než soudní pře. Pomoc, kterou nabízí Česká
biskupská konference, je velmi cenná a děkujeme za ni. Svaz měst a obcí se bude snažit připravit podmínky pro jakéhosi mediátora, který
by ve věci církevních restitucí také mohl pomoci. Pozitivní roli by mohl sehrát i v kontextu s
důvěrou samospráv v církve, která mohla utrpět,“
říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta
Kyjova František Lukl.
Na pracovním setkání zástupci římskokatolické církve znovu potvrdili nutnost respektovat
neprolomitelnost hranice 25. února 1948 pro
uznání nároku na vydání církevního majetku a
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plně se distancovali od všech eventuálních pokusů tuto hranici zpochybnit. Rovněž zde představitelé církve zopakovali seberegulační doporučení, aby se restituční žaloby netýkaly sporného
majetku, který přešel do vlastnictví krajů či obcí
a byl kompenzován finanční náhradou. Partnery
pro řešení těchto případů jsou pro samosprávy
jednotlivé diecéze či řády.
Se zástupci Svazu měst a obcí ČR se Česká
biskupská konference také dohodla na posílení zpětné vazby a efektivnějším i detailnějším
předávání informací o restitučních problémech.
Tak, aby se případné komplikace během vyjasňování majetkových práv a převodu majetku co
nejvíce eliminovaly.
Českou biskupskou konferenci na jednání
zastupovali kardinál Dominik Duka, olomoucký
arcibiskup Jan Graubner, generální sekretář
Tomáš Holub a advokát Jakub Kříž. Svaz měst
a obcí ČR reprezentovali předseda a starosta
Kyjova František Lukl, místopředseda a starosta
Velkého Oseku Pavel Drahovzal, výkonný ředitel
Dan Jiránek a Ludmila Němcová z legislativně-právního oddělení. Další schůzka by se měla
uskutečnit do půl roku. ČBK také zvažuje projekt,
v němž by uvítala podporu SMO, podporující
dobrou praxi spolupráce obcí s farnostmi.
Pro další informace kontaktujte:
yy František Jemelka, tiskové středisko, Česká
biskupská konference, mobil: +420 731 625
983
e-mail: jemelka@cirkev.cz
yy Štěpánka Filipová, mediální zastoupení, Svaz
měst a obcí ČR, mobil: 724 302 802, e-mail:
filipova@smocr.cz
O Svazu měst a obcí České republiky:
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní,
dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací.

Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí
ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě
návrhů legislativních i nelegislativních opatření
v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak
na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu
je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří
se nad rámec svých povinností věnují i obecným
problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2
600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8
milionů obyvatel České republiky. Více na www.
smocr.cz a na facebooku.
O České biskupské konferenci:
ČBK je sborem biskupů České republiky,
kteří společně vykonávají některé úkoly ve
prospěch církve a lidí v ČR. Agendu v oblasti
činnosti církve v různých oblastech života
společnosti koordinuje sekretariát ČBK. Více na
www.cirkev.cz či facebooku.

POZVÁNKA

na 2. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2016,
27. dubna 2016
od 17.00 hodin
na sále

PELLYHO DOMŮ
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Blíží se konec možnosti využít slevy
při platbě poplatku za odpady !!!
POPLATEK ZA ODPADY - ZMĚNY V ROCE 2016

S přijetím nové vyhlášky o místním poplatku za „likvidaci komunálního odpadu“
s účinností od 1. 1. 2016 dochází k několika
zásadním změnám.
yy základní sazba poplatku pro rok 2016 je
nově 672 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 122 Kč
poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši
nejpozději do 30.4. 2016 – zaplatí tedy
konečných 550 Kč za celý rok
yy splatnost poplatku je nově do 30. 6. 2016
yy sleva na studenty 50% z roční sazby

Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky města zůstávají víceméně beze změny,
jen některé nám nově přiznává přímo zákon o místních poplatcích. Nárok na jejich přiznání je nutné uplatnit nejpozději
do 31. 12. 2016. Poté k nim již nemusí být
přihlédnuto.
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i
na občany s trvalým pobytem na městském
úřadě.

Poplatek ze psů - beze změn v roce 2016

yy 300,-Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
yy 500,-Kč za psa v domech od 4 bytových
jednotek
yy 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony,
Radešov
yy 200,-Kč důchodci.
Oba poplatky můžete zaplatit přímo
v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den/ nebo
bezhotovostně převodem na účet č.
9005-4629551/0100, VS – rodné číslo.
Bližší údaje k platbě uveďte do poznámky.
Poplatky lze také platit platební kartou
na terminálu přímo v pokladně úřadu.
Případné bližší informace:
tel. č. 491 509 991 - Adamová Daniela /
odpady/
tel. č. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz

Daniela Adamová, Jana Hlaváčková
FSO - poplatky

DEN ZEMĚ
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- ukliďme Polici Dne 22. duben si tradičně připomínáme celosvětový svátek našeho životního
prostřední, nazývaný Den Země. Má nám
připomenout důležitost zdravého životního prostředí pro zachování zdravého
života ve všech jeho formách a umožňuje
nejrůznějším skupinám lidí přispět (třeba
i nepatrně) k péči o toto naše společné a
propojené životní prostředí. Každoročně
probíhá na mnoha místech řada akcí, do
kterých se zapojují státní organizace i
místní samosprávy, školy, nevládní organizace i jednotlivci. U nás se do této
akce tradičně zapojuje ZŠ se svými žáky,
která ve spolupráci s městem, TS a společností MP a.s. uklízí okolí našeho města od poházených odpadů.
Do oslavy svátku životního prostředí
naší Země, se může svojí ohleduplností,
šetrností a zodpovědným chováním nebo
užitečnou aktivitou či úklidem ve svém
okolí zapojit každý z nás.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

Bydlení v domě s pečovatelskou službou Javor

Prožít klidné stáří je přáním každého
občana. S tímto cílem zajišťuje město Police
nad Metují pečovatelskou službu a realizovalo
v roce 2002 přístavbu pečovatelského domu
(dále jen DPS).
Byty v DPS jsou obecní nájemní byty
zvláštního určení, jejichž vlastníkem je
město Police nad Metují a jsou spravovány
Technickými službami s. r. o. Police nad
Metují (dále jen TS). Jsou určeny pro
bydlení seniorů nad 65 let a zdravotně
postižených (imobilních) občanů, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení.
DPS umožňuje těmto občanům bydlení
v objektu neústavního charakteru, kde je
jim poskytovaná pečovatelská služba (dále
PS) tak, aby si mohli alespoň částečně a
podle svých možností zajišťovat své životní
potřeby při zachování vlastního soukromí a
v přirozeném sociálním prostředí. Jedná se
o samostatné bydlení, kde si obyvatelé na
základě svého zdravotního postižení zajišťují
pomoc PS.
V DPS Javor je 36 bytových jednotek,
z toho 26 bytů pro jednotlivce a 10 bytů pro
dvojice.
Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou
linkou s elektrickým sporákem, společnou
televizní anténou, koupelnou se sprchovým
koutem, umyvadlem a WC. Vytápění každého
bytu včetně ohřevu teplé vody zajišťují externě
TS Police nad Metují z velké kotelny na sídlišti.
Spotřeba elektrické energie jako i spotřeba
vody je měřena samostatným elektroměrem a
vodoměrem. Součástí bytů v nové přístavbě
jsou balkony a lodžie. Ostatní vybavení
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bytu, vlastní nábytek, výzdoba, je ponecháno
na rozhodnutí příslušného nájemce, který si
může byt vybavit na základě svých představ
a zvyků.
Nezbytnou součástí DPS jsou společné
prostory uvnitř i vně budovy.
Žádost o bydlení v DPS lze získat na
sociálním odboru městského úřadu, kde je také
veden seznam uchazečů. Sociální pracovnice
provede šetření v bytě žadatele, s jehož
výsledkem seznámí bytovou komisi. Klade
důraz na nevyhovující podmínky současného
bydlení (byt v poschodí bez výtahu, topení
na tuhá paliva, nevyhovující hygienické
podmínky), vzdálenost lékaře, zdravotní stav
a osamělost uchazeče.
Schválení přidělení bytu v DPS je
v kompetenci Rady města Police nad Metují,
která rozhoduje na základě doporučení
sociálního odboru.
Nájemní smlouva
bude
s
nájemcem
uzavřena v kanceláři
technických služeb, v
případě nutnosti i v DPS.
Pověřený
pracovník
technických
služeb
předává
nájemníkovi
vyúčtování za služby
spojené s využíváním
bytu, zasílá výzvu k
úhradě nájmu. Opravy v
bytech zajišťuje správce
DPS, buď svépomoci,
nebo zajistí řemeslníka
v oboru.

Důvody vylučující bydlení v DPS:
1. Infekční nemoc, která může ohrozit okolí
(např. TBC)
2. Akutní nebo nestabilizovaná duševní nemoc, závažná mentální porucha
3. Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách
4. Absence sociálních návyků
5. Negativní projevy chování v občanském
soužití, pod jehož vlivem by bylo narušováno soužití v DPS
6. Těžká nebo úplná závislost na pomoci jiné
osoby
7. Trvalé upoutání na lůžku s celodenní zdravotnickou péčí

Každému novému obyvateli DPS Javor
pomůžeme začlenit se do nového způsobu
života a zároveň se snažíme udržet kontakt
s původním prostředím, rodinou a přáteli.

Kejdanová Ilona, vedoucí sociálního odboru
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Z houen do houen…

Oprava střechy domu č.p.60 v Pěkově

Koncem roku 2014 a na jaře roku
2015 jsme za pomocí f. Klíma provedli
opravu domu č.p. 60 v Pěkově. Jednalo
se o opravu a nátěr fasády domu, částečnou výměnu oken, opravu vrat a střešní
krytiny (včetně nátěru). Obyvatelům
Pěkova se dostala informace, že v letošním roce budeme opět opravovat střechu. Abych uvedl informaci na pravou

míru, na podzim loňského roku bylo
zjištěno, že střešní dřevěný krov domu
je z velké části napaden dřevokazným
škůdcem „tesaříkem krovovým“, který
svými požery snižuje statickou únosnost tesařských prvků. Včasné chemické sanační opatření, zabrání šíření
škůdce a tím dalším ekonomickým
škodám vzniklým působením dřevokazným škůdcem na
střešní
konstrukci.
Na některých místech
je už nutné střešní
krovy zpevnit výztuhou. Oprava a sanace
střešní konstrukce se
bude provádět během
měsíce dubna.

Michal Mucha
Technické služby
Police nad Metují, s.r.o.

„Babský bál“ Pěkovských žen 5. března 2016 byl tentokrát v kulturním
domě v Suchém Dole.
(foto Leona Zelená)

Slova v nadpisu se kdysi v nadsázce používala
jako překlad slova „přestavba“ do holandštiny… V
posledních dnech si ale připadám, že přestavba probíhá přímo v ulicích našeho města… a nejen v ulicích, ale na všech přilehlých zelených plochách,
v parcích, na dětských hřištích… ad absurdum se dá
říci, že nemine krok, abych se nějakému hovnu po
nějakém psím miláčkovi nevyhýbal. Někteří si nyní
možná řeknou: „..ale to dělají jen ti toulaví psi…“…
Nedělají, to bychom jich tu museli mít celé smečky… Je to šílené… řešení je jednoduché, větší odpovědnost těch, kterým je zatím lhostejné, co jejich
„miláček“ udělá na ulici, sousedovi před domem,
nebo vedle dětských prolézaček na hřišti… jenže,
pořád jsme v Čechách. Pořád je to tu ta RakouskoUherskem založená a za komoušů živená tradice porušovat „zákony“… je to niterní pocit hrdinství, když
poruším pravidlo, a nic se mi nestane, který živíme
denodenně na silnicích, nebo při venčení psů… ale
jak došlo silniční divočení ke svým mezím, tj. k bodovému systému, bude třeba patrně přitvrdit i v otázce chování (zdůrazňuji) některých pejskařů. A jako v
řadě dalších případů, i zde to Ti, kdo pravidla porušují, pokazí těm, kteří je respektují, a kteří se chovají ke
svému okolí, a k veřejnému prostoru s úctou. Nemá
cenu nikoho teď strašit, a sám nejsem ani přítelem
tvrdých represivních opatření v městských vyhláškách, ale může se stát, že nad psími exkrementy, tedy
hovny, jak jsem psal výše, zkusíme vyzrát zakoupením úklidové techniky a zaměstnáním člověka, který
bude dělat za nezodpovědné a lhostejné to, co měli
udělat sami. Jak asi tušíte, technika i zaměstnanec budou město něco stát, a proto pak nikoho nepřekvapí,
že budeme hledat cesty, jak tento „bonus“ v přístupu
k údržbě veřejného prostoru uhradit… no a nejkratší cestou k úspěchu, je zvýšení místního poplatku…
Teď řada pejskařů jistě povyskočila, s pocitem „co
je to za šlendrián“, ale věřte nebo ne, ono to opravdu
bude něco stát, a někdo to bude muset zaplatit… Tak
až příště půjdete s Vaším miláčkem na procházku a
uvidíte třeba pana Vopičku, jak nechává svou dogu
vyšeredit na chodníku uprostřed města, aniž by se
měl k úklidu, zkuste s ním lidsky promluvit… třeba
to pochopí lépe, než když ho bude pokutovat městská policie, která nemůže být v počtu dvou policistů
24 hodin denně na všech místech města najednou.
A pojďme se pokusit i my ostatní, nebýt lhostejní, a
upozornit toho, kdo něco dělá špatně, ať sám zajistí
nápravu. Rozhodně je to lepší, než plošně vyzývat k
bonzáctví a donášení… ale i zde účel světí prostředky, takže je možné, že kvůli tomu, abychom neměli
chodníky plné hoven, jednou donášet budem…
J. Škop, místostarosta

VI. ročník „Turnaje o putovní pohár knihovny ve stolním tenise“ proběhl dne
19. března 2016. Vítězem kategorie dospělých se stal Karel Winter, vítězem juniorské kategorie – Štěpán Kollert – oba přespolní.
Šárka Pokorná
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 6, 7 a 8 /2016 ze dne 22. 2., 7. a 21. 3. 2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod a.s. o výpůjčku části
pozemku p.č. 641/6 v k.ú. Velká Ledhuje
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.
641/6 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře přibližně
22 m2 na dobu určitou do konce roku 2016.
III. pověřuje:
a) odbor IMŽP zveřejněním záměru na úřední
desce města.
b) jednáním o prodeji výše uvedené části
pozemku VaK Náchod a.s. k 1. 1. 2017
I. projednala a bere na vědomí nabídku
společnosti Efektivní osvětlování s.r.o., Děčínská
509, 470 01 Česká Lípa ze dne 10. 2. 2016 a bere
na vědomí možnost podat do 28. 2. 2016 žádost
o dotaci na rekonstrukci soustavy veřejného
osvětlení
II. nesouhlasí s podáním dotační žádosti, ale
souhlasí se zpracováním podkladů pro podání
žádosti v následujícím roce.
III. pověřuje místostarostu, investičního
technika podáním objednávky
I. projednala připojení se města Police nad
Metují k akci „Vlajka pro Tibet 2015“.
II. schvaluje v rámci akce „Vlajka pro Tibet
2015“ vyvěšení tibetské vlajky na budově úřadu
dne 10. března 2016.
I. projednala návrh na změnu využití městského
bytu č. 16 v č. p. 407 v ul. Na Babí.
II. schvaluje, aby byl byt č. 16 v č. p. 407, v ulici
Na Babí, určen k přechodnému ubytování.
III. pověřuje TS jednáním o ukončení nájemní
smlouvy se stávajícím nájemníkem.
I. projednala návrh na zvýšení cen za úkony
pečovatelské služby
II. schvaluje ceník úkonů pečovatelské služby
platný od 1. 4. 2016
I. projednala zavedení pečovatelské služby v
okolních obcích od 1. 3. 2016
II. schvaluje zavedení pečovatelské služby v
okolních obcích od 1. 3. 2016
I. bere na vědomí Přehled akcí na Policku na 1.
pololetí 2016.
I. projednala výměnu městských bytů č. 1 v
domě čp. 115 a č. 6 v domě čp. 340 v Polici nad
Metují.
II. schvaluje výměnu městských bytů takto:
1) panu J. S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují bude přidělen byt č. 6 v
domě čp. 340 na dobu určitou 3 měsíce,
2) panu R. R., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují bude přidělen byt č. 1 v
domě čp. 115 na dobu určitou 3 měsíce.
Nájemní smlouvy mohou být prodlouženy,
budou-li nájemci řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. sepsáním nových nájemních smluv
dle návrhu.
I. projednala návrh ZUŠ Police nad Metují na
vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku
z evidence.
II. souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují
vyřadila z evidence nepotřebný a nefunkční
majetek uvedený v příloze.
I. projednala smlouvu o poskytnutí finančních
prostředků městu Police nad Metují a dodatek
č. 1 této smlouvy uzavírané mezi městem Police
nad Metují a Dobrovolného svazku obcí Policka.
II. schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních
prostředků na úhradu neinvestičních nákladů v
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roce 2016 a dodatek č. 1 této smlouvy upravující
úhradu režijních nákladů spojených s vedením
agendy DSO Policka.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu smlouvy a jejího dodatku č. 1.
I. projednala bezúplatný převod pozemku p.č.
1473 v k.ú. Suchý Důl z majetku paní H. V. do
majetku města Police nad Metují. Pozemek se
nachází pod komunikací v majetku města Police
nad Metují.
II. doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
pozemku p.č. 1473 v k.ú. Suchý Důl o výměře
146 m2 od paní H. V., nar. xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, Police nad Metují, do majetku města
Police nad Metují. Město Police nad Metují
uhradí náklady spojené s převodem pozemku.
III. ukládá odboru IMŽP předložit výše uvedený
návrh na bezúplatný převod do programu jednání
ZM.
I. projednala žádost Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Police nad
Metují o souhlas vlastníka nemovité věci –
domu Masarykovo náměstí 75 (Pellyho domy)
s umístěním sídla pobočného spolku Českého
zahrádkářského svazu, z. s.
II. souhlasí s tím, aby ZO ČZS Police nad Metují
měla sídlo v domě Masarykovo náměstí 75, 549
54 Police nad Metují.
III. pověřuje odbor IMŽP vystavením potvrzení
o souhlasu s umístěním sídla a starostku města
podpisem tohoto souhlasu.
I. projednala žádost firmy HAUK s.r.o. o
výpůjčku části pozemku p.č. 995/1 v k.ú. Police
nad Metují.
II. schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 995/1
v k.ú. Police nad Metují o výměře cca 220 m2
firmě HAUK s.r.o., IČO 62029631, se sídlem
Mírová 155, Police nad Metují, zastoupená
jednatelem Petrem Haukem, za údržbu pozemku.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena od 15. 3.
2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6
měsíců.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. projednala vlastnictví pozemků pod účelovou
komunikací z Radešova k „Zákopanici“ v k.ú.
Police n. M.
III. pověřuje odbor IMŽP jednáním o převodu
vlastnického práva u pozemků p.č. 1187/1,
1187/2 a 1187/3 v k.ú. Police nad Metují na
město Police nad Metují.
I. projednala výpůjčku částí pozemků p.č. 167/2
a st. p.č. 78 v k.ú. Pěkov.
II. schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 167/2
a st. p.č. 78 v k.ú. Pěkov a o celkové výměře
cca 40 m2 SK Pěkov, IČO 62731173,
zastoupenému předsedou D. T. Smlouva o
výpůjčce bude uzavřena od 15. 3. 2016 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Součástí
smlouvy o výpůjčce bude souhlas s umístěním
stavby „Sklad sportovního náčiní – klubovna“ na
předmětných pozemcích.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce
a.s. o odkup části pozemku p.č. 995/2 v k.ú.
Police nad Metují pod trafostanicí, která je v
jejich vlastnictví.
II. odkládá doporučení prodeje ZM části
pozemku p.č. 995/2 (po geometrickém oddělení
st. p.č. 698) v k.ú. Police nad Metují o výměře
6 m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČO

24729035, se sídlem Teplická 874/7, Děčín IV Podmokly, 405 02.
III. ukládá odboru IMŽP jednat s ČEZ
Distribuce a.s. o možnosti uzavření takového
smluvního stavu, na jehož základě by měla
společnost ČEZ Distribuce a.s. právo stavby
na pozemku ve vlastnictví města, bez nutnosti
převedení vlastnického práva k tomuto pozemku.
I. projednala cenovou nabídku na zpracování
žádosti o dotaci z programu Ministerstva
zemědělství „Doplnění kanalizace - Police nad
Metují - místní část Záměstí“, zaslanou firmou
ERV s. r. o. IČO 275 04 541.
II. schvaluje odložit rozhodnutí o uzavření
smlouvy s firmou ERV s.r.o. z důvodu
nemožnosti ověření nabídkové ceny porovnáním
s konkurenční nabídkou.
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
prověřit možnost získáním konkurenční nabídky,
nebo jednáním s firmou ERV s.r.o. o snížení ceny
bez nutnosti zajištění konkurenční nabídky.
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce WC na druhém stupni
ZŠ“ v Polici nad Metují a parametry výběrového
řízení na dodavatele této zakázky.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce WC na druhém stupni
ZŠ“ v Polici nad Metují:
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%.
2. obeslané firmy: BSS s.r.o. - Broumov;
Broumstav s.r.o. - Broumov; Movis s.r.o. Hronov; Průmstav Náchod s.r.o. - Náchod;
Ječmínek s.r.o. – Pardubice, Matex HK s.r.o
– Hradec Králové
3. výběrová komise: Bc. Xenie Ulrichová referentka správy dotací; Vít Hynek, DiS. investiční technik; Mgr. Karel Nývlt - ředitel
ZŠ; Mgr. Jiří Škop - místostarosta; náhradníci:
Ing. Pavel Scholz - investiční technik; Ing.
Pavel Pohner – tajemník; Ing. Jan Troutnar vedoucí odboru IMŽP
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „„Špýchar“ (bývalá sýpka), č.p. 489, p.č.
1/8 v Polici nad Metují “ a parametry výběrového
řízení na dodavatele této zakázky.

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

duben 2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař
02. – 03. 04. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
09. – 10. 04. MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
16. – 17. 04. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
23. – 24. 04. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí
30. – 01. 05. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

     Tel. č.
491 524 334
602 333 466
491 541 654
602 333 452
491 582 381
491 582 381
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II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „„Špýchar“ (bývalá sýpka), č.p. 489, p.č.
1/8 v Polici nad Metují“
1. Kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%.
2. Obeslané firmy: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
- Velké Poříčí; Broumstav s.r.o. - Broumov;
Pfeifer Miroslav - Police nad Metují; Stavby
Pagač - Machov; VPS s.r.o. - Náchod; SMIČR group s.r.o. - Broumov.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta, Ing. Scholz Pavel - investiční
technik, Michal Mucha - TS Police n. M. s.r.o.;
náhradníci: DiS. Vítek Hynek - investiční
technik; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
IMŽP, Ing. Pavel Pohner - tajemník.
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala a bere na vědomí návrh
harmonogramu investičních akcí předložený
odborem IMŽP
I. projednala realizaci veřejné zakázky
„Výstavba RD v ul. Bělská, Police nad Metují
- PD pro územní rozhodnutí“ a parametry
výběrového řízení na dodavatele táto zakázky.
II. schvaluje rozsah zadání pro vypracování
projektové dokumentace a následující parametry
výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Výstavba RD v ul. Bělská,
Police nad Metují - PD pro územní rozhodnutí“:
1. Kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%
2. Obeslané firmy: PT ATELIER s.r.o., Ing.
Pavel Kramář - Hradec Králové; Ing. Tomáš
Werner - Police nad Metují; Bonorum a.s.
- Náchod; Ing. arch. Aleš Přibyl - Dolní
Radechová; INS spol. s r.o. - Náchod
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta, Ing. Pavel Scholz - investiční
technik, Bc. Xenie Ulrichová - referentka
správy dotací; náhradníci: DiS. Vítek Hynek investiční technik, Ing. Jan Troutnar - vedoucí
odboru IMŽP, Ing. Pavel Pohner - tajemník
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala žádosti pana P. o úhradu
vestavěných movitých věcí v bytě č. 4
v domě čp. 209, Nádražní ul., Police nad
Metují;
II. nesouhlasí s úhradou vestavěných
movitých věcí z důvodu, že budova již
není ve vlastnictví města Police nad Metují,
a již od 9. 12. 2015 není město oprávněno
s budovou jakkoliv nakládat, a dále pak
z důvodu, že žadatele nedoložil všechny
potřebné doklady, zejména souhlas vlastníka
bytu s provedením úprav bytu, a doklad o
ukončení nájmu bytu;
III. souhlasí s vrácením nákladů spojených
s osazením plynového kotle ve výši 3.000 Kč,
včetně úroku;
IV. pověřuje Ing. Jana Troutnara – vedoucího
odboru IMŽP, vypracováním konečné odpovědi,
a starostku města Mgr. Idu Jenkovou jejím
podpisem.
a) projednala a schvaluje účetní závěrku za
účetní období 2015, sestavené k 31. 12. 2015
u příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Police nad Metují. Schválením účetní
závěrky se rozumí také schválení výsledku
hospodaření účetní jednotky včetně jeho
rozdělení.
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b) projednala a schvaluje účetní závěrku za
účetní období 2015, sestavené k 31. 12.
2015 u příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Police nad Metují,
okres Náchod. Schválením účetní závěrky se
rozumí také schválení výsledku hospodaření
účetní jednotky včetně jeho rozdělení
c) projednala a schvaluje účetní závěrku za
účetní období 2015, sestavené k 31. 12.
2015 u příspěvkové organizace Mateřská
škola Police nad Metují. Schválením účetní
závěrky se rozumí také schválení výsledku
hospodaření účetní jednotky včetně jeho
rozdělení
d) projednala a schvaluje účetní závěrku za
účetní období 2015, sestavené k 31. 12.
2015 u příspěvkové organizace Knihovna
města Police nad Metují. Schválením účetní
závěrky se rozumí také schválení výsledku
hospodaření účetní jednotky včetně jeho
rozdělení
I. projednala změnu nájemní smlouvy ze dne
1. 9. 1997 uzavřenou mezi městem Police nad
Metují a spol. Komerční banka a.s. a plánované
stavební úpravy v části budovy čp. 99 v Polici
nad Metují, pronajaté spol. Komerční banka a.s.
II. schvaluje záměr změny nájemní smlouvy ze
dne 1. 9. 1997, uzavřené mezi městem Police nad
Metují a spol. Komerční banka a.s., spočívající
ve změně textu v čl. I., II., IV. a VII. Předmětem
změny smlouvy je také souhlas se stavebními
úpravami předmětu nájmu.
III. schvaluje uzavření dodatku č. 4 nájemní
smlouvy ze dne 1. 9. 1997 uzavřené mezi městem
Police nad Metují a spol. Komerční banka a.s.
Dodatkem č. 4 dojde ke změně textu v čl. I.,
II., IV. a VII. a zároveň bude udělen souhlas se
stavebními úpravami na předmětu nájmu.
IV. pověřuje odbor IMŽP vyvěšení záměru
dle návrhu na úřední desku města a po sejmutí
záměru z úřední desky města Technické služby
Police nad Metují s.r.o. podpisem dodatku č. 4
nájemní smlouvy
I. projednala cenové nabídky na zpracování
žádosti o dotaci z programu Ministerstva
zemědělství „Doplnění kanalizace - Police nad
Metují - místní část Záměstí“ zaslanou firmou
ERV s. r. o. IČO 275 04 541, včetně doplněných
nabídek na zajištění výběru zhotovitele v
otevřeném výběrovém řízení.
II. schvaluje nabídku na zpracování žádosti
o dotaci z programu Ministerstva zemědělství
„Doplnění kanalizace - Police nad Metují - místní
část Záměstí“ zaslanou firmou ERV s. r. o. IČO
275 04 541, včetně zajištění výběru zhotovitele
formou otevřeného výběrového řízení a zároveň
schvaluje podání žádosti do tohoto programu.
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa k
podpisu smlouvy.
I. projednala výpůjčku nebytových prostor
- budovy čp. 200 s pozemkem st. č. 486 v k.ú.
Velká Ledhuje Automotoklubu Police nad
Metují.
II. schvaluje výpůjčku nebytových prostor budovy čp. 200 s pozemkem st. č. 486 v k.ú.
Velká Ledhuje spolku Automotoklub Police
nad Metují, IČ: 00484369, zastoupeným Petrem
Dostálem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena od
1. 4. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců. Nebytové prostory jsou vypůjčeny za
údržbu objektu a pozemku. Nebytové prostory
nebudou sloužit jako provozovna, ale pouze
jako dílna pro členy Automotoklubu Police nad
Metují.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou

podpisem smlouvy o výpůjčce dle návrhu.
I. projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu předloženou společností
ČEZ Distribuce a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-122014212/VB/2 Velká Ledhuje - knn pro připojení
RD na p.č. 750/10, p. Kozlovsky s budoucí
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
Rozsah věcného břemene na dotčeném pozemku
p.č. 1120/5 v k.ú. Velká Ledhuje, bude sjednán
ve vlastní budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene. Jednorázová náhrada za věcné břemeno
je stanovena na 1000,- Kč + DPH.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu.
I. projednala změnu nájemní smlouvy ze dne
13. 11. 2002 uzavřené mezi městem Police nad
Metují a Družstvem vlastníků Police nad Metují.
II. schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 5 k
nájemní smlouvě ze dne 13. 11. 2002 uzavřené
mezi městem Police nad Metují a Družstvem
vlastníků Police nad Metují, spočívající ve
změně výměry pronajatých pozemků a změně
výše nájemného.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěsit záměr uzavřít
dodatek č. 5 na úřední desce města.
I. projednala žádost spoluvlastníků bytového
domu č.p. 401 v Polici nad Metují o odkup části
pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. neschvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 215/1 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca
350 m2.
III. doporučuje ZM neschválit prodej části
pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře cca 350 m2 spoluvlastníkům bytového
domu č.p. 401 v Polici nad Metují. Důvodem
neschválení je, že pozemek je platným Územním
plánem města Police nad Metují určen k
zastavění rodinnými domy.
I. projednala žádost Ing. P. Š. o výpůjčku části
pozemku p.č. 966/25 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.
966/25 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 330
m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města.
I. projednala žádost Ing. P. Š. z Police nad
Metují o odkup části pozemku p.č. 966/25 v k.ú.
Velká Ledhuje.
II. neschvaluje záměr prodeje části p.č. 966/25 v
k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 400 m2.
III. doporučuje ZM neschválit prodej části
pozemku p.č. 966/25 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře přibližně 400 m2 panu Ing. P. Š., nar.
dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují.
Důvodem neschválení prodeje je, že předmětný
pozemek může být v budoucnosti součástí
plánovaného sportovního areálu, umístěného v
této lokalitě.
I. projednala žádost pana R. S. o odkup části
pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Police nad Metují.
II. neschvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 197/2 v k.ú. Police nad Metují o výměře cca
50 m2.
III. doporučuje ZM neschválit prodej části
pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Police nad Metují o
výměře cca 50 m2 panu R. S., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují. Důvodem
neschválení prodeje je, že pan R. S. není
vlastníkem okolních nemovitostí a mohli ho
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III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala návrh koalice Stop HF předložený
panem J. M. ke změně zákona o geologických
pracích z důvodu nedokonalosti právního
předpisu, který je neúčinný při zákazu metody
nekonvenčního průzkumu a těžby uhlovodíků.
II. nesouhlasí s podporou aktivity Stop HF,
neboť současnou právní úpravu zákona o
geologických pracích považuje za dostatečnou.
III. nesouhlasí s finančním příspěvkem na
činnost Koalice STOP HF.
IV. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
informování žadatele.
I. projednala realizaci veřejných zakázek
malého rozsahu schválených v rozpočtu města
Police n. M. pro rok 2016 v kapitole komunikace:
- „Komunikace nad DD“ - „Pěkov - oprava
komunikace na Hony“ - „Oprava komunikace
Ledhujská“
a parametry výběrového řízení na dodavatele
těchto zakázek.
II. schvaluje rozsah zadání a následující
parametry výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu
„Komunikace nad DD“,
OZNÁMENÍ
„Pěkov - oprava komunikace
na
Hony“
a
„Oprava
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
komunikace Ledhujská“
Město Police nad Metují
1. kritéria
hodnocení:
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
nabídková cena - váha 100%
REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
2. obeslané firmy: SVOBODA
druh práce: Komplexní zajišťování správy majetku města,
a.s. - Meziměstí; STRABAG
jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných foa. s. - Hradec Králové; S a M
rem disponování s tímto majetkem.
silnice a mosty - Česká Lípa;
EUROVIA CS a.s. - Hradec
Na dobu určitou – po dobu MD
trvání prac. poměru:
Králové; M SILNICE a.s. místo výkonu práce :
Území města Police nad Metují
Pardubice; SOVIS - Hradec
9. platová třída
platová třída :
Králové; SMI-ČR group s.r.o.
Předpoklady: dosažení 18 let věku, způsobilost k právním
- Broumov; REPARE Trutnov
úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku
3. výběrová komise: Mgr. Jiří
Škop - místostarosta města;
Požadavky:
jmenovaný člen osadního
yy dosažené vzdělání - vyšší odborné vzdělání nebo střední
výboru; Ing. Pavel Scholz vzdělání s maturitní zkouškou
investiční technik města; Ing.
yy orientace v přípravě kupních a nájemních smluv
Xenie Ulrichová - referentka
yy orientace v katastrálních mapách a v postupu zápisu do kavýběrových řízení a správa
tastru
dotací; Michal Mucha yy komunikativnost a umění jednání s lidmi
Technické služby Police n. M.
yy řidičský průkaz skupiny B
s.r.o.; náhradníci: Ing. Pavel
yy znalost práce na PC (MS Office, Internet)
Pohner – tajemník, Ing. Jan
yy praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou
Troutnar - vedoucí odboru
Uzávěrka přihlášek:
15. dubna 2016
IMŽP, DiS. Vít Hynek Termín nástupu: 		
1. července 2016
investiční technik, Petr Jenka
Přihlášky s požadovanými doklady doručte v obálce ozna- TS Police n. M. s.r.o.
a pověřuje výběrovou komisi
čené „konkurz referent majetku“ na adresu:
k otevření obálek s nabídkami,
Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
posouzení
kvalifikace
549 54 Police nad Metují
uchazečů
a
hodnocení
nabídek
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz
podle schválených kritérií.
Náležitostí přihlášky jsou:
I.
projednala
realizaci
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození záveřejné zakázky „Oprava
jemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo
topného systému - regulace
občanského průkazu, datum a podpis zájemce.
ventilů ZŠ Police nad Metují“
a parametry výběrového řízení
K přihlášce připojte:
na dodavatele táto zakázky.
Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných
II. schvaluje následující
znalostí a dovedností týkajících se správních činností, výpis z
parametry výběrového řízení
evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad
na realizaci veřejné zakázky
o jeho vyžádání a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosažemalého rozsahu „Oprava
ném vzdělání.
topného systému - regulace
Pozn. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
ventilů ZŠ Police nad Metují“
- zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
hodnocení:
1. kritéria
- rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek
nabídková cena - váha 100%

do budoucna užívat i jiní vlastníci a uživatelé
přilehlých nemovitostí.
IV. pověřuje odbor IMŽP jednat s panem R. S. o
nájmu předmětné části pozemku.
I. projednala realizaci veřejné zakázky „Lapač
splavenin Police nad Metují - Pod Klůčkem,
oddělení dešťových vod ze stokové sítě“ a
parametry výběrového řízení na dodavatele táto
zakázky.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Lapač splavenin Police nad Metují
- Pod Klůčkem oddělení dešťových vod ze
stokové sítě“.
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%
2. obeslané firmy: Zdeněk Klíma - Suchý Důl;
Broumstav s.r.o. - Broumov; Pfeifer Miroslav
- Police nad Metují
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta, Ing. Scholz Pavel - investiční
technik; Ing. Xenie Ulrichová - referentka
správy dotací; náhradníci: DiS. Vítek Hynek investiční technik, Ing. Jan Troutnar - vedoucí
odboru IMŽP
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2. obeslané firmy: Sádovský Miroslav Bukovice; Tomášek Martin - Police nad
Metují; Teiner Zdeněk - Police nad Metují;
Instalatérství - topenářství Špaček & syn –
Police nad Metují
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta města, Mgr. Karel Nývlt ředitel ZŠ; Ing. Xenie Ulrichová - referentka
správy dotací; náhradníci: Vítek Hynek,
DiS. - investiční technik, Ing. Jan Troutnar
- vedoucí odboru IMŽP, Ing. Pavel Scholz investiční technik.
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala realizaci veřejné zakázky „Oprava
výtluků komunikací a překopů v Polici nad
Metují“ a parametry výběrového řízení na
dodavatele táto zakázky.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava výtluků komunikací a překopů
v Polici nad Metují“
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%
2. obeslané firmy: AL silnice Hradec Králové;
DIPOS - Praha; STREET s.r.o. - Turnov;
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta, Ing. Scholz Pavel - investiční
technik; Ing. Xenie Ulrichová - referentka
správy dotací; náhradníci: Vítek Hynek, DiS.
- investiční technik města, Ing. Jan Troutnar vedoucí odboru IMŽP
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala realizaci veřejné zakázky
„Senzory, deon a odpojovač pro ČOV Police
nad Metují“ a parametry výběrového řízení na
dodavatele táto zakázky.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Senzory, deon a odpojovač pro ČOV
Police nad Metují“.
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%
2. obeslané firmy: TEPEC, s.r.o. - Praha 9 Satalice; TECHNOAQUA, s.r.o. - Dolní
Břežany; WTW, Měřicí a analytická technika,
s.r.o. - Praha 8, Dolní Chabry;
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta, Petr Jenka - TS města Police
nad Metují; Ing. Xenie Ulrichová - referentka
správy dotací; náhradníci: Vítek Hynek,
DiS. - investiční technik, Ing. Jan Troutnar
- vedoucí odboru IMŽP, Ing. Pavel Scholz investiční technik
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala žádost spolku Bílý kruh bezpečí
z.s., která se zabývá pomocí obětem trestných
činů, pozůstalým po obětech trestných činů a
svědkům závažné trestné činnosti, o finanční dar.
II. neschvaluje poskytnutí finančního daru
neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí z. s.
I. pověřuje vedení města jednáním s představiteli
Veba a.s. o poskytnutí aktuálních objektivních
informací o stavu hospodaření společnosti a o
výhledu udržení zaměstnanosti ve městě.
I. pověřuje vedení města dalším jednáním
s benediktiny o smíru v rámci podané žaloby na
vydání části majetku obcí převedeného do jejich
vlastnictví státem.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Polický měsíčník - DUBEN 2016

O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í
Pravidelná změna intervalu Sezónní otvírací doba ve sběrsvozu zbytkového komunálního ném dvoře
Od 1. dubna začíná ve sběrném dvoře
odpadu

Oznamujeme
občanům
Radešova,
Hlavňova, Pěkova a Honů, že po 17. kalendářním týdnu (tedy od 1. květnového týdne)
nastane pravidelná změna z týdenního na
14-ti denní interval svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic. Svážet se bude
v lichých týdnech (19., 21., … 37.). Změna na
týdenní svoz pak opět nastane v září, a to po
37. kalendářním týdnu.

Hnědé kontejnery na bioodpad
z domácností – nedodržování
stanovených pravidel!

sezónní otvírací doba. Bude otevřen tři dny
v týdnu, a to v pondělí od 17 do 20 hod., ve
středu od 13 do 18 hod. a v sobotu od 8. do
11. hod. Tato rozšířená otvírací doba byla zavedena především z důvodu možnosti pro odkládání biologického odpadu
rostlinného původu ze zahrad
(především trávy, větví, listí)
a potrvá do 30. září. Využijte
této možnosti.

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.

Nabídka transportních vaků na trávu
V loňském roce byly na osmi sta- a listí

novištích pro sběr tříděného odpadu (u
zdravotního střediska, pod Havlatkou,
za Pellyho domy, u dřevěnky, v Malé
Ledhuji, v Ostašské ul., na sídlišti pod
kotelnou a na sídlišti pod prodejnou)
umístěny hnědé kontejnery pro odkládání bioodpadu z domácností. Do
těchto hnědých kontejnerů je možné
odkládat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z domácností,
tedy slupky a zbytky z ovoce a zeleniny
• kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky
• zbytky pečiva • skořápky z vajíček
a ořechů • rozměrově upravená papírová
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky •
podestýlka domácích býložravých zvířat
•.pokojové květiny a uvadlé řezané květiny bez stuh a jiných plastů. Naopak
tam není možné odkládat směsný komunální odpad • odpad živočišného
původu - kosti, vnitřnosti, odřezky a
zbytky masa, kůže • stolní oleje a tuky •
exkrementy masožravých zvířat • popel
z uhlí, cigaret • prach a prachové sáčky z vysavače • časopisy • plasty, sklo,
kovy, textil, kameny • rostliny napadené
chorobami • chemicky ošetřené materiály a zbytky barev, laků • stavební odpad
apod. Vývoz těchto kontejnerů zajišťuje
spol. Marius Pedersen a.s. (MP), svezený bioodpad je kompostován.
V poslední době zjistili pracovníci
spol. MP, že do těchto kontejnerů jsou
odkládány plastové tašky se směsným
komunálním odpadem, stavební odpad a
jiné nevhodné odpady, které komplikují
zpracování a využití této cenné suroviny,
kterou bioodpad bezesporu je. Žádáme
proto ty, kteří nedodržují výše uvedené instrukce a doposud nevědí, že
plastové tašky se směsným odpadem
a jiný výš uvedený odpad se nerozkládá a nelze ho kompostovat, aby odpad
správně třídili a odkládali tam kam
patří !
Polický měsíčník - DUBEN 2016

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.

ASEKOL

Asekol a.s. je nezisková společnost,
která je provozovatelem kolektivního systému, založeného pro zajištění zákonné
povinnosti zpětného odběru a využití vyřazených elektrozařízení pro jejich výrobce,
dovozce a poslední prodejce. Tato jejich
povinnost se uskutečňuje z části také prostřednictvím odpadových systémů měst a
obcí. Na základě smlouvy je do tohoto systému zapojeno i město Police nad Metují.
Spol. ASEKOL se v nedávné době stala
národním šampionem v mezinárodní soutěži European Business Awards v kategorii
Environmentální a korporátní udržitelný
rozvoj a reprezentovala Českou republiku
v boji o prestižní evropskou cenu Ruban
d’Honneur in The Award for Environmental
& Corporate Sustainability. O tom, jak toto
klání v loňském roce dopadlo, poinformovali vedení měst a obcí regionální zástupci
Asekolu tímto dopisem:
Vážená paní starostko, Vážený pane
starosto, rádi bychom Vám poděkovali za
vynikající spolupráci a dlouhodobou regionální podporu v našem společném úsilí,
jímž je udržitelný rozvoj. Vaše příkladné vytrvalé působení v oblasti ochrany životního
prostředí nám umožnilo plně rozvinout potenciál naší společnosti a díky tomu se nám
podařilo získat jedno z nejvýznamnějších
ocenění v oblasti obchodu.
Prestižní ocenění European Business
Awards je uznáním vynikajících výsledků v

rámci celé Evropské unie. Výherce vybírala odborná porota složená ze 132 předních
evropských podnikatelů, politiků a akademiků. Cenu Ruban d’Honneur v kategorii
Environmentální a udržitelný rozvoj se
nám podařilo získat v konkurenci více než
32.000 firem z 33 zemí.
Společnost ASEKOL získala tuto cenu
jako jediná česká firma a potvrdila tím svojí pozici evropského lídra v oblasti ochrany
životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Svojí nejhustší sběrnou sítí pro sběr drobného elektrozařízení v přepočtu na jednoho
obyvatele je mnohým evropským zemím příkladem. Firma ASEKOL si je také vědoma
důležitosti osvěty a připravuje programy
pro veřejnost a školy, kde informuje o nutnosti třídění a recyklace elektrozařízení,
která obsahují nebezpečné látky ohrožující
životní prostředí i naše zdraví. Ocenění firmy ASEKOL je tak současně důkazem, že
společnost si důležitost odborné recyklace
elektrozařízení dobře uvědomuje.
Dovolujeme si Vám tímto způsobem poděkovat za dlouhodobou spolupráci. Jako
výraz naší úcty a poděkování přijměte, prosím, Certifikát European Bussiness Awards.
Těšíme se na další společné projekty.
S úctou,
Karel Vítek, Miroslav Drobný
Regionální zástupce pro
Královéhradecký a Pardubický kraj

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Statistika
K 29.2.2016 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4144 obyvatel.

Jubilea
V únoru 2016 slavili
70 let
75 let

80 let
90 let

Vítání občánků
V sobotu 5. března proběhlo první
letošní Vítání občánků. Byl přivítán i
první naroze-ný občánek Police nad
Metují roku 2016 Teodor Linhart, který se narodil 5.1.2016. Od města dostal
Pamětní list a malý dárek na památku.

Přivítané děti:

Eva Matěnová, Jáchym Horák,
Tivadar Laucký, Šimon Pavelka,
Karolína Pokorná a Teodor
Linhart.

pan Jan Miler
paní Dana Poulová
pan Václav Šimek
paní Miroslava Ducháčová
pan František Fišer
pan František Jareš
pan Antonín Jansa
paní Marie Hrubá
paní Ludmila Kubečková
paní Ludmila Vaňková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a krásné
dny plné pohody v dalších letech
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí, a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo
si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby
toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
- hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990

Blahopřání
Josef Rotter

je nejstarším hlavňovským občanem. Na
začátku dubna slaví 93.
narozeniny. Jeho paměť
i vypravěčský dar obdivujeme při každém setkání.
Přejeme, aby zdraví netrápilo a každý den
byl naplněný osobní spokojeností a drobnými
radostmi.

Františka Kvapilová

*****

slavila devadesátiny. Se svojí širokou, mezinárodní rodinou, která nás přijala a my jsme
mohly s paní Šváblovou vystát frontu na osobní blahopřání.
Fanče jsme přáli jediné - zdraví. Aby ještě
hodně dlouho patřila k Polici, kterou má tak
ráda!
Ida Jenková

Poděkování
Děkujeme všem za soustrast, kterou
jste vyjádřili celé naší rodině nad ztrátou
paní Mileny Teimerové. Srdečně děkujeme
za květinové dary, slova útěchy a účast na
pohřbu.
Rodina
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Vzpomínka
Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka
trochu víc lásky a dobroty,
trochu víc světla a pravdy, měl jeho život
smysl.
Ve čtvrtek 17. března 2016 tiše zesnul ve
věku 80 let pan Václav Zítka. Vyvěsili jsme
černou zástavu a loučíme se.
Odešel dlouholetý kolega. Pracoval mnoho roků na radnici, později v domě s pečovatelskou službou. Byl nejen skvělý kolega, ale
především kamarád. Člověk, kterého zdobila
nenápadná laskavost, vřelost, lidskost, humor.
Odešel člověk, který nám bude chybět, na
kterého nezapomeneme. Čest jeho památce.

Město Police nad Metují

Polický měsíčník - DUBEN 2016

KNIHOVNA

Noc literatury

I v Polici se zúčastníme 10. ročníku populárního literárního happeningu Noc literatury. Přestože
začal v Praze, od roku 2010 se díky iniciativě
Českých center koná také na řadě míst po celé
Evropě a od roku 2013 díky spolupráci se Svazem
knihovníků a informativních pracovníků také na
řadě míst České republiky (v roce 2013 8 měst, 2014
24 měst, v roce 2015 se četlo už na 35 místech ČR a
letos to bude minimálně na 43 místech). Literatura
se tak stává na jeden večer celorepublikovým
a celoevropským fenoménem.
Ambicí projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu netradičním
způsobem. Na různých místech měst během jednoho večera čtou známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, tedy
spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a
originální prezentace usilujeme o vytvoření jedinečného kulturního zážitku.
Akce proběhne 11. května od 18 do 23 hodin.
Kde přesně, to se dozvíte v knihovně a na plakátech. Nyní vybíráme nejen z nabídnutých překladů
ukázek z děl současných evropských autorů, ale i
z možných interpretů.

Příprava na revizi fondu

Revizi předchází aktualizace fondu. Co to je?
Vlastně vyřazení knih, které si nenašly své čtenáře, jsou staré, případně poškozené, či je máme ve
více exemplářích. A tak, věřte, že s těžkým srdcem,
probíráme fond ve skladu a posíláme knížky do jejich knižního důchodu. Ještě nemají vše prohráno.
Ze zákona je musíme nabídnout jiným knihovnám
k doplnění jejich fondů. A také chystáme burzu vyřazených knih. O jejím termínu se včas dozvíte a
můžete některé knihy zachránit, protože pak už je
čeká jen sběr starého papíru.
Nás pak bude čekat ona plánovaná revize knih
a dokumentů na přelomu června a července.

Výstava

V těchto dnech návštěvníky knihovny potěší na chodbě obrázky polických prvňáčků.
Ústředním tématem výstavy je knížka „Bubáček a
Myšošlap“ Daniely Krolupperové z nakl. Albatros,
kterou jsme si v knihovně představili. „ Lukáš má
báječného kamaráda. Není to ani kluk ani holčička,

dokonce ani pes či kočička. Je to hodné strašidýlko Bubáček. Bubáčkovi každou noc zmizí krásné
kolo, na kterém přes den jezdí po Lukášově pokoji. Na zloděje nastraží past a chytí Myšošlapa.
Myšošlap je panáček, kterého má ve své moci
zlý černokněžník.“ Pod vedením paní učitelky
Švábové, paní učitelky Dostálové a paní učitelky
Marelové, děti namalovaly krásné obrázky k přečtenému příběhu.

Karel IV. očima dětí

V letošním roce si připomínáme významné výročí narození našeho slavného krále a císaře Karla
IV.
V únoru a březnu proběhly v knihovně na toto
téma besedy. Se čtvrtými ročníky jsme se s ním
vydaly do středověku a přiblížily si život panovníka i obyčejných lidí v tomto nelehkém období.
S pátými ročníky jsme si povídali o životě a
různých zajímavostech, které se udály za dobu
jeho panování, připomněli jsme si, které významné
památky můžeme shlédnout či navštívit. Povídání
doplnil Hurvínek a jeho Staré pověsti české.
Prostřednictvím Národního pedagogického muzea
si děti vyplnily elektronický kvíz o Karlu IV. a ve
spolupráci s paní učitelkou Matyskovou a paní učitelkou Šustkovou se zapojíme do výtvarné soutěže
„Karel IV. očima dětí“. Výsledky výtvarného snažení budou ještě před zasláním do soutěže k vidění
na chodbě před knihovnou.

Nabídka knih

yy Jiřík, Václav:
Šumavská odysea.
Tragické případy přechodů čs.
státní hranice ve 40. a 50. letech
20. století , vimperský případ
1949.
yy Destin, Jonathan:
Ten den jsem se rozhodl zemřít.
Mrazivý skutečný příběh šikanovaného chlapce.
yy Cauwedaert, Didier van:
Důvěrný deník stromu.
Filozofický román, jehož vypravěčem je prastarý strom líčící
změny lásek a vášní, kterých byl
svědkem.
yy Moriarty, Liane:
Sedmilhářky.
Současný australský román pro
ženy o malých či větších tajemstvích a lžích.
yy Sehlberg, Dan: Sinón.
Napínavý sci-fi thriller.

Noc s Andersenem

yy Lagardinier, Gilles:
Tentokrát to vyjde!
Vtipný současný romantický
příběh.
yy Jackson, Lisa:
Strach zemřít.
Napínavá detektivka.

Prázdniny v knihovně

yy Carronová, Cathy:
Čepice a kloboučky pro každou náladu.
Nápady na ruční pletení.

V pátek 1. dubna 2016 strávíme v knihovně
Noc s Andersenem. Protože program musí zůstat
v utajení, informace z této noci zveřejníme v dalším čísle PM.
Prázdniny se blíží a jistě už uvažujete o využití
volného času Vašich dětí. Již po jedenácté knihovna nabízí dětem akci „Týden v knihovně“ v termínu od 15. 8. do 19. 8. 2016.
Každý den v tomto týdnu od 8.00 do 14.00 hodin bude pro děti v knihovně připravený program
– podle počasí buď výlet, exkurze nebo hry a soutěže v knihovně. Knížky nás budou provázet i na
cestách do přírody.
Máte-li o tuto akci zájem, přihlaste své děti v
knihovně během půjčovní doby.

yy Kratochvíl, Miloš:
Kouká roura na kocoura.
Humorné básničky pro děti.
yy Pospíšilová, Zuzana:
Sportovní pohádky.
Pohádky pro mladší děti o jednotlivých sportovních disciplínách.
Vaše knihovnice

K U LT U R A

Duben v broumovském klášteře: koncerty, semináře, výstava obrazů

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
Broumov nabízí zajímavý program také v
dubnu. V sobotu 2. dubna v 19:30 v klášteře zahraje fenomenální italský klarinetista
Gabriele Mirabassi, který zde vystoupí v
Polický měsíčník - DUBEN 2016

rámci hudební kavárny ArtCafé jako host
Tria Roberta Balzara. Ve středu 6. dubna v 19
hodin pak bude pravidelný program ArtCafé
pokračovat koncertem slovinského zpěváka a
skladatele Paula Batto, který představí sbírku
nadčasové klasiky – gospelu, spirituálu a bluesových standardů. 20. dubna podpoří dubnové
koncerty Petr Beneš Quartet + 1.
Zájemci o sebevzdělávání se mohou 7.
– 8. dubna zúčastnit v klášteře zajímavého
dvoudenního semináře, při kterém se pomocí
interaktivního výkladu, her a cvičení zdokonalí v oblasti Komunikačních a prezentačních
dovedností.

15. dubna v 19 hodin se v Lapidáriu
uskuteční vernisáž výstavy obrazů malířky
Bedřišky Znojemské oceněné mnoha prestižními cenami v tuzemsku i zahraničí. Výstava
bude veřejnosti zdarma přístupná až do 22.
května. Dubnový program uzavře ve čtvrtek
28. 4. beseda s Michaelou Vidlákovou o holocaustu a Terezínském ghettu očima dítěte…
Aktuální program a podrobnější info najdete na www.klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov.
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
KURZ ZÁKLADŮ POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

V únoru se v Pellyho domech konal
kurz pod vedením profesionálních
záchranářů. Kapacita byla naplněna do
posledního místa a téměř pět hodin
bylo vyplněno přínosnou teoretickou i
praktickou částí, doplněnou zkušenostmi a příklady z praxe.

Záchranáři seznámili účastníky
s tzv. Guidelines, které jsou aktualizovány každých 5 let. Poslední změny
jsou platné od konce roku 2015.
Rádi bychom se s Vámi podělili o užitečné telefonní kontakty, které také
zazněly v rámci kurzu:
Tel. 841 155 155 - speciální informační telefonní linka provozovaná
Záchrannou zdravotnickou službou
Královéhradeckého kraje. Volající zde
získají veškeré potřebné informace o
možnostech ošetření v pracovní době
praktickými lékaři, včetně jmen zastupujících praktických lékařů. V mimopracovní době jsou volající směrováni
dle charakteru obtíží na nejbližší
vhodné zdravotnické pracoviště. Dále
zde je možnost přímé konzultace
zdravotních obtíží s operátorem event.
lékařem.
Tel. 224 91 92 93 – pracoviště Toxikologického informačního střediska lze využít v případě konzultací a
dotazů týkajících se akutní intoxikace
nebo podezření na ni.
Na závěr hodnocení kurzu jednou
z účastnic:

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za kurz
první pomoci pořádaný v únoru v Polici nad
Metují. Přednášky s praktickou částí byly
perfektně připravené. Celý kurz byl pro mě
100%přínosný.
Zdroj: www.iprvnipomoc.cz/reference

Užitečnou může být nová aplikace ZÁCHRANKA – viz samostatný

článek v měsíčníku.
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Z KOLÁROVA DIVADLA

Snažíme se pro vás, diváky, přivážet do divadla zajímavé programy.
Významně přispívá na kulturní scénu
ZUŠ Police nad Metují. Letos jste mohli
shlédnout jejich jedinečný, třikrát
vyprodaný, autorský muzikál Sněhová
královna. Kolárovo divadlo hostilo od
začátku roku také hru Jiřího Šlitra a
Jiřího Suchého „Šest žen Jindřicha
VIII.“ v podání ostravského Divadla
Silesia nebo klasickou pohádku „Sůl
nad zlato“. Na březnovém programu se
objevil muzikál Noc na Karlštejně,
tentokrát ve ztvárnění ochotníků,
z Vysokého Mýta. Na květen nabízíme
„Královu řeč“ Východočeského divadla
v Pardubicích, připravujeme pohádku
„Jak se holky Uhlířovy v pekle napravily“ v podání divadelního souboru
Jiráskova divadla Hronov.
Ne vždy je hlediště divadla vyprodáno, a přesto slýcháme hlasy, které
litují, že uváděný kus nenavštívily.
Velkou část publika tvoří „přespolní“,
kteří
váží
cestu
z Náchoda,
z Broumovska apod. My místní přitom
máme jedinečnou možnost navštívit
dobrá divadelní představení, nemusíme za nimi nikam jezdit a cena představení je také příznivější než na domácích scénách uváděných profesionálních divadel… Je škoda, když pořádání programů stojí energii a finance
neadekvátní návštěvnosti představení.. Program sestavujeme nejen na
základě recenzí nebo vlastního shlédnutí pořadu před uvedením na prkna
Kolárova divadla, ale i na základě tipů
a doporučení od vás, z řad veřejnosti.
Uvítáme i vaše náměty, pokud budou
ve finančních možnostech sestaveného
rozpočtu pro letošní rok.
V divadle mají návštěvníci možnost
využít občerstvení v bufetu před začátkem a o přestávkách nebo
v Divadelním klubu, kde je možné
posedět i po skončení divadla či koncertu (ovšem po předchozí rezervaci,
z důvodu kapacity).
Abyste byli dobře informováni, nabízíme odběr informačního e-mailu,
který pravidelně rozesíláme každý
týden. V něm informujeme o všech
akcích, i těch, které nepořádáme, ale
jsme o nich informováni. Další možností
jsou
webové
stránky
www.policko.cz s kalendářem akcí na
hlavní straně,
facebookový profil
Pellyho domů, plakáty, pravidelná

hlášení městského rozhlasu, příspěvky
v měsíčníku apod.
Neváhejte a nenechte si ujít jedinečné příležitosti navštívit akce
v Kolárově divadle a Pellyho domech.
Rádi vás přivítáme.

Žáček, to je nádoba…

proto se pan učitel Karel Šimek
pustil do smělého projektu a se svými
žáky ze Základní školy v Polici nad
Metují nacvičuje divadelní hru pro ně
jak vyšitou. Hra „Výtečníci“ autora
Pavla Dostála je muzikál z prostředí
třídy základní školy. Zkoušky pravidelně
probíhají
ve
spolupráci
s pracovníky Pellyho domů na scéně Kolárova divadla. Jak se mladí herci
vypořádají se svými rolemi, se budete
moci přijít podívat. O termínu budeme
informovat.

STALO SE

V březnu jsme absolvovali školení
k předprodejnímu a rezervačnímu
systému. Ten umožňuje i on-line rezervace vstupenek, které plánujeme
do budoucna zájemcům o akce nabídnout. Dalším krokem bude zavedení
zákaznické karty, jejíž držitelé budou
moct využívat slevy při nákupu vstupenek i platby vstupenek prostřednictvím této karty. O všech novinkách
budeme včas informovat.
Zakoupení vybavení souvisejícího
s provozem rezervačního systému
bude spolufinancováno z prostředků
grantových programů Královéhradeckého kraje. Ve zmíněné grantové žádosti máme zahrnuto např. i vydání
osvědčeného Průvodce Polickem na
nadcházející turistickou sezónu, vydání orientační mapy regionu nebo nové
virtuální prohlídky.
Blíží se další turistická sezóna, na
kterou se intenzivně připravujeme.
Světlo světa spatří již zmíněné materiály. Chystáme vycházky po Policku
s Mgr. Janem Tůmou – vedoucím zdejšího Muzea města. S jarem opět zahájíme provoz půjčovny koloběžek Kostka. Spolupracovali jsme na přípravě
turistických novin Kladského pomezí a
novin Broumovska, probíhá aktualizace materiálů a dat. Vznikla skládačka
věnovaná informacím o Vilému Pellym
st. a Pellyho domech, prodejní sortiment informačního centra jsme rozšířili o zrnkovou kávu věnovanou úctyhodnému Pellymu.
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V sobotu 12. března se na náměstí
konal Velikonoční trh. Na první trh v
letošním roce se hlásilo přes sedmdesát prodejců. Bohužel všechny přijmout nemůžeme, a tak jsme vybrali
okolo padesáti prodejců. Nakonec jich
vzhledem k počasí, nemocem apod.,
dorazilo okolo čtyřiceti. Pomalu se
stává zvykem, že když se v Polici pořádá trh, tak počasí nepřeje. Jen si vzpomeňme na Vánoční trh, na kterém
pršelo, paradoxně na Velikonočním
trhu zase sněžilo a teploměry se zastavily těsně nad bodem mrazu. Jsme
rádi, i že přes nepřízeň počasí jste
dorazili v poměrně hojném počtu.
Pořádání trhů je „začarovaný kruh“.
Obsadit trh „kvalitními“ a hezkými
stánky není problém. Předpokladem
pro to, aby tomu bylo tak i v budoucnu,
je nejen návštěvnost, ale především
kupní síla. Prodejci, pokud si nevydělají ani na pokrytí všech nákladů a čas
strávený v mrazu a vlhku, je velmi
těžké je přesvědčit, aby přijeli i příště.
Další trh připravujeme na červen, na
termín konání Polické zelňačky. Další
trhy proběhnou o pouti. Dále je
v plánu Martinský trh a dva trhy
v prosinci.

Pátek 15. 4. 2016 od 18:00 hod
Sál Pellyho domů

GRUZIE

Napříč svérázným Kavkazem

Přednáška geografa a fotografa Pavla
Svobody
Gruzie láká na nedotčenou horskou
krajinu, skalní města, památky i skvělé
víno… Vydejme se do nejzapadlejšího
horského regionu Tušetie, kde pohraniční vesničky střeží kamenné rodové
věže se středověkou atmosférou. Zaledněné vrcholy se tyčí nad vesnicemi
hrdých Svanů, obyvatelů překrásné
Svanetie. Stověžatá“ vesnice Ušguli
pod nejvyšší horou Gruzie tvoří snad
nejzapadlejší památku UNESCO. Obětuje se býk, koza, ovce a víno i pálenka
čača teče proudem - vítejte na svátku
Kvirikoba - nejdůležitější pravoslavné
oslavě Svanetie. Nastává čas si odpočinout u Černého moře, či nahlédnout do
bohaté gruzínské historie skrze jeskynní chrám Vardzia či všudypřítomné
kostelíky. A co absurdní rodný domek
Josifa Stalina a jeho muzeum v Gori?
Vstupné: 60 Kč, děti 30 Kč

ZASÍLÁNÍ NOVINEK INFOMAILEM

Nabízíme zasílání e-mailových zpráv
o aktuálním dění (kulturní a společenské akce, kurzy, oznámení apod. –
rozesíláno cca 1x týdně). Pokud máte
zájem být zařazeni mezi jejich odběratele, přihlaste se na
www.policko.cz/cs/infomail.php
nebo sdělte svůj e-mail na
ckv@policko.cz.
www.facebook.com/pellyhodomy

FOTOGALERIE z proběhlých akcí
zveřejňujeme na
www.zonerama.com/PellyhoDomy
Pellyho domy

PELLYHO DOMY
Sál Pellyho domů od 14:30 hod

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO
ČASU

V jarních měsících bychom měli do
života uvést mobilního průvodce pro
Polici.
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6. 4. 2016
Česká hudba v době národního obrození
(Jaroslava Janečková)
20. 4. 2016
Archeologie v našem regionu
(Martin Lanta)
Vstupné: 60 Kč / přednáška

Pondělí 25. 4. od 19:00hod
Sál Pellyho domů

HODINY BIJÍ PŮL

Miloň Čepelka a 6 NaChodníku /
6 NaChodníku a Miloň Čepelka
Večer autorského čtení z prozaické
básně „ Hodiny bijí půl“, cimrmanologa, textaře, básníka a prozaika Miloně
Čepelky v doprovodu náchodského
šansonového uskupení 6 NaChodníku.
Miloň Čepelka se s NaChodníky potkal
poprvé v roce 2012. Od té doby společně připravují různé recitály, založe-
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né na příbězích šansonové sextetu 6
NaChodníku, doplněných o poezii i
prózu Miloně Čepelky.
V loňském roce vznikl specifický pořad, jehož stěžejním tématem je Čepelkova pozoruhodná básnická próza
„Hodiny bijí půl“, orámovaná autorskými šansony. Nevšední setkání při
nevšedním poetickém tvaru Vám nabízí zcela jiný náhled na opočenského
rodáka...
Vstupné vč. místenky: 150 Kč
Předprodej od 4. 4. 2016 v infocentru.

natočit?" Už dlouho jsme neviděli
dokument, u kterého by se dětem i
dospělým tak tajil dech. Film nás
uhranul tím víc, že nepopisuje
vzdálenou realitu, ale tajemství, která
jsou skryta kousek od nás, a přesto jsme
je až doteď nepoznali."
Jan Noháč, Aerofilms

INFORMAČNÍ CENTRUM

KOLÁROVO DIVADLO

NOVINKY V PRODEJI:

Pátek 8. 4. 2016 od 18:00 hod

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ

Vstupné: 60 / 50 / 40 Kč
Předprodej vstupenek v infocentru.

KINO

Úterý 12. 4. 2016 od 17:30 hod
Kolárovo divadlo

V HLAVĚ

Období dospívání může být velice
komplikované, a Riley, která je vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec
musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i
Riley je ovládána svými emocemi –
Radostí (Amy Poehler), Strachem (Bill
Hader), Hněvem (Lewis Black), Znechucením (Mindy Kaling) a Smutkem
(Phyllis Smith). Emoce žijí v Řídícím
centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli,
odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní… Animovaný
film studia Pixar.
Vstupné: 50 Kč
Prodej vstupenek hodinu před zahájením projekce v pokladně kina.
Pátek 22. 4. 2016 od 17:30 hod

PŘÍBĚH LESA

Projekce ke Dni Země
"Každý z nás viděl působivé záběry
divokých zvířat v Africe. Ale víte, jak to
vypadá uvnitř liščího doupěte? Běželi
jste někdy sto metrů lesem spolu s
divočákem a smečkou vlků? Stáli jste
někdy dva metry od skotačícího
kolouška? Když jsme poprvé viděli
záběry
středoevropské
přírody v
Příběhu lesa, říkali jsme si to samé, co
recenzent The Hollywood Reporter:
"Neuvěřitelné. Jak vůbec bylo možné to
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muži setkání s excentrickým terapeutem Lionelem Loguem, který má krále
zbavit nepříjemného hendikepu. Po
tuhém začátku se tito dva ponoří do
neobvyklého způsobu léčby a časem
mezi nimi vznikne nenarušitelné pouto. S pomocí Loguea, rodiny, vlády i
Winstona Churchilla král překoná
koktání a pronese zásadní řeč, která
inspiruje a spojí anglický lid a posílí
jeho národní sebevědomí…
Vstupné: 330/ 290 Kč
Předprodej vstupenek v infocentru.

Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí
Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s
Příběhem lesa. Tou nejmodernější
technikou natáčeli tvůrci čtyři roky na
desítkách lokací po celé Evropě,
dokonce žili v lese se sledovanými
divokými zvířaty. Jen díky unikátním
metodám natáčení dokážou autenticky
převyprávět příběh lesa od doby
ledové až po současnost a zachytit
vzrušující koloběh života v něm, který
ohromí dospělé a i dětské diváky.
Vstupné: 80 Kč
Prodej vstupenek hodinu před zahájením projekce v pokladně kina.

PŘIPRAVUJEME
KVĚTEN / ČERVEN

Úterý 17. 5. 2016 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

KRÁLOVA ŘEČ

Východočeské divadlo Pardubice
Po smrti otce – anglického krále Jiřího
V. – a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je princ Bertie, který se potýká
s vadou řeči, nečekaně korunován
králem Jiřím VI. Země stojí na prahu II.
světové války a zoufale potřebuje silného vůdce. Králova žena Alžběta (budoucí královna matka) domluví svému

PELLY COFFEE - Kvalitní zrnková
káva v balení 250 g. Směs vysoce kvalitních zrn 100% arabiky s původem
v Brazílii a Columbii je věnována Vilému Pellymu, úctyhodnému občanovi
Police nad Metují. Cena 229 Kč.
REFLEXNÍ PRVKY – Po schválení novely silničního zákona, kdy chodci jsou
povinni za snížené viditelnosti mimo
obec nosit reflexní prvky, máme
v nabídce potahy na batoh, reflexní
pásky, taháčky na zip a přívěsky na
klíče. Ceny 25 – 90 Kč.
NOVÉ HRNKY s motivem z Police
(radnice nebo kostel), obsah 0,3 l.
Cena 99 Kč.
HRACÍ KARTY – Mariášky s obrázky
Jaroslava Soumara. Cena 55 Kč.
KERAMICKÉ OMALOVÁNKY – široký
výběr výrobků z dílny Radky Eliášové.

VYZKOUŠEJTE KOLOBĚŽKY

I v roce 2016 bude v polickém informačním centru v provozu půjčovna
koloběžek české firmy KOSTKA. Disponujeme 3 modely (silniční Kostka
TOUR, terénní Kostka HILL, dětské
koloběžky KID) o celkovém počtu 8 ks.
Spolu s koloběžkami je možné si zapůjčit i ochranné helmy. V případě
zájmu o větší počet koloběžek je možné, po individuální domluvě předem,
zajistit koloběžky pro skupinu apod.
Bližší informace k půjčovně, tipy na
výlety atd. zájemci získají na
http://www.sportvpolici.cz/nakolobezky/ a v informačním centru.

INFORMACE
POMEZÍ:

Z KLADSKÉHO

Veletržní sezóna 2016 je za námi

Pro letošní rok Kladské pomezí
uzavřelo svoji veletržní sezonu. V lednu Branka, o.p.s. zavítala na brněnský
veletrh Go a Regiontour, v únoru poté
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navštívila polský Mezinárodní veletrh
cestovního ruchu ve Wrocławi a
v březnu se vydala do nedalekého
Hradce Králové na oblíbený veletrh
Infotour a cykloturistika. A co se návštěvníkům nejvíce líbilo a o jaké materiály byl největší zájem?
Kladské pomezí se nově prezentovalo v rámci expozice Východní Čechy
- Královéhradecký a Pardubický kraj –
s tematikou prusko-rakouská válka
1866. Pro účastníky na veletrhu Regiontour v Brně byl kromě propagačních
materiálů připraven zajímavý soutěžní
kvíz, kdy v každém dnu proběhlo slosování o zajímavé ceny. Hlavní ceny
věnovala pevnost Josefov v podobě
rodinných vstupenek do pevnosti spolu s Novým Městem nad Metují, které
jako odměnu zajistilo nástěnné hodiny.
"Ve Wrocławi byl velký zájem hlavně o
nabídku rodin s dětmi.": uvedla ředitelka Branky, o.p.s. Markéta Venclová,
která se veletrhu účastnila první den.
"Již tradičně byl počet návštěvníků
nejsilnější o víkendových dnech, kde se
po materiálech Kladského pomezí doslova zaprášilo “: dodala s úsměvem.
Na hradeckém veletrhu Infotour a
cykloturistika návštěvníci ocenili především aktuální jízdní řády cyklobusů
2016, které tradičně vozí nejen cyklisty z Hradce Králové až na Pomezní
boudy a z Náchoda na polskou stranu.
Potěšující novinkou je prodloužení
páteřní červené linky přes Janovice,
Jívku a Radvanice, tudíž se otevírají
další možnosti cyklovýletů v okolí
Jestřebích hor.
Na všech třech veletrzích měli návštěvníci, tak jako v předešlých letech,
zájem především o mapy regionu,
image materiál, nabídky programů pro
rodiny s dětmi a v neposlední řadě i o
ucelený přehled ubytovatelů, který
každoročně Branka, o.p.s. vydává
v podobě Katalogu ubytování.
Branka, o. p. s.

Provozní doba informačního
centra v DUBNU:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek
Polední přestávka:

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
11:30 - 12:00

O víkendech zajišťuje prodej turistických suvenýrů Muzeum papírových
modelů, 9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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APLIKACE „ZÁCHRANKA“
JE TADY….

Aplikace Záchranka je oficiální mobilní aplikací Zdravotnické Záchranné
Služby a její používání je zcela ZDARMA. Tato aplikace spatřila světlo veřejného světa 9. března letošního roku.
Tuto aplikaci si můžete ZDARMA stáhnout do Vašeho „chytrého telefonu“
z internetových
stránek
www.zachrankaapp.cz.
S mobilní aplikací „ZÁCHRANKA“ v
případě nouze jednoduchým způsobem kontaktujete Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu a
další užitečné informace, které slouží
pro Vaši záchranu po celé ČR. Tato
aplikace je rozdělena celkem do 3
částí:
První částí je tzv. ALARM. Telefon
po krátkém třívteřinovém přidržení
tlačítka okamžitě vytáčí linku 155 a
odesílá SMS s vaší polohou, stavem
baterie apod.
Druhou částí je tzv. LOKÁTOR. S
funkcí “Lokátor” jednoduše zjistíte
svoji přesnou GPS polohu a najdete
nejbližší
lékařskou,
zubní,
či lékárenskou pohotovost, nemocnici
či automatizovaný externí defibrilátor
/AED/. Aplikace přehledně zobrazuje
body zájmu s možností rychlé navigace
na dané místo.
Třetí částí je tzv. PRVNÍ POMOC.
Rychlé poskytnutí první pomoci před
příjezdem záchranné služby výrazně
zvyšuje šanci postiženého na přežití. S
mobilní aplikací ZÁCHRANKA v tom
nikdy nejste sami. Interaktivní návod
Vás provede nejdůležitějšími kroky
jednoduchou a intuitivní formou.
Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy
nevíte, co se může stát. Jedete autem,
při sportu, při rodinném výletě,… to je
výčet několika málo činností, které se
v mžiku mohou změnit v drama a boj o
život. Mobilní aplikace Záchranka je ve
Vašem mobilním telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby a navede
Vás v poskytnutí první pomoci.
Nová mobilní aplikace pomůže záchranářům lokalizovat místo nehody.
„V krizové situaci, např. při dopravní
nehodě či úrazu v terénu, si řada volajících nedokáže vybavit svou přesnou
polohu. Stisknutí tlačítka je v těchto
chvílích tím nejjednodušším krokem,“
říká MUDr. Jana Kubalová ze Záchranné služby Jihomoravského kraje.
Aplikace nabízí také interaktivní návod pro poskytnutí první po-
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moci. „Je to spíše edukativní záležitost.
Například během jízdy v tramvaji se
můžete naučit základy poskytovaní
první pomoci,“ dodala Kubalová. Jednoduchým přepnutím aplikace do
testovacího režimu si pak každý může
vyzkoušet aktivaci Alarmu nanečisto.
Mobilní aplikace je dostupná zdarma
pro telefony s operačními systémy
Apple iOS a Google Android.
Důležitým parametrem celého projektu je především fakt, že aplikace
byla od počátku vyvíjena v úzké spolupráci s krajskými záchrannými službami. Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského Kraje, ale i soukromých dárců, České pojišťovny a
společnosti Alfa-Helicopter.
Martin Balák
Zdroj: www.zachrankaapp.cz

ZÁHADNÉ POSTAVY
V POLICKÉM KLÁŠTEŘE
A OKOLÍ

Snad každé místo v našem malebném kraji má svoji osobnost, pověst
nebo záhadu. Ne jinak je tomu
s městem Policí nad Metují a jeho klášterem. Tak jednoho dne zvoní telefon a
představuje se mi mladá žena příjemným hlasem „Česká televize Brno,
produkce pořadu Záhady Toma
Wizarda“. Nejdřív jsem byl překvapen,
ale po vysvětlení, o co jde a proč volá,
se překvapení změnilo v příjemný
pocit zadostiučinění. Česká televize
chce natáčet v polickém klášteře! Ano,
v našem kraji se budou natáčet hned
dva díly pořadu pro děti a mládež. Část
v Broumově o Turínském plátně a část
u nás, o polickém klášterním pokladu
na břehu podzemního jezera.
Z ČT požádali o pomoc při shánění
komparzistů. Tak jsem se spolu se ZUŠ
Police nad Metují, Regionálním muzeem a dalšími zapojil také.
Téma: Záhada polického kláštera,
úkol: sehnat osoby představující mladíka, maminku s dětmi, mnichy, opata,
Krista, nacistu, generála. Jak do toho?
Ochotníci! A mezi nimi osoba nejpovolanější, Ivanka Richterová. S její pomocí se podařilo sehnat většinu osob.
Úkol to nebyl jednoduchý. Natáčení
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bude probíhat celý všední den. Navíc
v chladných chodbách kláštera a jako
odměna odpoledne v únoru na Ostaši
u sluje Českých bratří.
V průběhu příprav jsem byl také
postaven před otázku, kdy „navštívil“
Polici italský hrabě Raimund Montecuccoli, voják generálské hodnosti
v Habsburských službách. Pomohl náš
historik pan Pichl. Díky jeho faktografické sbírce Police nad Metují – Dějiny
města a regionu v běhu let, která byla
vydána na dvou CD v prosinci 2015,
jsem našel potřebné.
Vše je připraveno a den „D“ je tu.
Úterý 23. února se ráno scházíme před
branou polického kláštera. Je čiperné
únorové ráno a sedm statečných čeká
na příjezd štábu ČT. Vlastně jen pět,
pánové Pivoňka, Beran, Macoun, Matěna a já. Pánové Hambálek a Suchomel
začínali
natáčení
v broumovském klášteře a přijedou se
štábem. Později se k nám přidá paní
Thérová s Rosalií a Jáchymem Šedkovými.
S malým zpožděním, ale už jsou tady. Začíná shon a pro náhodného pozorovatele zmatek, ale vše má svůj
smysl. Díky laskavosti pana faráře
Mariana Lewického můžeme využít
příjemné zázemí klubové místnosti
vedle jeho kanceláře. Toto místo se
rázem mění v kostymérnu, šatnu,
maskérnu a hlavně v místo, kde je
teplo.
Jsme ustrojeni, nalíčeni a jde se na
to. Pokyny režiséra a celého štábu jsou
jasné a příjemná nálada, která mezi
všemi vládne od samého začátku, nás
zbavuje trémy. Natáčí se obraz za obrazem. Nejprve opat, mniši a generál
v chodbách kláštera a pak v „podzemí“
u pokladu. Následují záběry pro broumovský díl k Turínskému plátnu. Sejmutí Krista z kříže a jeho zabalení do
pohřebního roucha. Teprve když jsem
uviděl
protagonistu
Krista
v prochladlých prostorách kláštera,
ocenil jsem garderobu, do které oblékli
nás ostatní. Trnová koruna a bederní
rouška, toť vše. Všichni jsme s ním
cítili a jeho posmrtná ztuhlost byla
díky chladu opravdu věrohodná.
Hotovo, natáčení v klášteře máme
za sebou. Rychle na oběd a pak hurá na
Ostaš. Přidává se k nám paní Thérová
s holčičkou a vyjíždíme. Začíná chumelit. Jak to píší ve scénáři? „Mniši odvedou generála tajnou chodbou na Ostaš,
kde je krásně.“ No to opravdu je!
K občerstvení u pana Malíka přijíždíme auty a dál, jak jinak, pěkně po

svých. Hlavně nic nezapomenout. Sestup ke Sluji není jednoduchý.
V kostýmech a mnohdy s rekvizitami
v rukou sestupujeme po mokrých
kluzkých kořenech. Občas nás zachrání
schody, ale jinak si musíme pomáhat
jeden druhému, jak se dá. Jsme na
místě, kde se bude natáčet několik
posledních záběrů dnešního dne.
Štáb si nás připravuje k posledním
záběrům: „Vyjdete jako z podzemní
chodby, opat a mniši se zastaví, sundají generálovi šátek z očí. Ten se udiveně rozhlíží …“ znějí pokyny režiséra a
následuje otázka. „Kde mají louče?“
Obrací se na produkční. „Ty musí mít,
vešli s nimi do chodeb v klášteře a
přišli až sem. Jinak to nebude dávat
smysl“. Louče jsou v autě u Malíka.
Samozřejmě, že se pro ně nikomu nechce. Od sluje je to pořádný kus cesty a
ten krpál nahoru…, ale nakonec vyráží
pomocný kameraman. Tím pádem
máme pauzu. Opět začíná chumelit a
mě napadá, jestli to vůbec stihneme.
Začíná se připozdívat. Stihli jsme to.
Druhý den se ještě natáčely záběry
v klášteře s dětmi, Tomem Wizardem
(Jan Adámek) a jeho kamarádkou
Majdou (Magdaléna Tkačíková).
Jak to dopadlo? Na to se můžete
podívat 12. a 19. dubna 2016
v pořadu Záhady Toma Wizarda na
programu ČT Déčko.
Pořady budou následně k dispozici
v archivu České televize.
Kamil Hušek
Foto: Jaroslav Matěna
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Čtvrtek 7. dubna
Vernisáž od 18 hodin

LUKÁŠ CINKANIČ -377

od 18. 4. do 22. 4.

v týdnu před konáním akce, nebo v den
programu. V případě zájmu nás co
TÝDEN ZEMĚ!
nejdříve kontaktujte a rezervujte si
Program pro školní i mimoškolní
místo. Vaše dítě se k nám může přidat
kolektivy – Týden Země.
Tentokrát už po čtvrté. V letošním roce i na poslední chvíli nebo v průběhu
na téma Nejsme tady sami! Prohlídka týdne.
expozice, výstavy a papírová dílna.
Chcete do MPM za lepší cenu?
Na
letní
sezonu
připravujeme
spolupráci s turistickými portály a
dalšími partnery. Drobný dáreček –
slevu na vstupné do muzea dostanete
už teď od partnerů níže (kompletní
seznam od 1. 5. 2016 na našem webu)
- GE Money Bank, a.s.
www.beneplus.cz sleva - 10%
- RODINNÝ PAS sleva - 10%
- KARTA BROUMOVKA sleva-15%
- čtenáři letošního Blesk průvodce

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO

Výstava od 8. dubna do 1. května.
Otevřeno v otevírací době MPM. Prostor nad BB Kavárnou v Zeleném domečku. Vstup volný. Výstavu podporují
město Police nad Metují, Zelenina Suchomel, Květinářství U Petry, BB Kavárna a Vinotéka Sodomková. Děkujeme.
Pondělí 4. dubna
od 9 do 17 hodin

Nejen výtvarný příměstský tábor.
V místě, kde papír ožívá!
týden - 18. – 22. července 2016
věk - od 6-12 let, od 8 hod do 15 hod
(příchod možný od 7:30, odchod možný do 16 h). Minimální počet dětí 8,
maximální počet 20.
cena za týden: 850,- Kč, možnost
účasti bez oběda: 600,-Kč
cena za den: 200,-Kč, možnost účasti
bez oběda: 160,-Kč

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
NA VÝSTAVU, DO TVOŘIVÉ
DÍLNY A MÍSTNOSTI SBĚRATELŮ

Každé první pondělí v měsíci, přijďte
zdarma od 9 do 17 hodin prohlédnout
novinky v místě, kde papír ožívá!
Stále tvoříme drobné dárečky nejen
z papíru, které se pokusíme proměnit
ve finance, které poslouží Nadačnímu
fondu Hospital Broumov.
Středa
od 14 do 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Přijďte se k nám podívat! Rozvíjíme u
dětí trpělivost, radost z vybojovaného
výsledku. Kroužek není věkově
omezen.
Cena vstupu 20,-Kč, Pololetní vstup
150,-Kč
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V ceně je zahrnut oběd (v blízké restauraci), pitný režim, program, lektor
a veškerý výtvarný materiál. Kdo nevyužije nabídky společného oběda
v restauraci, je možné si donesený
oběd ohřát v kuchyňce. Děti se seznámí s tím, jak to v muzeu nebo galerii
chodí. Co obnáší vytvoření výstavy. Na
konci týdne si děti z prací vytvořených
v týdnu výstavu připraví a prožijí i
vernisáž. Během týdne bude probíhat
prostorová i plošná tvorba. Kresba a
malba dle modelů i vlastní fantazie.
Improvizace, barvy. Návštěva Regionálního muzea v Polici nad Metují a
Muzea Merkur. Pokud dovolí počasí,
vyzkoušíme si i tvorbu v plenéru. Děti
s sebou budou potřebovat – zástěru,
popřípadě kapesné na zmrzlinu.
V případě zájmu vyplňte přihlášku na
facebooku, na webu nebo přímo
v MPM. Platba hotově nebo kartou na
pokladně Muzea papírových modelů

Od nového roku Muzeum papírových
modelů
bylo
díky
partnerům
propagováno na třech veletrzích.
GO & REGIONTOUR v Brně 14. -17. 1.
(Prostřednictvím Kladského pomezí)
HOLIDAY WORLD v Praze 18. - 21. 2.
(prostřednictvím Společnost pro destinační management Broumovska)
INFOTOUR v Hradci Králové 11. –12.3.
(prostřednictvím Merkur Toys s.r.o.)

Během dubna byli na dva vybrané
termíny pozváni do MPM provozovatelé a pracovníci v cestovním ruchu,
pohostinství a ubytovatelé v regionu za
účelem výměny propagačních materiálů a představení novinek na letní turistickou sezonu. Letní program akcí a
novinky pro návštěvníky představíme
v květnovém čísle Polického měsíčníku.

INFO@MPMPM.CZ
777 828 657
WWW.MPMPM.CZ
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Město Police n/Met. ve spolupráci s TJ SOKOL
a Hasiči Velká Ledhuje Vás zvou
Spolek Pod čepicí z. s. s radostí oznamuje...

Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí v Hronově
bude pro návštěvníky poprvé otevřeno

30. dubna 2016

Najdete nás ve 2. patře bývalé hotelové
školy na autobusovém nádraží
(Čapkova 193, Hronov 549 31)
Otevírací doba
PO - zavřeno
ÚT - PÁ - 13:00 - 17:00
SO, NE - 9:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
V první otevírací den se mohou všechny děti těšit na malý dáreček!
Těšíme s na Vás...
Aktuální informace, novinky i výši vstupného naleznete na našem webu:
www.muzeumpodcepici.cz
Současně všechny srdečně zveme na představení Úžasného Divadla
fyziky z Brna. Vstupenky jsou již v předprodeji v informačních centrech
v Hronově, Červeném Kostelci, Náchodě, Polici nad Metují i v
Broumově. Určeno pro dospělé a mládež od 15 let.

15. dubna, 18:00 - Čapkův sál, Hronov
Vidět zvuk, slyšet světlo...

V sobotu 30.4. 2016 se v Broumově stane zázrak. Do Broumova
přijede držitel hudebnÍ ceny GRAMMY

NAPOLEON MURPHY BROCK se skupinou
PEACH NOISE EXPERIENCE.

30. dubna 2016
na Polické náměstí

PROGRAM:
Zdobení a stavění máje

Lampiónový průvod Starým parkem

Zapálení hranice v hospůdce u Pavla
Soutěže pro děti

Opékání vlastních buřtů

K tanci a poslechu zahrají
Kamarádi Osady 5

Bližší informace budou upřesněny
v průběhu dubna.

SBĚRATELÉ POZOR !!!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
POŘÁDAJ DNE 23. 4. 2016 VOD 8.00 HOD.
na sále hostince, další přeukrutně vohromnou
sběratelskou burzu, na který bude možno
vyměnit či zakoupit / a to je jennou istý/
skvosty nedozírnejch hodnot.

Nestává se často, aby držitel nejvyššího hudebního ocenění navštívil naši metropoli, natož Broumov. Ovšem Napoleon M. Brock na
Broumovsku bude v rozmezí tří let potřetí. Z toho dvakrát v Šonově. Při
předchozích návštěvách vznikl mezi tímto špičkovým muzikantem, který
hrál mnoho let s fenomenálním muzikantem FRANKEM ZAPPOU,
a pořadateli MUSIC & THEATRE
S.G.PITAŠ, nadstandardní vztah. A
proto bude Broumov jediné město v
ČR, kde zahraje při otevření nového
undergroundového klubu EDEN.
V sobotu 30.4. 2016 se takřka po
roce opět otevírá klub Eden s novým
originálním výčepem (dílo umělce
Petra Vaňka) a toaletami i pro vozíčkáře. Tento velký den zahájí,
jak jsem již avizoval, v 19 hodin
NAPOLEON MURPHY BROCK
& PEACH NOISE EXPERIENCE.
Ovšem jaká by to byla oslava bez
tance a veselí. A právě k tomuto
účelu nám bude do roztrhání těla
hrát výborná kapela EXPERIMENT
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Vítaný ste úplně šecky, kerý se kolem
starožitností a sběratelskejch artefaktů jen
malinko motáte a na kerý jen trochu dejchlo
to kouzlo, vlastnit něco ve sbírce.
Stolky pro nabízející – zadarmo, vlezný taky žánný
….. šecko jen pro ten pocit.
Vobčerstvení zajištěno.

ROCK z České Skalice. Upozorňuji, že kapacita
sálu je omezená. Předprodej vstupenek bude na
těchto místech: PRODEJNY ZDRAVÉ VÝŽIVY
LANTOVI V HRONOVĚ A NÁCHODĚ a v
ŠONOVĚ PENZION U PITAŠŮ. Nebo po domluvě přes telefon 603158927 a email: sgpitas@
gmail.com.
Při této příležitosti se budou prodávat trika
klubu EDEN.

Nenechte si ujít jedinečný zážitek v novém
klubu s jedinečnou muzikou.

Zve Standa G.Pitaš
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POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 4. část
JAN JANSKÝ – muž, který odhalil tajemství krve

Prof. MUDr. Jan Janský (3. dubna
1873, Praha-Smíchov – 8. září 1921, Dolní
Mokropsy) byl český sérolog, neurolog a psychiatr, objevitel krevních skupin.
Narodil se v Praze na Smíchově v rodině
obchodníka a továrníka. V roce 1892 vystudoval smíchovské gymnázium, tehdy akademické. Po maturitě pak pokračoval ve studiích lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, kterou absolvoval v roce 1898. Po
promoci nejprve nastoupil jako lékař na psychiatrickou kliniku v Praze,
v roce 1914 se stal profesorem pražské
České univerzity a zástupcem přednosty psychiatrické kliniky. J. Janský byl i soudním
znalcem v oboru psychiatrie.
Během první světové války sloužil dva
roky jako lékař na frontě, po srdečním infarktu
byl propuštěn ze služby. Po válce nastoupil na

místo přednosty neuropsychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Praze. Tři roky nato,
8. září 1921, zemřel v Horních Černošicích
nedaleko Prahy na následky anginy pectoris
ve věku 48 let.
Jako psychiatr se od počátku své lékařské
praxe zabýval vztahem mezi shlukováním
krve a duševními poruchami. Napsal již řadu
vědeckých prací, když ho napadla myšlenka,
zda u některých duševních nemocí nelze najít
změny ve složení krve. Jako víceméně vedlejší produkt své výzkumné činnosti prokázal v
roce 1907, že lidskou krev, ať člověka zdravého nebo duševně nemocného, lze podle určitých rozdílů ve vlastnostech krvinek rozdělit
do 4 základních skupin. Přiřadil jim římské
číslice I., II., III. a IV. Tento zásadní objev
nicméně není v době svého vzniku doceněn.
Janský sám se výzkumu krve dále nevěnuje,
středem jeho činnosti je psychiatrie, provádí
též mnohé výzkumy neurologické, věnuje se
intenzivně problematice mozkomíšního moku.
Již před Janským v roce 1901 učinil objev krevních skupin rakouský lékař Karl
Landsteiner, ale rozlišil pouze tři, nikoli čtyři
základní krevní skupiny. Ten za objev získal
roce v roce 1930 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu, O Landsteinerovi a jeho práci
Janský nic nevěděl. Janský zjistil, že existuje
krevní skupina, jejíž příslušníci mají červené krvinky neshlukovatelné žádným lidským
sérem, naopak však shlukují krvinky všech
ostatních skupin. Janský označil tuto skupinu
jako I (odpovídá dnešnímu označená 0 – univerzální dárce). Úplně opačná je skupina, již
označil jako IV (odpovídá dnešnímu označení

AB – univerzální příjemce).- její krvinky jsou
shlukovány sérem všech ostatních skupin,
ale neshlukují a nesrážejí žádné krvinky jiné
skupiny. V roce 1921 přijala komise americké lékařské asociace Janského označení
krevních skupin, což potvrdilo světovou prioritu jeho objevu. V pomyslném soupeření o
tento primát je Janský upřednostněn před K.
Landsteinerem, Označení krevních skupin
jako A, B, AB a 0 bylo zavedeno až ve třicátých letech 20. století.
Jan Janský byl propagátorem dárcovství
krve. Na jeho počest je dobrovolným dárcům
krve v České republice a na Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana Janského
V roce 1953 byl natočen životopisný film
Tajemství krve režiséra Martina Friče pojednávající o jeho životě. Hlavní roli zde hrál
Vladimír Ráž.

Jan Janský na bronzové Janského plaketě

František Janeček

6. duben 1896 – zahájeny 1. novodobé letní
olympijské hry v řeckých Athénách

Mezinárodní olympijský výbor 1896 v Athénách.
Stojící zleva: Gebhart (Německo), Jiří Stanislav
Guth-Jarkovský (Čechy), Kemény (Uhersko),
Balck (Švédsko); sedící: Coubertin (Francie),
Vikelas (Řecko), Butovskij (Rusko)

Před 120 lety 6. dubna 1896 (25. března podle juliánského kalendáře) byly v řecké
metropoli, Athénách oficiálně zahájeny první
letní olympijské hry. Jednalo se o první mezinárodní olympijské hry konané v moderní éře.
Polický měsíčník - DUBEN 2016

Vzhledem k tomu, že Starověké Řecko bylo
kolébkou starořeckých olympijských her,
bylo považováno za nejlepší volbu pro první
ročník, aby se tato soutěž konala v Athénách.
Rozhodnutí obnovit prastarou tradici a zorganizovat moderní olympijské hry v Řecku
bylo oficiálně schváleno na prvním olympijském kongresu, organizovaném Pierrem
de Coubertinem, francouzským pedagogem
a historikem, v Paříži, dne 23. června 1894.
V průběhu tohoto kongresu vznikl také
Mezinárodní olympijský výbor (MOV), kterému předsedal vždy ten člen, v jehož zemi se
hry měly konat. Prvním prezidentem nově vytvořeného Mezinárodního olympijského výboru byl zvolen Demetrius Vikelas (Řecko).
Za Čechy byl členem výboru zvolen dr. Jiří
Stanislav Guth-Jarkovský.
Zahajovací ceremoniál olympijských
her se konal 6. dubna na Velikonoční pondělí v den 75. výročí vzniku řeckého hnutí za
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nezávislost. Stadion Panathinaiko, objevený
při archeologických pracích roku 1870 a kompletně zrekonstruovaný roku 1895, hostil ceremonie slavnostního zahájení za účasti řeckého
panovníka Jiřího I. Athény byly vyzdobeny
vlaječkami a květinami, to vše stylizované do
tvaru písmen OA a dat 776–1896 (22. července 776 před naším letopočtem byly zahájeny
první antické olympijské hry). Ráno královská
rodina a organizátoři her zamířili do kostela,
aby si připomněli výročí osvobození od turecké invaze. Kolem poledního začaly na stadión
Panathinaiko proudit davy lidí, asistovala jim
k tomu nově vytvořená Olympijská policie,
která se vyznačovala nápadným oblečením.
Černé kalhoty doplňovalo třešňové sako a bílá
přilbice.
Na Panathinaiko se sešlo cca 80 000 lidí,
včetně celé královské rodiny. Nejprve nastoupili všichni sportovci, kteří se rozdělili na ploše dle příslušnosti k jednotlivým národům. Po
projevu prince Constantina, prezidenta organizačního výboru her, se přibližně v 15:30 ujal
slova jeho otec, král Jiří I. Řecký, aby oficiálně
zahájil Olympijské hry.
Od 6. až do 15. dubna 1896 soupeřilo ve
43 soutěžních disciplínách devíti sportů. 245

sportovců ze 14 zemí v duchu starodávného
olympijského hesla „Citius, altius, fortius“
(„Rychleji, výše, silněji“). Čeští sportovci
v Athénách nestartovali a her se zúčastnil jen
dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Ze zahraničí
přijelo jen sedmdesát sportovců.
Oceněni byli pouze první dva sportovci v každé disciplíně. První dostali stříbrnou
medaili a olivový věnec, druzí bronzovou medaili a vavřínový věnec. Třetí nedostali nic.
Hvězdami her se stali Němec Carl Schuhmann,
který v zápase a gymnastice získal celkem čtyři
prvenství, zatímco Hermann Weingärtner získal největší počet medailí, tři zlaté, dvě stříbrné
a jednu bronzovou. Jako novinka her se objevil i maratónský běh, ve kterém zvítězil řecký
sedlák Spyro Luys v čase pod 3 hodiny. Poprvé
zde také zazněla oficiální olympijská hymna.

Navzdory mnoha překážek a dílčích neúspěchů, byly I. olympijské hry v Athénách
velmi okázalé a slavnostní. Navazovaly na
myšlenku antických her, v jejichž čase byly
zakázané všechny války. Moderní lidstvo tuto
ideu udržet nedokázalo, sérii olympijských
her dvakrát přerušila světová válka a několikráte se staly politickou demonstrací.
Olympijské hry se na území Řecka vrátily
až po 108 letech při XXVIII. letních olympijských hrách 2004.

Stříbrná medaile určená pro vítěze

Zahajovací ceremoniál

František Janeček

KALENDÁRIUM - Významná březnová výročí narození a
úmrtí slavných hudebních osobností
Vzpomínáme:

Sergej Sergejevič Prokofjev

skutečností, že psal i scénickou a filmovou
hudbu, mimo jiné k Ejzenštejnovým filmům
Alexandr Něvský a Ivan Hrozný.

Duke Ellington

dal specifický zvuk. Orchestr Duka Ellingtona
vedl až do své smrti 24. května 1974 (ve věku
75 let). S úspěchem vystoupil také v Praze.
Spolu s Armstrongem je pokládá za největšího
představitele džezu všech dob.

František Kmoch

23. dubna 1891 se narodil v Soncovce
(nyní na jihovýchodní Ukrajině), zapadlé vesnici na jihu tehdejší Ruské říše, ruský
hudební skladatel, pianista a dirigent Sergej
Sergejevič Prokofjev, jeden z hlavních představitelů moderní hudby 20. století. Hudbu
studoval u jiných slavných ruských skladatelů jako byli R. Glier a N. Rimskij-Korsakov.
V letech 1918 až 1933 žil v západní Evropě,
jako pianista se živil koncertováním a skládal klavírní koncerty a sonáty. Po návratu do
Sovětského svazu se ho oficiální propaganda
snažila zařazovat jako hudebního představitele
socialistického realismu, ve skutečnosti však
musel bojovat s cenzurou a byl kritizován pro
„přehnaný formalismus“ a kakofonii. Mezi
jeho nejznámější díla patří Péťa a vlk a balety Romeo a Julie, Popelka a další. Zemřel v
Moskvě ve věku 62 let (5. března 1953) právě
v době, kdy se v Moskvě začal nacvičovat jeho
nový balet Kamenný kvítek. Je méně známou
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29. dubna 1899 se narodil ve Washingtonu
D. C. americký jazzový hudebník, kapelník a
skladatel Edward Kennedy "Duke" Ellington.
Osud tohoto velikána amerického džezu byl
poněkud odlišný od většiny černých džezových hvězd té doby. Vůbec nevzešel z nuzných poměrů. Jeho otec byl komorník, občas
vypomáhal i v Bílém domě a mladý Ellington
navštěvoval střední školu a studoval kreslení.
Jako džezový skladatel dovedl svou představu
zformovat prostřednictvím svého orchestru a
sólistů do neopakovatelného tvaru. Ze začátku hrával pro zámožné bílé turisty v luxusních
klubech, později už jen koncertoval. Rozšířil
svůj orchestr na big-band., nazval ho svým
jménem a vlastními skladbami i aranžmá mu

30. dubna
1912 zemřel v
Kolíně ve věku
64 let český
dirigent a skladatel dechové
hudby František
Kmoch. Narodil
se 1. srpna 1848
v
Zásmukách
u Kolína. Jako
učitel působil na
Kolínsku a hrával jako houslista v místních
kapelách. V roce 1871 založil soubor, který se
stal kapelou kolínského Sokola. Jeho vystoupení, která byla původně pouze příležitostným
hraním, dostávala postupně koncertní charakter a Kmocha zvali do Prahy i do Brna. Jeho
kapela hrála ve Vídni, v Budapešti a v rámci
všeruské výstavy až v Nižním Novgorodě.
František Kmoch složil více než 230 skladeb,
převážně pochodových a tanečních, ale i hudbu k sokolským cvičením. Ve svých skladbách
často cituje lidové a zlidovělé písně. Od roku
1961 organizuje město Kolín každoroční festival dechových orchestrů Kmochův Kolín; na
něj pravidelně přijíždějí nejlepší dechové orchestry z celé Evropy

František Janeček
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Š KO L ST V Í

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater

Na další akci Polické univerzity volného času jsme ve středu 2. února přivítali
pana Richarda Švandu s manželkou, abychom vyslechli přednášku na téma „Pevnost
Dobrošov“. Obvyklý hudební úvod zajistila
opět ZUŠ. Posluchače přišla potěšit svou
hrou houslistka Anna Klára Pospíšilová, která přednesla 1. větu koncertu a-moll belgického skladatele Henriho Vieuxtempse a její
výkon byl odměněn velkým potleskem.
Pak již přišlo na řadu hlavní téma odpoledne a nutno říci, že pan Švanda je k tomuto
tématu skutečně osobou povolanou. V současné době totiž pracuje ve funkci správce národní kulturní památky pevnost Dobrošov. V
úvodu své přednášky připomenul politicko –
hospodářskou situaci v letech 1930 – 38, dobu
poznamenanou vysokou nezaměstnaností, ale
také dobu, kdy se objevilo velké nebezpečí
expanze ze strany nacistického Německa a
československá vláda musela řešit otázku,
jak se případné expanzi bránit. V podstatě se
jednalo o dvě varianty – vyrábět tanky nebo

stavět na hranicích opevnění. Obě varianty
byly velice nákladné, ale nakonec bylo přikročeno ke stavbě pevností. Jedna z nich byla
plánována právě u Náchoda. Podle projektu se
mělo vybudovat šest bojových a jeden vchodový objekt, propojený v podzemí systémem
chodeb. Stavba byla přidělena pražské firmě

Kapsa a Müller a do září 1938, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda, byly vybudovány
asi 2 km podzemních chodeb a na povrchu dokončeny 3 objekty. Poté byly práce na těchto
pevnostech v celé republice zastaveny a nedokončené stavby uzavřeny. Za války sloužily
okupantům jako cvičné objekty a na konci
války byly některé využívány k bojovým
účelům. Po válce byly tyto objekty vráceny
armádě a teprve v šedesátých letech armáda
uvolnila pevnosti i pro veřejnost, většinou pro
muzejní účely. V současné době se uvažuje o
velké rekonstrukci pevnosti Dobrošov v letech
2017-19, ale situaci značně komplikují velké
kolonie netopýrů, kteří si zde zřídili zimoviště. Jsou zde totiž i některé chráněné druhy a o
přesném způsobu rekonstrukce se stále jedná.
Ale i tak máme stále ještě možnost pevnost
navštívit. A tak tedy využijme některého pěkného jarního dne k hezkému výletu a navštivme pevnost Dobrošov. Prohlídka jistě stojí za
to.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

Významné úspěchy poříčských studentů v odborných soutěžích

Na konci ledna proběhlo v Galerii výtvarného umění v Náchodě slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže NAŠE GALERIE. Letošní
10. ročník byl věnován tématu světla. Střední
škola propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí byla zastoupena hned v několika soutěžních kategoriích - kresbě, grafice, fotografii a
malbě. Tento ročník byl pro poříčské studenty
opět velmi úspěšný. V kategorii grafika obsadili všechny první příčky žáci 3. ročníku oboru
Propagační design, kolektiv autorů z téže třídy
získal i zvláštní cenu poroty za rozsáhlý cyklus monochromních prací inspirovaných městy z našeho okolí. Vítězná Zuzana Kociánová
vytvořila linoryt s názvem Kompozice barevný svět. Úspěšná autorka osvětluje vznik svého díla: „Protože mám ráda techniku, použila
jsem motivy šroubů, ozubených kol a řemenů,
ze kterých jsem vytvořila hlavu, jejíž půlka
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plná starostí se rozpadá, ale ta druhá značí
úsměv a spokojenost.“ Stříbrnou příčku vybojovala Eliška Bednářová se svou zajímavou
prací. „Moje grafika obsahuje žárovku, ve které kvetou máky. Na pozadí jsem zvolila černé
a bílé pruhy. Ta žárovka představuje pokrok,
nápady, umožňuje vidět i ve tmě a květiny zase
propojují technologie s přírodou.“ Kvalitu a
kreativitu výtvarných prací dosvědčuje i značný zájem veřejnosti o tvorbu mladých tvůrců.
V posledních únorových dnech byla v
prostorech broumovského infocentra vyhodnocena celostátní soutěž ve tvorbě preventivního protidrogového plakátu v rámci
projektu Národní protidrogové centrály s názvem Správným směrem, ve které obsadil
reprezentační tým mladých grafiků ze Střední
školy propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí v kategorii středních škol všechna čelní místa! Mladá generace měla možnost touto
cestou vyjádřit svůj životní postoj k problematice nelegálních drog. Vítězný plakát vytvořila žákyně 3. ročníku oboru Reprodukční
grafik Jana Havlíčková. „Na vyhlášení jsme
přijeli plni očekávání. Náš tým se umístil na
předních příčkách a za odměnu jsme získali hodnotné ceny, které nám udělaly radost,“
konstatuje skromně šťastná vítězka soutěže.
Radan Marel ze stejného ročníku se vyjádřil ke své soutěžní práci: „Na mém plakátu
jsou dvě půlky srdce, zdravé a nemocné. Ke
každé půlce jsem napsal alespoň tři skutečnosti spojené se zdravím. Poté už jsem si jen
hrál s barvami.“ Porota jeho plakát vyhodnotila jako druhý nejlepší. Jeho spolužačka
Michaela Chalupníková měla zase jiný nápad. „Ke kresbě jsem použila grafický tablet
a snažila jsem se vystihnout pocity člověka,
který si drogu vezme. Nejdříve je v ráji, ale

poté spadne do pekla. Moc mě překvapilo, že
můj plakát získal 3 místo.“ Ceny za nejzdařilejší plakáty předali poříčským studentům
vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych, ředitel NPC SKPV PČR, brigádní generál Mgr.
Martin Červíček, ředitel královéhradecké policie, společně se starostou města Broumova.
Vítězné práce budou vystaveny v areálu školy
ve Velkém Poříčí.

Do třetice se k úspěšným spolužákům připojila i studentka 1. ročníku oboru Propagační
design Adéla Ševčíková, která zvítězila ve
školním kole Olympiády v českém jazyce,
v okresním kole v tvrdé konkurenci studentů
gymnázií obsadila velmi cenné 2. místo a bude
poříčskou střední školu reprezentovat v krajském kole této olympiády. Všichni reprezentanti školy si zaslouží za své výborné výkony
velký dík!

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Spolupráce Gymnázia
Broumov s Univerzitou
Hradec Králové

V rámci nově se rozvíjející spolupráce
s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec
Králové navštívil v pondělí 21. 3. 2016 naši
školu Mgr. Jan Prouza, Ph.D., vedoucí katedry politologie. Pro naše studenty ze sexty a ze
2.A měl připravenou skvělou přednášku „Jak
z toho ven“, ve které netradičním způsobem
představil politologii jako vědu. Hovořil o jejím vzniku, vývoji a o jejích základních otázkách. Ukázal politologii jako praktickou vědu
a na příkladech z minulosti i ze současnosti
vysvětlil studentům možnosti politologie pro
řešení problémů současné společnosti.

Karel Výravský

Angličtinář roku:

Excelentní výsledky studentů
broumovského gymnázia
V tomto roce se soutěže zúčastnilo celkem
10 985 studentů z celého světa. V rámci ČR to
bylo 8 744 studentů. Tato statistika je na místě
proto, abyste si při čtení výsledků uvědomili,
jak výborných výsledků dosáhli studenti našeho gymnázia. Pořadí našich nejlepších deseti je
následující: 1. Josef Heinzel (Suchý Důl) - 39.
v ČR a 84. na světě; 2. David Švorčík - 312. +
591. 3. Martin Frömmel - 431. + 790.; 4. Pavlína
Hartmanová - 438. + 803.; 5. Jan Pipota - 709.;
6. Šimon Zahradník - 1251.; 7. Ondřej Hofman
- 1309.; 8. Barbora Szulcová - 1372. 9. Tomáš
Mrština - 1445.; 10. Zuzana Fáberová – 1520.
Do první poloviny na světě se dostalo 13 z 26
studentů. Ráda bych všem poděkovala za účast.
Blahopřeji ke krásným výsledkům. Pro mě jsou
dostatečným důkazem toho, že jazyky jsou potřeba a že se je lze výborně naučit i na malé škole
v pohraničí.
Milan Kulhánek
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Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
organizuje pro žáky 8. a 9. tříd polytechnické kroužky
V posledních letech ve firmách v
celé republice vzrůstá zájem o kvalitní techniky a
zaměstnavatelé se čím dál více zaměřují na čerstvé absolventy středních škol, pro které připravují často velmi zajímavé podmínky při nástupu do
zaměstnání. Naše škola má zájem zajistit našim
budoucím absolventům dobře placené zaměstnání a současně zaměstnavatelům dostatek kvalitních zaměstnanců. K tomu je potřeba především
zvýšit zájem žáků v základních školách o vzdělávání v technických oborech.
V období duben – červen 2016 a září až prosinec 2016 bude naše škola organizovat za finanční
podpory Královéhradeckého kraje polytechnické

kroužky pro žáky 8. popř. 9. tříd základních škol
regionu – zcela Z D A R M A
1. Kroužek elektroniky a robotiky pro žáky ZŠ
2. Kroužek Konstruování pro žáky ZŠ
3. Kroužek Mechanické práce na motorových
vozidlech pro žáky ZŠ
4. Kroužek základů programování CNC pro
žáky ZŠ
5. Kroužek ručního zpracování kovů, dřeva a
plastů pro žáky ZŠ
Podrobnosti získáte na: www.spshronov.cz, ,
www.facebook.com/SPSHRONOV
Radka Slezáková
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Základní umělecká škola informuje…
Úspěch muzikálu

«Sněhová královna»

Třikrát vyprodané Kolárovo divadlo v
Polici nad Metují - to mluví za vše.
A navíc stovky spokojených a nadšených
diváků - co víc si přát?
Děkujeme všem, kteří se přičinili o zdárnou realizaci tohoto úspěšného muzikálu a
již nyní můžeme prozradit, že autorka, Adéla
Kubečková, zpracovává další pohádkové
téma do formy dětského muzikálu. Tentokrát
to bude pohádka Boženy Němcové „Sedmero
krkavců“.
A soudě podle prvních ukázek, opět se budeme moci těšit na zajímavé dílo…

Představitelé Gerdy a Káje
Eliška Johnová a Vláďa Uhnavý

Návštěva z Warringtonu
Návštěva Janice Pounds a Chrise
Bastocka v Polici nad Metují
9. – 12. března 2016

Návštěva delegace z Warringtonu byla
připravována s velkým předstihem – první
kontakt vzešel z anglické strany více než před
rokem, kdy paní Janice Pounds zaujaly webové stránky naší školy, které vzbudily její zájem dozvědět se více o koncepci uměleckého
vzdělávání u nás.
Chystaná návštěva musela být několikrát
odložena pro zdravotní komplikace a nutnou
operaci paní Janice. Nakonec přijela se svým
spolupracovníkem Chrisem Bastockem ve
středu 9. března a strávila v našem městě tři
dny. A že to byly náročné tři dny, mohu potvrdit, neboť jsem tyto dny strávil s nimi od rána
až do noci jako jejich průvodce.
Hned ve čtvrtek ráno byli hosté přijati na
radnici v Polici nad Metují paní starostkou
Idou Jenkovou a poté jsme se přesunuli do
ZUŠ, kde jsme pro ně připravili malý koncert s ukázkami dovedností našich žáků. Po
podrobné prohlídce školy přišel čas na jednotlivé hospitace ve výuce, které trvaly každé
odpoledne až do večera.
Hosty zajímalo úplně všechno: Navštívili
jsme nejenom individuální výuku na různé hudební nástroje, ale i kolektivní předměty pro
souborovou a orchestrální hru a také sborový
zpěv.
Novou zkušeností pro ně bylo seznámení
s výukou na tanečním a výtvarném oboru a
možností mezioborové spolupráce na společných projektech a vystoupeních. A naprosto
fascinováni byli při návštěvě multimediální
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učebny a filmového ateliéru grafického oboru se všemi možnostmi pro multimediální a
filmovou tvorbu včetně školního televizního
studia.
Velký zájem projevili také o přípravu a
způsob výuky malých dětí v přípravných odděleních i o organizaci a náplň teoretického
předmětu Hudební nauka.
Každý večer jsme potom dlouho do noci
diskutovali a seznamovali se s rozdíly v pojetí
uměleckého vzdělávání ve Velké Británii a u
nás.
Potěšilo nás, že hosté vysoce hodnotili
úroveň našeho vzdělávání i zaujetí a přístup
žáků k vlastnímu uměleckému projevu.
S hosty jsme se rozloučili v sobotu odpoledne ve škole před jejich odjezdem na
letiště trochu netradičně – a nakonec i velmi
emotivně. Navštívili jsme totiž na závěr sobotní soustředění dětského pěveckého sboru „Studánka“, který našim hostům zazpíval
mimo jiné také několik písní v anglickém jazyce, jejichž obsah a provedení se hluboce dotkl
jejich srdcí, takže odcházeli doslova se slzami
v očích a s prohlášením, že toto byla nejkrásnější tečka za jejich pobytem v Česku…
Při loučení jsme si potvrdili, že za tyto
tři dny jsme navázali velmi blízké profesní i
přátelské vztahy a shodli jsme se na tom, že
bychom rádi pokračovali v rozvíjení této part-

Krajská soutěž ve hře
na klávesy

Dne 16. března se uskutečnilo v ZUŠ
Střezina Hradec Králové krajské kolo soutěže
ve hře na elektronické klávesové nástroje. Pan
učitel Ján Pastorek do této soutěže připravil
dva žáky – v první kategorii soutěžil František
Šrámek, který získal za svůj výkon třetí cenu,
a ve druhé kategorii vybojoval druhé místo
Přemysl Řezníček.
Gratulujeme!

nerské spolupráce a vzájemném obohacování.

Příspěvek Janice Pounds:

Janice Pounds a Chris Bastock z organizace Accent Music Education Hub (Warrington)
navštívili Základní uměleckou školu v Polici
nad Metují jako hosté ředitele školy Lubora
Bořka.
Celé tři dny nám bylo umožněno navštěvovat hodiny instrumentální, orchestrální i
pěvecké výuky a získat tak nové poznatky o
skvělých možnostech, které žáci mají jak ve
výuce, tak i veřejných produkcích.
Předpokládáme, že pan Bořek a jeho kolegové navštíví Warrington v blízké budoucnosti, takže trvalé partnerství mezi oběma partnerskými městy se bude dále rozvíjet.
Janice Pounds k tomu poznamenala:
„Tato návštěva nám pomohla lépe pochopit umělecké vzdělávání v Polici nad Metují a
inspirovala nás k intenzívnímu přemýšlení, jak
bychom mohli přenést tuto metodiku také do
naší výuky ve Warringtonu.
Byla to pro nás čest a privilegium pracovat s takovými inspirativními kolegy a pozorovat nadšení a zaujetí studentů při výuce.“

František Šrámek a Přemysl Řezníček
přebírají své ceny z rukou předsedy poroty

Krajská soutěž
pěveckých sborů

A v pátek 18. března pokračoval maratón
soutěží v Rychnově nad Kněžnou, kde v místním divadle pořádala krajské kolo soutěže pěveckých sborů zdejší ZUŠ.
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Naše škola měla zastoupení v obou věkových kategoriích: V té
mladší soutěžil pěvecký sbor Studánečka a ve starší kategorii sbor
Studánka. A oba sbory získaly ve svých kategoriích stříbrné medaile!
Oběma sborům i paní učitelce Miriam Blažkové (a samozřejmě
také korepetitorovi Pavlu Čapkovi) gratulujeme!

Koncert Moravského jazzového dua nejen s hudbou, ale i s povídáním třetího hosta, režiséra Evžena Sokolovského ml., se uskuteční v pátek 6. května v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ.
Srdečně vás zveme na tento mimořádný umělecký zážitek!
MILAN KAŠUBA,
jazzový kytarista a skladatel, v současnosti (kromě své koncertní
dráhy) vyučuje jazzovou kytaru a improvizaci na JAMU v Brně. Nahrál
desítky skladeb pro Český rozhlas Brno a spolu s kontrabasistou Petrem
Kořínkem vydal CD Přátelé.
PETR KOŘÍNEK představuje už řadu let českou kontrabasovou špičku. Během své bohaté kariéry jazzového hudebníka hrál ve
skupinách, které dnes už znamenají milníky v historii čs. Jazzu:
„S+HQ“ Karla Velebného, „Jazz Cellula“ Laca Décziho, Big band
Čs. Rozhlasu. Spolupracoval s J.Stivínem, R.Daškem, L.Gerhardem,
J.„Dodo“Sošokou, E.Viklickým, K.Růžičkou, J.Vejvodou.
Založil „Pražské
jazzové kvarteto “ a
"Moravské
jazzové
kvinteto". V r.1998
založil ve spolupráci s nakladatelstvím
Jazz Art Production
"Petr Kořínek Jazz
Orchestra".
Na
mezinárodní
jazzové scéně působil
s významnými jazzovými osobnostmi, jako
jsou např. Alan Praskin,
Lee Harper, Charlie
Mariano, Attila Zoller,
Karen Edwards, Jeff
Gardner a další. V současné době vyučuje na
Konzervatoři Jaroslava
Ježka v Praze.

Ohlédnutí za jazzovým večerem

Jsme rádi, že naše pozvání k vystoupení v Polici přijal vynikající jazzový kontrabasista Petr Kořínek se svým triem a projektem
TRIALOG III.
Jazzový koncert se uskutečnil ve čtvrtek 17. března 2016 od 18
hodin v koncertním sále ZUŠ v Polici nad Metují a vystoupil na něm
kontrabasista Petr Kořínek se svými kolegy z pražské Konzervatoře
Jaroslava Ježka, Štěpánkou Balcarovou (trubka, křídlovka) a Petrem
“Benny“ Benešem (piano).
Aspoň jedním obrázkem se vracíme k této akci, na které si všichni
přítomní užili příjemnou jazzovou pohodu.

Koncerty nevidomého Marka

Žákem naší školy je také nevidomý Marek Mošna z Červeného
Kostelce, o kterého se pedagogicky stará pan učitel Josef Fiala a vyučuje ho hře na trubku.

MORAVSKÉ JAZZOVÉ DUO

A již nyní se můžeme těšit na další jazzový bonbónek –
Moravské jazzové duo, které tvoří kontrabasista Petr Kořínek a
kytarista Milan Kašuba.

Marek má nyní za sebou náročný týden, neboť vystupoval jako host
na dvou koncertních akcích: Nejprve ve čtvrtek 17. března v Dobrušce
na kulturní akci nazvané „Barevná tma“, kterou moderoval herec
Pavel Kříž, a potom v sobotu vystoupil v Červeném Kostelci společně
s Polickým symfonickým orchestrem na benefičním koncertu, jehož
výtěžek bude věnován na podporu nevidomým dětem.
Těšíme se společně z Markova úspěchu, který na obou koncertech
sklidil zasloužený úspěch. Přejeme mu další radostné a povzbuzující
chvíle ve společnosti Paní hudby!
Marek Mošna na koncertu s Polickým symfonickým orchestrem
(ZUŠ)
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Valná hromada fondu pro pozůstalé

Výbor Fondu pro pozůstalé v Polici nad
Metují a okolí připravil pro své členy a nečleny na sobotu 12. března 2016 ve Žďáře nad
Metují Valnou hromadu. Sešlo se celkem 78
členů a 34 hostů. Hlavním úkolem bylo zhodnotit práci za uplynulý rok, schválit nové znění stanov fondu a název fondu na „Zapsaný
spolek“.
Schůze proběhla podle připraveného programu a trvala asi dvě hodiny. Nakonec jsme
se shodli a konečnou verzi odhlasovali.
Jako čestný host byla přítomna paní
Dubišarová, předseda Sboru dobrovolných
hasičů ve Žďáře nad Metují. Náš fond vznikl v roce 1924 a to na podporu rodinám po
hasičích zemřelých při zásahu u požáru. Paní
Dubišarová pronesla několik slov uznání za
naši činnost a dostala malou kytičku.
Jako poděkování za práci v uplynulém roce jsme připravili malé kytičky všem

výborní a zpívala s nimi celá
hospoda. Za dary do tomboly
moc děkujeme. Večeře zajistil
personál hospody. A tak nám
nic nechybělo. Na těchto akcích se sejdeme z různých míst
a obcí a tak je pokaždé hodně
živo.
Asi ve 20 hodin jsme se
s veselou rozešli do svých domovů. Všem zúčastněným a
organizátorům patří velký dík.
Jednatelka Marie Chaloupková

členům výboru a výběrčím. Ti všichni se zasloužili o zdárný průběh a fungování fondu v roce 2015.
Na kulturní program,
který je pokaždé nedílnou
součástí našich setkání
jsme měli děti ze školy ve Žďáře nad Metují.
Odříkaly básničky, zazpívaly písničky. Zahrály na
flétničky a zacvičily i mažoretky. Bylo to moc pěkné a milé.
Hrát a zpívat nám přišli naši členové – Zpívánky
– z Machovské Lhoty. Jsou

Saar Gummi podporuje
aktivity v regionu

825 tisíc korun získaly vloni veřejně
prospěšné aktivity na Náchodsku od červenokostelecké společnosti Saar Gummi
Czech. Z toho přibližně 200 tisíc korun připadá na ojedinělou formu mikrosponzoringu. V něm zaměstnanci SGC sami navrhují
adresáty podpory a jejich žádosti jsou vyřizovány podle pevných kritérií, přisuzujících spolkům výsledné částky. Mikrosponzoring směřuje hlavně k menším
sportovním, kulturním nebo zájmovým spolkům a podporu
v jeho rámci získal například motocyklový ENC Racing CZ
nebo polický florbalový Tiky Team.
Adresátem přímého sponzorování byly vloni například
červenokostelecký Hospic, obce nebo větší sportovní kluby. „Loňský stotisícový příspěvek je vítanou pomocí při zakoupení invalidních vozíků a obnově nábytku,“ uvedla Eva
Wagenknechtová, která má v Hospicu Anežky České na
starost styk s veřejností. „Šest invalidních vozíků už slouží
a obnova nábytku je v běhu, zatím jsme vybavili dva pokoje a budeme pokračovat v návaznosti na získávání další
podpory.“

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Operátorka gumárenské výroby
Technik pro projekty junior
Referent technického nákupu

24 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

-pl-
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Seniorské aktuality...
Byl patnáctý březen, pro náš národ smutné
historické datum, ten dnešní, co do počasí mu
byl až nebezpečně podoben. Ale v Pellyho domech to už náramně zavánělo jarem. Pan učitel
P. Čapek představil dva sourozence v doprovodu
jejich milé maminky Rebelku a Pepíčka Jouzovi,
oba preludují na ČELA a jejich písničky HRÁLY
DUDY – A JÁ SÁM zněly jarně. Zakončili pak
skladbou Josefa Haydna, tu lze zařadit mezi klasiku. Opět talenty ze ZUŠky na hudebním poli.
Ať je hudba baví, ať se jim daří!
Předsedkyně pí Pivoňková věnovala čas
dnes už bývalému členu p. Janu Johnovi a poděkovala manželům Němečkovým, kteří zastoupili
Senior klub Ostaš na rozloučení ve SMUTEČNÍ
SÍNI v Polici nad Metují.
Ivanka Richterová, ta má v KULTUŘE
naprosto jasno a tak její pozvání akceptujeme
a máme se opět nač těšit. Radost máme také z
přibývajících nových tváří. Snahou je poučit, zaujmout i pobavit, být mezi přáteli, to je pro osamělé, lék pro duši. Slečna Petra Romančíková
– KVĚTINÁŘKA i přes zdravotní indispozici, obklopena prvními posly JARA, kytičkami
nás seznámila se symboly VELIKONOC, příklad VAJÍČKO = BEZPEČÍ – POMLÁZKA =
ochraňuje před zlem a špatnostmi, BERÁNEK,
JIDÁŠI – MAZANEC, to k tradici nerozlučně
patří. Je vidět, že obor, který si vybrala je její
parketa. Defilovaly tu petrklíče, narcisy, tulipány. Dotazů přehršle. Sázení, rosení, zálivka aj.
vychytávky. Čas nás tlačil, proto poděkování
za tolik informací o květinách. Svěřila se nám,

seč sama květiny váže k různým příležitostem,
ONA nikdy žádnou nedostala!!! To jsme nečekali, takže malý dáreček byl bez květin. Škoda to
už nelze napravit. Stará moudrost je korunována:
„Kovářova kobyla chodí bosa!“ Je to tak.
Film, který byl k tématu ze stejného soudku, dokument JARO = ZAHRADY SVĚTA,
na plátně excelovala krásná, muži obdivovaná
AMERICKÁ HEREČKA Audrey Hepburn, která nás prováděla kouzelnou, nekonečnou zahradou, rozmanitostí, překrásně zbarvenou, vkusně
zaranžovanou, to dokáže příroda připravit našemu zraku. To nebylo vše. Naše cesta za podívanou do Holandska. Země proslulá KANÁLY

– VĚTRNÝMI MLÝNY – DŘEVÁKY. Zájem
největší pak sklízí TULIPÁNY. Statisíce návštěvníků sem za krásou putují obdivovat květinovou scenérii. Kdo viděl v reálu, rád se vrací.
Tulipány obdivoval i náš Jan Werich:
„Mám rád tulipány, ale ve chvíli,
kdy se rozvíjejí,
znovu věřím, že bude blaze.
A protože, kde je naděje, je i život,
proto mám rád TULIPÁNY!“
Uběhlo květinové odpoledne, pohodové,
ale venku se nic nezměnilo a za pár už PŘIJDE
JARO PŘIJDE…
My se setkáme 19. 4.
opět zde a dozvíme se vše
ohledně výletu do Polska
– plánován na 24. 5. A inkasujeme 200,- Kč závazně. ŠOTEK se nevyhýbá
nikomu, zaloudal se i v příspěvku PM – BŘEZEN, kde
se ztratil ŘEZNÍK p. Jan
Ticháček a HRNČÍŘSTVÍ
p. Fr. Truhlář z Tomkovy
ulice. Omlouvám se. „Já nic,
já muzikant!“
K
Holandsku
patřily
i
kloboučky
HOLANĎANKY.
Jedny
VELIKONOCE, aby mě
BERÁNEK
nepokakal,
mě jím rodiče podarovali. Šlo se za včelařem do
Suchého Dolu p. K. (přezdívka S…A?), ale cesta
vedla podle potůčku a bratranec mě POMLÁZKOU
tu parádu nabral a milá
„Holanďanka“ plavala jako
HUSIČKA PO DUNAJI.
Tak se opatrujte a hezké
jaro a držte si kloboučky!
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

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Turnaj v deskových hrách 6. 3. 2016
První březnovou neděli proběhl již sedmý
ročník Turnaje v deskových hrách. Již tradičně
jsme využili prostory Občerstvení v Pellyho domech, kde se tentokrát sešlo přes padesát hráčů
a hráček.
Letos se soutěžilo ve třech kategoriích:
mladší (světlušky, vlčata) hrály hru s názvem
Carcassonne, prostřední kategorie (skauti, skautky) hrála hru Osadníci z Katanu a nejstarší kategorie (roveři a starší) si zahrála tzv. roverský mix
– tedy kombinaci různých her, které jim padly
do oka. Kdo zrovna nesoutěžil nebo již z turnaje vypadl, měl možnost si vyzkoušet i jiné hry,
které jsme na turnaj donesli. Okolo 16. hod byl
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turnaj ukončen a mohli jsme přejít k vyhlašování
výsledků.
V kategorii mladších obsadil první místo
Olda Hornych, ve skautské kategorii Štěpán
Kollert, a v kategorii nejstarších Josef Míča.
První tři z každé kategorie si odnesli věcné ceny.
Jak jinak než deskové hry.
Touto cestou bych chtěla poděkovat p.
Exnerovi za výborné řízky, a za umožnění pořádání celé akce v prostorách občerstvení. Starším
členům střediska za pomoc s organizací a městu Police nad Metují za celoroční podporu, díky
které můžeme tento turnaj pravidelně pořádat.
Za polické středisko Haňďa Kohlová

Polický měsíčník - DUBEN 2016

M a te řs ké c e n t r u m M a M i N a

Březen, za kamna vlezem… je fajn, že maminky
s dětmi nelezly za kamna,
ale chodily do mateřského
centra na programy dopolední, odpolední, kroužky i zajímavé akce, které jsme uspořádali.
Zvídálkové děti měly úžasné barevné středy. Maminky při besedě
o zdravém vaření ochutnaly netradiční potraviny a podělily se o tipy a
recepty. Nové jarní trendy v líčení nám přišla ukázat Kateřina Janásová.
Dvoudenní Velikonoční výstava v Pellyho domech proběhla po uzávěrce PM, informace a fotky z výstavy zveřejníme v květnovém čísle.
pikniku dětský čtenářský koutek (vyřazené knížky si bude možné koupit za symbolickou cenu). V případě nepříznivého počasí se
sejdeme v prostorách kláštera.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2016
V rámci projektu HRNEČEK PRO BROUMOVSKO jsme zorganizovali dvě dílničky, jednu pro malé skauty (16.3.) a druhou pro maminky s dětmi (22.3.). Nový přenosný hrnčířský kruh, na který jsme
netrpělivě čekali, máme již umístěn ve výtvarné učebně ZŠ Police nad
Metují a účastníci dílniček si zkouší vytáčet první výrobky.
Na duben jsou připraveny další dvě dílničky pro děti ze školní družiny a pro paní učitelky ze ZŠ Police nad Metují. Projekt je finančně
podpořen agenturou Pro rozvoj Broumovska o.p.s.

Vyhlašujeme termíny pro konání příměstského tábora v MC MaMiNa:

18.-22.7. – LICHOŽROUTSKÝ TÁBOR

(vedoucí Martina Nosková, praktikantka Terezka Kaufmanová)

25.-29.7. – ZÁBAVNĚ POKUSNÝ TÁBOR

(vedoucí Martina Macounová, praktikantka Lea Kolmanová)
Tábor je určen především pro děti ve věku 3-6 let. Přednost budou
mít děti pracujících rodičů. Program bude probíhat v prostorách mateřského centra tj. v ZŠ Na Babí v uvedených termínech od 8 hod. do 15
hod. Cena za 1 týden je 900,- včetně zajištění stravy. Minimální počet
dětí na jeden turnus je 8, maximální 15. Zájemci o podrobné informace
a přihlášku, prosíme, ozvěte se na e-mail. Děkujeme.
Krásné jarní dny přeje
MC MaMiNa

Férová snídaně NaZemi je piknikový happening na
podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Koná se při
příležitosti Světového dne pro fair trade. Tímto setkáním
chceme dát na najevo svůj zájem o téma spravedlivého
obchodu a odpovědné spotřeby vůbec.
Přineste si vlastní dobroty, ať už fairtradové (káva, čaj, buchty
z fairtradových surovin) nebo lokální (mléčné výrobky, med,
zelenina atd.).
S sebou doporučujeme vzít si deku, popř. kempinkové sezení.

A co ještě plánujeme?

Rádi bychom Vás pozvali, abyste s námi posnídali. MC se připojuje
ke světovému dni pro fair trade formou FÉROVÉ SNÍDANĚ. Férová
snídaně NaZemi je piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Tímto setkáním chceme dát na najevo svůj zájem
o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec.
V roce 2015 snídalo přes 5 200 lidí na 137 místech republiky!
Přidejte se letos a posnídejte s námi dopoledne v sobotu 14. 5. 2016
v 9:30 v klášterních zahradách v Polici nad Metují! Ve spolupráci
s dětským oddělením polické knihovny připravujeme jako součást
Polický měsíčník - DUBEN 2016

Ve spolupráci s dětským oddělením polické knihovny
připravujeme jako součást pikniku dětský čtenářský koutek
(vyřazené knížky bude možné si koupit za symbolickou cenu).

Přidejte se a posnídejte s námi
v sobotu 14. 5. 2016 v 9:30
v klášterních zahradách v Polici nad Metují!
V případě nepříznivého počasí se sejdeme v prostorách kláštera.
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Astronomický klub
Police nad Metují
AD METEORIT POLICE
V březnovém čísle Polického měsíčníku jsme si mohli přečíst velmi dobře zpracovaný příspěvek pana Doc. RNDr. Bohuslava Straucha CSc na téma meteorit Police.
Výsledky vědeckého výzkumu meteoritu včetně černobílých fotografií najdou
zájemci především v těchto dvou publikacích:
SBORNÍK NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE řada B, přírodní vědy, svazek
XXVI, číslo 5 z roku 1970 s podtitulem Charakteristika chondritu z Police nad Metují,
SBORNÍK NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE Acta musei nationalis Pragae volumen XXXVI B (1980) No1
Zatímco výsledky vědeckého výzkumu meteoritu Police jsou známé a dostupné
ve výše uvedených publikacích, veřejné povědomí o pádu meteoritu na střechu stavení v Suchém Dole je po téměř padesáti letech mizivé…
V PM č. 10 z roku 2012 jsem informoval o přednášce Večer s českými meteority
na hvězdárně v Úpici. Hlavní přednášející paní RNDr. Blanka Šreinová tehdy s sebou
přivezla i meteorit Police, který jsme si tak mohli prohlédnout i osahat. Nešetrný odběr vzorků pro výzkum před 47 lety velmi narušil vzhled „našeho“ meteoritu. Odběr
byl proveden odlámáním drobných částí a odvrtáním. Odvrtání o průměru cca 8 mm
je na povrchu velmi nápadné a vzhled meteoritu kazí nejvíce.
Ale nyní k článku pana RNDr. Straucha v březnovém PM. Historku o převážení
meteoritu Police na motocyklu „Pařez“ jsem od pana Jiřího Vacka osobně slyšel. V archivním strojopisu Meteorit Police po deseti letech, který v roce 1979 vypracoval
tehdejší vedoucí Astronomického kroužku pan Bedřich Siegel se mimo jiné píše: „Syn
paní Klimešové spolu se členem Národního výboru zavolali člena Astronomického
kroužku Jiřího Vacka, který usoudil, že se jedná o meteorit. Pak již byl volán Vladimír
Mlejnek, ředitel Úpické hvězdárny, který potvrdil, že jde o meteorit… ředitel Úpické
hvězdárny meteorit odvezl a spojil se s Dr. Ceplechou“. Nepotvrzuje se tedy, že by
pan Jiří Vacek meteorit vezl až do Ůpice.
V astronomickém časopise ASTROPIS číslo 2 z roku 2012 je počínaje stranou
12 uveden obsáhlý rozhovor s RNDr. Zdeňkem Ceplechou, který se účastnil ohledání
místa dopadu meteoritu v roce 1969. RNDr Ceplecha zde doslova uvádí:
„vzpomínám si, jak u nás spadl meteorit ve dne v Polici nad Metují. Byli jsme tam
tehdy do 12 hodin po pádu a poslali ho k analýze do Max Plack Institutu do Německa.
Tam na něm zjistili jednak stopy zlata a pak stopy wolframu. Obojí však mělo ryze
pozemské příčiny. Zlato pocházelo z hospody, kde na něj (na meteorit) všichni chlapi
sahali rukama se snubními prstýnky a wolfram z misky v níž jejich asistent omylem
meteorit drtil“.
S vyjádřením RNDr Ceplechy ostře kontrastuje text, který je uvedený na internetových stránkách Mineralogického klubu při DK v Mladé Boleslavi (http://www.
mingeo.wz.cz). Píše se zde, že se Lidová hvězdárna v Úpici dověděla o meteoritu až
dva dny po dopadu.
V archivu našeho astronomického klubu je mimo jiné i kopie předávacího protokolu, kterým RNDr. Ceplecha předával meteorit Police Dr. Tučkovi do sbírek Národního
muzea v Praze a pravděpodobně jediná dochovaná, bohužel nekvalitní fotografie 3.
úlomku meteoritu (velikosti tehdejšího desetihaléře). Zajímavý je též signovaný dopis, kterým se RNDr. Zdeněk Ceplecha obrací na vedoucího Astronomického kroužku
pana Bedřicha Siegela se žádostí o poskytnutí informací o expedici do Polska do míst
předpokládaného dopadu dalších úlomků meteoritu. Expedici pořádal Astronomický
kroužek společně s místním oddílem Junáka v jehož kronice z roku 1969 by o tom
měl být záznam, který bychom velmi rádi viděli! Další úlomky se v Polsku nenašly.
Pád meteoritu Police (meteor) byl pozorován vizuálně v Zářecké Lhotě u Chocně
a třemi svědky na náměstí v Jaroměři.
V závěru příspěvku pana RNDr. Bohuslava Straucha v minulém PM se píše o dopadu dalšího meteoritu v roce 1847 na Broumovsku. Poblíž místa dopadu je k vidění
informační panel připomínající tuto významnou událost. Stálo by za úvahu zhotovit
a nainstalovat podobný informační panel poblíž dopadu meteoritu v Suchém Dole.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

19. dubna v 17 hodin 29 minut SELČ vstupuje do znamení Býka,
v dubnu se den prodlouží o 1 hodinu a 44 min,
MĚSÍC
7. v novu, 14. v první čtvrti, 22. v úplňku, 30. v poslední čtvrti
MERKUR večer nad západním obzorem, nejlepší letošní pozorovací podmínky,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
pozorovatelný po většinu noci na heanici souhvězdí Štíra a Hadonoše,
JUPITER po celou noc v souhvězdí Lva,
SATURN ve druhé polovině noci v souhvězdí Hadonoše,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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NOVINKY FILATELIE
Merkur

Ještě malé ohlédnutí za loňským rokem a výročím stavebnice Merkur. Každý rok se koná anketa o nejkrásnější poštovní
známku roku, o nejlepší poštovní razítko a nejlepší obálku FDC
(obálka prvního dne vydání).
Tak mezi známkami se známka Merkur umístila na 23. místě z celkových 42. Tedy přibližně v polovině. A to je na technický námět známky pěkné, protože spíše vítězí ty líbivé, obrazové apod. V anketě o nejlepší razítko a obálku FDC dokonce na
shodném 8. místě. Což je úžasné! Hlasování se účastní příznivci
známek z celé republiky.
Můžeme být hrdi na naši stavebnici Merkur. A velký dík
patří výtvarníku Pavlu Sivkovi – tvůrci známky a obálky FDC.
Úplný přehled pořadí jednotlivých známek v roce 2015 najdete na seznamech v Muzeu Merkur a na filatelistické vývěsce
na chodbě před knihovnou.

Štěňata – česká národní plemena
psů: Český strakatý pes

Námět známky: hravé mládě českého strakatého psa kousající tatínka do ucha. Psí tatínek
na nás upírá unavený, trpitelský
výraz nebo také psí pohled.
Český strakatý pes nebo
dříve Horákův laboratorní pes
označovaný běžně jako strakáč, je středně velké, společenské plemeno psa, pocházející z
České republiky. Plemeno není
uznáno mezinárodní kynologickou organizací FCI. V současné době je stále málo početné,
přesto se chovatelská základna postupně rozšiřuje.
Plemeno českého strakatého psa vzniklo v 50. letech 20.
století ve fyziologickém ústavu ČSAV v Praze. Jeho tvůrcem
byl kynolog František Horák, odtud pochází i jeho původní název „Horákův laboratorní pes“.
Povaha českého strakatého psa je přátelská, neprojevuje
sklony k dominanci, což je dáno původním účelem, za kterým
byl šlechtěn. Jako laboratorní pes se měl dobře snášet jak s lidmi, tak s ostatními psy ve smečce. Vyniká v agility a dalších kynologických sportech; díky přátelské a přístupné povaze nachází uplatnění i v canisterapii. Celkově je toto plemeno nenáročné
na chov a díky své přizpůsobivosti vhodné i do bytu.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Osobnosti: Tomáš Baťa (1876 – 1932)
Námět známky: portrét Tomáše Bati s počátečním písmenem „B“ z typického slovního logotypu
Tomáš Baťa (3. 4. 1876,
Zlín – 12. 7. 1932, Otrokovice),
československý podnikatel, „král
obuvi“ – tvůrce světového obuvnického impéria, starosta Zlína
(1923–1932), veřejný činitel.
Spolu s bratrem Antonínem ml.
a sestrou Annou založil r. 1894
ve Zlíně obuvnickou firmu Baťa
a postupně z ní vytvořil rozsáhlý komplex výroby, obchodu,
dopravy, služeb a financí, byl
jedním z největších podnikatelů
své doby.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný dvoubarevným hlubotiskem
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval
S. Plachta
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VA Š E Z P R ÁV Y A N Á Z O RY

Drang nach Westen

neboli pronikání na západ či touha po západu. Podobné jsme poznali již i jako Drang nach
Osten, to bylo tvrdší, bojovné a výsledek už
známe.
Tak se přesvědčujeme, že nic nového pod
sluncem není, i když v jiné podobě a jiným
směrem. Porozumět této době není věru lehké.
Pochopit můžeme, že před válkou prchají obyvatelé Východu, kde zuří války, zejména Syřané,
Afgánci a těmto máme pomáhat přežít válečné
hrůzy. Zajímavé je, jak tyto návaly utečenců
přijímáme my, Západoevropané. Útěk je ospraveditelný před takovými útrapami jako je válka,
ale v mnoha případech je to obchod s lidmi na
kterém vydělávají lidé, kteří obchodují s lidskou
bídou. Ano, my Evropané žijeme v blahobytu.
Nikdo na nás neútočí, nebere nám domovy, nezabíjí nás, nemučí, (občas už k tomu dochází), ale
co když je to zatím zdání. Jsme Evropany, jsme
součástí celku zvaného Evropská Unie, ale nedegeneruje toto společenství, které má své orgány,
jež nás zastupují? A vůbec celý západní svět, vč.
Spojených států amerických je v jakémsi útlumu,

připomínajícím mnohdy konce říše římské. A
proč třeba obyvatelé Jižního Sudánu, kde zuří
válka, nepatří k těm, co utíkají do lepšího světa
a bojují? Postoj Ruska je obojetný, alespoň tak
se nám jeví.
Poprvé ten termín „Draný nach Osten“ vyřkl polský novinář Julian Klaczko už začátkem
devatenáctého století a možná i to je sporné, zda
tento termín skutečně vymyslel, protože je používán v německém tvaru v angličtině, polštině,
ruštině, češtině a proto se došlo k závěru, že jeho
původ je německý. Termín jsme použily proto, že
se hodí jako parafráze na dnešní situaci. Prchalo
se před nebezpečím či za pohodlnějším životem,
před nedostatkem vláhy a potravin již za starověku, středověku, novověku a pořád dokola a
tento jev postihuje i dnešní generace. Tak co naplat – musíme si pomáhat, ale jak? EU rozlišuje
legální utečence (běžence) a ostatní, a jak tomu
má rozumět prostý občan? Máme jednu výhodu, že k nám zatím nikdo neutíká, ale co když
to nastane, jak se zachováme. Ano, přijímáme
křesťany, ale co ti ostatní? Mezi všemi běženci

Když v březnu přijde prosinec
29. února odpoledne začal padat sníh a nepřestal, dokud se nesetmělo. A potom sněžilo
ještě kus noci. Ráno prvního března vypadal svět
jako v půlce prosince. Před odchodem do práce
jsem vyhrnul aspoň pěšinku před dům. Sníh byl
těžký a mokrý.
Odpoledne jsem se rozhodl, že postavím
na zahradě sněhuláka. Troufnu si odhadnout, že
naposledy jsem sněhuláka stavěl snad před čtvrt
stoletím. Jako dítě jsem chtěl být co nejdřív dospělý a teď, ve věku dospělosti, bych se rád vrátil
do dětství. Třeba jenom tak, abych si mohl cestou
po městě zpívat, abych se mohl na chodníku jen
tak rozeběhnout, čistě jen proto, že se mi chce. A
třeba i proto, abych si mohl postavit sněhuláka.
Začít s válením koule je potřeba bez rukavic. Proč? To netuším, ale předpokládám, že je
to tajemství sahající až do doby ledové. Tak jsem
začal pod třešní. Během pěti minut jsem měl
kouli o maličko větší, než se mi vejde do dlaní.
Zdá se mi, že tenkrát to šlo lépe, nejspíš sníh
lepil víc. Nebo jsem to už zapomněl? Potom to
už začalo jít – pod rukama mi vznikalo cosi, co
tvarem připomínalo velký kulatý balík slámy, ale
velikostně se blížil spíš tomu malému hranatému.
A protože naše zahrada je v mírném kopci, měl
jsem strach, abych neskončil jako ten vesničan,
kterému ujelo kobylí vejce a rozbilo se dole pod
strání. Začal jsem tedy kouli válet pootočenou
o 90° a nakonec jsem měl pod rukama cosi, co
aspoň trochu vypadalo jako koule. Sice už nedokážu určit, kdy to bylo, ale vzpomněl jsem si na
jedno stavění sněhuláka na louce u Bělské ulice
(tam kde jsou dnes Stavebniny). S kamarádem
Petrem jsme postavili tak ohromnou obludu, že
třetí kouli jsme museli zvedat ve dvou.
Před druhou koulí přišli povinnosti dospělých: přiložit, vysypat popel a uvařit si čaj.
Prostřední koule šla už lépe. Ale stejně byla víc
hranatá než kulatá. Nakonec jsem dlaněmi vyhlazoval povrch, aby aspoň z pohledu od brány
vypadala kulatě. Což o to, kulatě vypadala, ale
už druhá koule narušovala vertikálnost postavy
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jsou i islamisté, nahánějící strach a nepřizpůsobiví a tzv. ekonomičtí běženci a na takové
Evropa nestačí. Doufejme, že orgány EU v rámci
„Schengenu“ dokážou konečně stanovit pravidla, aby se Evropa nestala jen peněžním tokem a
otloukánkem Východu.
Proč nás napadají takové těžké úvahy před
svátky Božího vzkříšení -Velikonocemi, ví snad
ten Nejvyšší, a ten je v nás a tam musíme hledat,
jaké postoje a odpovědi zaujmeme. Nemějme
strach, to je ten nejhorší rádce. Odpovědnost za
to, v čem a jak žijeme, máme všichni, ať se o dění
zajímáme či je nám to jedno. Máme velké historické zkušenosti z různých podobných situací a
z těch se jistě my, prostí občané a ti, které jsme
zvolili, poučují.
A protože kultura a vše, co s ní souvisí, zušlechťuje člověka a vychovává, v našem městě
kvete, radujme se z přicházejícího jara a mějme
slunce v duši.

To Vám přejí t. č. churavějicí sestry
B. a J. Seidelovy

už dlouho na žádné louce nebo zahradě sněhuláka neviděl. Je to tím, že zimy jsou v poslední
době nepodařené, tedy bez sněhu, nebo je to tím,
že obrazovky domácích PC nepustí lidi ke stavění? Netuším. Ale sněhuláci se pomalu stávají
ohroženým druhem: podobně jako rys, sokol,
nosorožec nebo panda. Vím, že za chvíli přijde
obleva a spolu s ní i konec našeho kluka ze sněhu. Ale příští zimu se vrátí, stejně jako se vracejí
vlaštovky nebo čápi.
Už teď se těším na příští prosinec, i kdyby
měl zase přijít až v březnu. Postavím na zahradě
sněhuláka. Protože zahrady bez sněhuláka jsou
jaksi opuštěné a smutné. Ten kluk ze sněhu tam
prostě patří!
Pavel Frydrych

Bytost
sněhuláka. Takže jsem ji musel odtrhnout a vyrovnat jeho tělo – v jednu chvíli jsem měl dokonce cukání použít ovocnici. To je ta dospělost!
Třetí koule se mi povedla. Byla dokonalá!
Kulatá a jen se těšila na oči a nos. Když jsem ji
zvedal a posadil na její místo – praskla. Pokoušel
jsem se ji opravit, ale nemělo to smysl. Uvědomil
jsem si, že jsem ji začal válet v rukavicích. Takže
ještě jednou, bez rukavic a lépe. Sníh sice studil,
ale koule mi pod prsty rostla rychle a kupodivu
dodržovala i kulatý tvar. Potom už sněhulák stál
vzpřímeně, jako strážce zahrady. Zašel jsem do
kůlny a hledal kousky uhlí – na kabát, na oči a
pusu. Už jsem dočista zapomněl, jak je krásné
mít špinavé ruce od uhlí, když je potřeba udělat sněhulákovi oči. Ještě mrkev a najednou byl
přede mnou: sněhulák sněhulákový. A do ruky
mu ještě přidat proutek. Ve finále jsem neodolal
a udělal mu dvě malý ouška. Jen tak, snad proto,
aby se aspoň maličko odlišoval od ostatních.
Od ostatních… v tu chvíli mi došlo, že jsem

Pán je přítomný v srdci každého a
ovlivňuje vědomí i zapomnětlivost všech
živých bytostí. Nyní automaticky vyvstane
otázka: Proč Pán ovlivňuje živou bytost k
takovému vědomí a zapomnění? Odpovědí
je, že Pán si jasně přeje, aby každá živá
bytost měla své čisté vědomí Jeho nedílné
části, a byla tak zaměstnána v Jeho láskyplné službě, což je pro ni přirozené, jelikož je
však živá bytost zároveň částečně nezávislá,
může odmítnout sloužit Pánovi a snažit se
být stejně nezávislá jako je On. Všechny
neoddané živé bytosti touží po tom, aby
byly stejně mocné, jako je Pán, i když pro
to nemají předpoklady. Mylná představa o
tom, co je „já“ a „moje“, která živou bytost
doprovází život za životem, je tedy pouhý
sen a pokračuje, tak dlouho, dokud si živá
bytost nezačne být čistě vědomá skutečnosti, že je podřízenou nedílnou částí Pána.
Hare Kršna!
Z knihy Šrímad –Bhágavatam
opsala M. Jandová
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční

Letošní zima byla poněkud aprílová a už je
za námi, neboť 20. března v 5.30 hod. začalo
astronomické jaro. Jistě probudí k novému životu celé Boží stvoření, tak jako křesťany čerstvě
uplynulé Velikonoce. Postní doba a Svatý týden
s velikonočním triduem jsou za námi a nyní
prožíváme 50-ti denní velikonoční dobu, do níž
bude patřit šest velikonočních nedělí a závěrečná
slavnost - Slavnost Seslání Ducha svatého, kterou prožijeme 15. května. Velikonoční události

jsou základem, na kterém stojí křesťanská víra,
naděje a láska. Pramení z Boží lásky, která se tak
silně projevila v Ježíšově darování se nám i Bohu
Otci, z jeho pokorné oběti dovršené na kříži i z
jeho zmrtvýchvstání. Velikonoce jsou proto nejvýznamnějším křesťanským obdobím.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
27. března -

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
(Boží hod velikonoční)
27. března - 3. dubna Velikonoční oktáv

MĚSTSKÁ POLICIE
yy Městská policie provedla celou řadu kontrola
parkování na zakázaných místech – zelených
plochách, která se díky bezohlednému chování mění v rozblácená kolejiště.
yy Řešili jsme několik sporů mezi sousedy, pomáhali jsme u dopravních nehod.
yy Avizovaná zákonná povinnost pro chodce,
nosit mimo obec v době snížené viditelnosti
reflexní prvky, vstoupila v platnost. Službu
jsme zaměřili od časných ranních hodin na
kontrolu jejího dodržování a můžeme konstatovat, že velká většina lidí pohybujících se
po komunikacích, je zodpovědná. Rozdávali
jsme reflexní pásky zdarma a dámám jsme
předali i nákupní tašky s reflexními prvky.
Pokud by někdo z Vás měl o pásky zájem,
rádi mu je dáme, nákupních tašek máme již
omezené množství…
yy Uplynulé období bylo ve znamení odchytávání velkého počtu psů. Asi se projevilo jaro. Jeden německý ovčák se pohyboval po Suchém
Dole a zatoulal se k nám až z polského Mierozsowa, odkud si majitelé pro něho přijeli.
Některé pejsky jsme měli možnost odchytávat
i čtyřikrát za týden. Důrazné domluvy jejich
majitelům snad pomohou. V některých případech jsme spolupracovali s Krajskou veterinární správou a útulkem Broumov paní Slo-

vákové, které za ochotu a pomoc děkujeme.
yy Řešili jsme stížnosti na chování osob bez
domova a jim podobných lidí…pravda na
podobný kolorit se těžko zvyká, ale bohužel
doba, ve které žijeme, se projevuje i takto. Pokud Vás bude někdo z nich obtěžovat, volejte.
V některých případech není dobrá ani přemíra
soucitu a zájmu. Neříkáme však, aby jste byli
lhostejní, to ne, jen buďte opatrní.
yy Znovu upozorňujeme na možnost nákupu
parkovacích karet platných na Masarykově
náměstí. Zbavíte se tak za 150 korun na rok
zbytečného konfliktu. Využijte prosím, této
možnosti.
yy Bolákem na čistotě města jsou zejména dvě
místa v našem okolí, a to při příjezdu od
Bezděkova nad Zákopanicí a ve směru od Petrovic před firmou Merkur. Dost často jsou zde
vidět krátkodobě zaparkovaná vozidla, jejichž
osádky zde čistí kastlíky, popelníky a kufry od
odpadků. Technické služby v těchto místech
provádí úklid, ale prosím, je to nutné? V době,
kdy jsou v provozu sběrné dvory, kontejnery a
odpadkové koše na každém rohu, považujeme
toto chování za nepřípustné a sprosté.
Přejeme Vám hezké jarní dny…
ved. strážník Petr Zima

3. dubna 4. dubna 10. dubna 17. dubna 23. dubna 24. dubna 25. dubna 29. dubna 1. května -

2. neděle velikonoční, cyklus C
(neděle Božího milosrdenství)
Zvěstování Páně
3. neděle velikonoční
4. neděle velikonoční
svátek sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka
5. neděle velikonoční
svátek sv. Marka, evangelisty
svátek Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy,
6. neděle velikonoční,
Svátek práce - státní svátek

V měsíci dubnu budou bohoslužby podle
stavu rekonvalescence pana děkana a podle jeho
zastupujících. Pravděpodobně ale podle obvyklého pořadu:
yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.00 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.

Tradiční MÁJOVÁ POUŤ do Vambeřic

V sobotu dne 7. května 2016 pořádá naše
farnost tradiční MÁJOVOU POUŤ do Vambeřic
v Polsku, k bazilice P. Marie, Královny rodin.
Letos mimo jiné s modlitbami k Roku milosrdenství. 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 P. 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 18.00
hod. z Vambeřic. Vydejte se s námi na cestu.
(kontakt na organizátora:
troutnar@meu-police.cz; 724 192 678)
Přejeme všem krásné jarní dny.
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

SPORT
Gravitation

V pátek 11. března proběhla v Kolárově divadle projekce filmu Gravitation,
dokument mladých tvůrců, představuje příběhy sportovců, kteří to v životě neměli
snadné, a jejichž sporty nejsou u nás na nejvyšších příčkách popularity. Po projekci
filmu následovala beseda s režisérkou Denisou Gumbírovou a Jimem Dohnalem,
jedním z aktérů filmů.
Martin Balák, sportovní referent
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Čas venkovního sportování se blíží
Vážení sportovci,
chladné počasí tomu ještě sice
nenasvědčuje, ale pomalu a jistě
se nám blíží čas, kdy se přesuneme
z obývacích pokojů a tělocvičen
opět na venkovní sportoviště.
Víceúčelové sportoviště lze využít „celoročně“ (při teplotách nad
bodem mrazu) od 8.00 do 21.00.
Provoz na sportovišti bude probíhat
bez výrazných změn. Všechny rezervace z roku 2015 byly k 31. 12.
2015 automaticky smazány. Tímto
si dovoluji upozornit všechny stávající i nové zájemce o sportování
na Víceúčelovém sportovišti vč.
beach hřiště, aby mysleli na včasnou rezervaci termínů.
Včasnou rezervací si zvýšíte
šanci o termín, který Vám vyhovuje nejvíce a vyhneme se tak řešení
oboustranně nepříjemných situací. Termíny si můžete rezervovat
online na
www.sportvpolici.cz/
rezervace   (nutná registrace, příp.
přihlášení). Zaregistrovaní uživatelé

tak získají výhodu vytvářet a mazat
rezervace z pohodlí domova, nebo
příp. přes mobilní telefon. Druhým
způsobem jak rezervovat je emailem na rezervace@sportvpolici.cz.
Pokud se rozhodnete pro druhou
variantu, nezapomeňte uvést datum
a čas od kdy, do kdy chcete rezervovat sportoviště a specifikujte, o
jaký sport máte zájem. V případě, že
máte zájem o pravidelné opakování
po celou sezonu, nezapomeňte uvést
datum zahájení a ukončení.
K dispozici budete mít zázemí,
sociální zařízení, sprchy, prodej občerstvení a v neposlední řadě i půjčovnu sportovního vybavení. Ceník,
schválený Radou města a platný pro
tento rok, naleznete na www.sportvpolici.cz/viceucelove-sportoviste.
V případě, že budete mít zájem o
pravidelné využívání našich služeb,
jsou pro Vás připravené permanentky za zvýhodněné ceny.
Martin Balák - sportovní referent

Závody minikár na Policku
Snad každý malý kluk touží mít svoje vlastní
malé závodní auto. Začíná to již na odstrkovadle
a pokud se vám podaří dostrkat se až k nějakému
kopci a ono se to samo rozjede, začíná ten správný zážitek. Kluci si pak staví různé vozíky s kolečky, aby s nimi zkusili jet z kopce a závodit. A
tak začal i tento sport. Jeden pán v Americe vzal
ve třicátých letech 20. století bedýnku od mýdel,
přidělal k ní kolečka a bylo to. Zábava se postupně rozšířila po celé Americe, po válce se dostala
do Evropy a v šedesátých letech i do bývalého
Československa. Do dneška se v některých zemích minikárám říká bedny od mýdla. V angličtině jsou to soapboxes, v němčině seifenkisten a ve
francouzštině caisses á savon. Nejprve se u nás
jezdilo velice divoce, nebyla žádná pravidla, ale
od roku 1968 se díky časopisu ABC zavedla pravidla a jelo se první Mistrovství Československé
socialistické republiky.
Minikáry byla pro Polici nad Metují také neznámá disciplína. Téměř deset let po oblíbených
závodech motokár, které se jezdily v Polici v letech 1974-1979, požádali fandové z Náchoda polický automotoklub, zda by v Polici neuspořádal
náborový závod a okresní pohár. V té době se již
jezdilo v Polici enduro, pořádaly se motokrosy
v Hronově, ale nadšenci z AMK Police neodmítli. Dnes už málokdo ví, jak minikára vypadá.
No, je to vlastně motokára bez motoru. Jako děti
jsme různá monstra také stavěli a vydávali se
třeba i bez brzd z kopce dolů a místo volantem
řídili nohami. Minikáry se však staly disciplínou
s přesnými pravidly. Měly účinné brzdy, kola na
ložiskách s kvalitními pneumatikami, vymakané
řízení, sedáky, prostě žádná fušeřina. Jezdily se
slalomové sekce mezi plechovkami a měřil se čas
na setiny vteřiny. V Polici se zdála nejvhodnější
trať na staré silnici od Suchého Dolu – Pohoře
po křižovatku k Bělému, kde je dnes pension
Adler. Sportovní komisař však pro špatnou kvalitu povrchu vozovky trať neschválil, ale ještě
ten den byla schválena trať na sídlišti. Start byl
nad transformátorem poblíž garáží, minikára pak
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hladce překonala rovinku
k ulici Pod Klůčkem, dolu
ul. K Sídlišti a Na Sibiři ke kovárně. Ředitelem
závodu byl Jiří Krmaš, tajemníkem Miloš
Puschmann, vedoucím trati Karel Hlucháň, hlavní pořadatel Vladislav Dubišar. Celkem se odjely
3. ročníky „O cenu poličanu“. Poprvé 21.6.1986
jako náborový závod a okresní pohár, podruhé
26.4.1987 jako Krajský a Okresní pohár a volný závod minikár a pak ještě 16.4.1988, vždy
na stejné trati z pověření Výcvikového střediska jezdců minikár Východočeského kraje a OV
Svazarmu v Náchodě. Zúčastnil se velký počet
mladých jezdců (dětí) šesti kategorií. V roce
1987 se jako jediná z Police zúčastnila Katka
Hlucháňová a umístila se na 10. místě. V Polici
startovaly děti známých otců – motoristů, Jiří
Syrovátko z Lánova, Pavel Udlínek a Tomáš
Kačírek ze Solnice, ale také Miloš Tesař a Petr
Černý z Náchoda – oba pozdější mistři republiky
na motokárách. Miloš Tesař byl později úspěšný
jezdec v mistrovství
republiky cestovních
vozů na BMW M3.
O závody byl velký
zájem veřejnosti a
pořadatelé
udělali
vše i pro spokojenost
jezdců, např. speciální tažné zařízení za
traktor pro dopravu
kár na kopec, i pro
doprovody a diváky – například dobře
zásobený občerstvovací stánek „Soušol“
(Souček – Šolc),
který pak měl prodlouženou otevírací
dobu i pro vysušené
pořadatele.
Od
posledního ročníku uběhla

dlouhá doba. Píše se rok 2016 a zástupci AMK
Police se dne 12.3.2016 zúčastnili schůze
Výkonného výboru minikár Autoklubu České
republiky, která proběhla v Praze v sídle AČR.
K našemu velkému překvapení jsme byli výborem mile přivítáni a bylo vidět, že je to jedna
velká rodina. Uvítali by každého, kdo by se pořádáním závodů minikár zabýval. A tak slovo dalo
slovo a my jim přislíbili, že se pokusíme v roce
2017 závody v minikárách na Policku uspořádat. Je před námi dlouhá cesta. Věříme však, že
za případné podpory města Police nad Metují,
sponzorů či dalších organizací se nám slib podaří splnit. A začali jsme rovnou tím, že jsme ještě
v Praze byli proškoleni na traťového komisaře,
sportovního komisaře a ředitele závodu. Školení
bylo zakončeno testem, který jsme zdárně zvládli. Tak uvidíme.

za AMK Police – Petr Dostál
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Starší přípravka v Broumově,
mladší žáci v Červeném Kostelci a Teplicích

V úvodu článku se budeme zabývat věrností.
Abychom se však s nastupujícím jarem nedostali
na příliš tenký led, věnovat se budeme výhradně
věrnosti fotbalové. Příznivci kopané určitě znají odstrašující případ jakéhosi Františka Straky,
dlouholetého hráče pražské Sparty, neustále dávajícího v médiích na odiv své sparťanské srdce. Ten později po několika vyhazovech z místa
trenéra zakotvil v konkurenční Slavii, odkud ho
koneckonců zakrátko „vylili“ také.
Příkladem opačným a obdivuhodným je příběh našeho trenérského kolegy Marka Plného.
Ten si na počest prvního jarního vítězství své
milované, sešívané Slavie nechal dobrovolně
vyoperovat slepé střevo, aby se tak stal sešívaným na věčné časy. Čest jeho odvážnému činu!
S takovým přístupem k otázce věrnosti je jistě
spokojena i jeho právoplatná manželka.
Ale zpět k mládežnickému fotbalu. Poslední
únorový víkend hrála v sobotu dvě družstva starší přípravky, Vosy a Real, na turnaji v Broumově.
O den později žáci v Červeném Kostelci. Oba
turnaje byly shodně obsazeny deseti mužstvy,
rozdělenými do dvou skupin.
V Broumově nejprve vystoupily naše Vosy.
V úvodním utkání celého turnaje nastoupily
proti Broumovu a v nepříliš vydařeném utkání
podlehly vysoko 0:5. Výsledku dalšího utkání s
Náchodem nemohl v rámci „telemostu“ uvěřit
ani čerstvě sešitý rekonvalescent Marek. Vyhráli
jsme totiž překvapivě 1:0, když naši jedinou
branku vsítil po samostatné akci Míra Hlaváček.
Další zápas jsme opět vyhráli, a to s Velkým
Poříčím 2:0. Obě branky Míra Hlaváček povedenými střelami z trestných kopů.
Potom však následovala prohra 0:7
s Jaroměří. Tím jsme obsadili 3. místo ve skupině
a v „play-off“ bylo naším soupeřem kombinované družstvo Skalice – Kostelec. Ne snad, že by
se nám výsledek 0:7 nějak zvlášť zalíbil, bohužel
jsme jej však zopakovali. Tím jsme v posledním utkání Vos na turnaji nastoupili v boji o 5.
místo proti druhému týmu Broumova. V zajímavém zápase jsme podlehli 1:4. Náš gól vstřelil
David Vlček. Další to vlk, vyskytující se v oblasti Broumovských stěn, zatím však nezachycený
fotopastí. V turnaji tak Vosy obsadily oblíbené 6.
místo.
Ve druhé skupině vystoupil Real, oslabený o
některé nemocné, lyžující, či hokej hrající opory.
Proto o výsledcích v základní skupině jen stručně: 0:6, 0:5, 0:7, 0:3. Nakonec však přece jen
naše radost v napínavém utkání proti Velkému
Poříčí o 9. místo. Po rohovém kopu Míry Macka
vstřelil jediný gól zápasu reprezentant Stračího
ocasu (žádná souvislost se Strakou z úvodu článku!) Šimon Vlček.
Individuální ceny naši hráči neobdrželi,
tak to musel zachránit alespoň jejich trenér.
Ten získal mimořádné ocenění v podobě trička
„Nejklidnější trenér“. Zatím největší úspěch jeho
trenérské kariéry! Kdyby však pořadatelé věděli,
jak jej někdy na tréninku dokážou kluci „vytočit“, asi by s udělením této ceny byli opatrnější.
Turnaj mladších žáků v Kostelci začal poněkud netradičně. Někteří kluci z Broumova měli
podle správce tamní haly nevhodnou obuv a na
hřiště je nechtěl pustit. Jejich trenér tak rozhodl, že pojedou všichni domů. Tím jsme přišli o
jednoho soupeře. Nejprve jsme nastoupili proti
jednomu z favoritů turnaje, domácímu týmu. Po
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velmi dobrém výkonu jsme dlouho vedli 1:0 (gól narození si to od nich snadno zjistí. Do deváté
Vilda Gavelek), soupeř však měl velký tlak, hod- minuty zápasu jsme se drželi, nějaká zbloudilá
ně šancí a nakonec přece jen vyrovnal na 1:1. Po střela sice do naší sítě pronikla, ale prohrávali
tomto vydařeném vystoupení jsme s optimismem jsme jen 0:2. Potom se náš beton z neznámých
vstoupili do dalšího utkání s Velkým Poříčím. důvodů zbortil a vysokou prohru Teplic 0:8 jsme
Naši hráči však většinou přihlíželi vydařeným bohužel vyrovnali.
akcím soupeře a výsledek 0:3 je tak vzhledem
Není však turnaje, abychom nedosáhli cenk průběhu utkání ještě přijatelný. Mohlo to skon- ného úspěchu. Ten přišel v utkání proti Dolanům.
čit daleko hůře. V posledním utkání ve skupině Kluci do utkání nastoupili s odhodláním a verjsme se utkali s kluky z Hostinného. Věřili jsme vou. Ujali jsme se vedení Jardou Zemkem a na
ve vítězství, některé šance jsme však nepromě- 2:0 zvýšili Vaškem Valchařem. Na obě branky
nili a zápas skončil bez branek. Ne snad, že by přihrál Lukáš Jirásek, obyvatel Suchého Dolu,
pořadatelé v průběhu zápasu branky uklidili, ale který byl na turnaji skutečnou oporou. Potom
neskóroval ani soupeř. Ve skupině jsme tak skon- ještě zaujal akcí přes celé hřiště Míra Hlaváček.
Střela však bohužel skončila na těle padajícího
čili třetí.
V prvním zápase „play – off“ jsme sehráli brankáře. Těsně před koncem soupeř snížil na
zápas na mezinárodní úrovni, a sice s týmem 2:1, ale vítězství nám již nikdo nesebral. Poslední
polské Kudowy. Ve vyrovnaném utkání jsme dvě utkání proti soupeřům, hrajícím krajskou
bohužel dostali první branku. V závěru zápasu soutěž, skončila našimi porážkami 0:3 se Solnicí
trenéři sáhli k riskantnímu kroku, odvolali bran- a 1:8 s Broumovem, když jediný náš gól vstřelil
káře a hráli tzv. „power – play“. Tento krok se Míra Hlaváček.
však nepovedl. Obdrželi jsme branku druhou a
Za bojovný výkon zaslouží pochvalu všichni
prohráli 0:2.
kluci. Z drsného povrchu hřiště odcházeli domů
O konečné 7. místo jsme hráli podruhé pěkně rozedraní. Pokud jsme si stačili všimnout,
s Hostinným. V průběhu zápasu jsme pojali po- hezká, neodřená kolena měla jen naše bývadezření, že naši kluci soupeřova brankáře nějak lá hráčka Hana Slezáková, hrající na turnaji za
uplatili, neboť ten dvěma nejistými zákroky po Broumov a jindy dokonce za Hradec Králové.
nepříliš nebezpečných střelách Vildy Gaveleka Abychom nezapomněli na umístění: opět oblía Vojty Kubečka přispěl k našemu vítězství 2:0.
bené 6. místo, tentokráte ze sedmi zúčastněných
Na turnaj do Kostelce bylo nominováno 16 týmů.
hráčů, proto byli trenéři dost překvapeni, když se
Věřme, že s příchodem jara se nám do
v neděli ráno sešlo jen hráčů šest. Narychlo proto týmu mladších žáků vrátí hráči, kteří přes zimu
povolali bratry Hlaváčky, které rodiče obětavě dávali přednost startu v jiném družstvu nebo jia narychlo dovezli. Věříme, že i bez svých ra- ným aktivitám a pomohou tak v mistrovských
tolestí prožili manželé Hlaváčkovi hezké nedělní utkáních k úspěšným výsledkům.
dopoledne.
Vojta Kvapil, Radim Tér,
Další týden v sobotu se mladší žáci zúčastneúspěšní zástupci firmy „Prešovský beton“
nili turnaje v Teplicích v nafukovací hale.
Zatímco předešlé turnaje se hrály se čtyřmi
Turnaje na hřišti Spartak Police nad Metují
hráči v poli plus brankář, v Teplicích vzhlezačátek vždy od 9:00 hodin
dem k větším rozměrům hřiště 6+1.
FOTBALOVÁ
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Jak je již při turnajích mladších žáků
12.
kolo
–
23.
4.
2016
obvyklé, i v tomto případě měli poličtí treAFK Hronov – Lišáci - Spartak Police n. M.
néři potíže se sestavou. Ambiciózní brouSpartak Police n. M. - AFK Hronov – Vlčáci
movský trenér po fiasku v Kostelci toužil po
15. kolo – 14. 5. 2016
výrazném úspěchu a tak tři polické kluky,
mající střídavý start v Polici a Broumově,
Sl. Broumov – Vlci - Spartak Police n. M.
stáhnul po domluvě s jejich rodiči do svého
Spartak Police n. M. - Sl. Broumov – Draci
týmu. Další dva dali přednost hokeji, Pepa
18. kolo – 4. 6. 2016
Hlaváček nejspíš někde dělal rámus foukáSpartak Police n. M. - TJ Č. Kostelec
ním do trubky a bratři Šolcové z Machova
TJ Velké Poříčí Medvědi - Spartak Police n. M.
jsou celou zimu nezvěstní. Trenéři tak při
absenci osmi opor týmu opět sáhli do starší
FOTBALOVÁ STARŠÍ PŘÍPRAVKA
přípravky, z které se zúčastnilo turnaje pět
11. kolo – 17. 4. 2016
kluků.
Spartak Police nad Metují VOSY – ZÁBRODÍ
V prvním zápase proti domácímu týmu
Spartak Police nad Metují REAL – V. POŘÍČÍ
se naši nestačili na velkém hřišti ani rozZÁBRODÍ – Spartak Police nad Metují REAL
koukat a záhy prohrávali 0:2. Tímto výV. POŘÍČÍ – Spartak Police nad Metují VOSY
sledkem utkání také skončilo. Ve druhém
13. kolo – 1. 5. 2016
utkání s Velkým Poříčím to bylo dokonce
Spartak Police nad Metují VOSY - REAL
0:5. Po prozkoumání výsledků odehraných
zápasů trenéři zjistili, že zatím nejvyšší
Spartak Police nad Metují REAL – ZÁBRODÍ
prohru celého turnaje utrpěl domácí tým
V. POŘÍČÍ - Spartak Police nad Metují VOSY
v zápase s Novým Městem, a sice poměrem
15. kolo – 15. 5. 2016 a 17. kolo – 29. 5. 2016
0:8. Ambiciózní poličtí trenéři, proslulí neSpartak Police nad Metují VOSY – ZÁBRODÍ
tradičními řešeními krizových situací, Tér,
Spartak Police nad Metují REAL – V. POŘÍČÍ
Kvapil, nechtěli tento rekord překonat. Po
ZÁBRODÍ – Spartak Police nad Metují REAL
krátké poradě rozhodli, že jedinou možV. POŘÍČÍ – Spartak Police nad Metují VOSY
nou variantou pro následující zápas právě
s Novým Městem je proslulý „prešovský be12. 6. 2016 – ZÁVĚREČNÝ TURNAJ
ton“. Pamětníci vědí, o co se jedná, čerstvě
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Bojovalo se o krásný pohár, jako každý rok!

V únoru patří na policku pravidelnému zimnímu
turnaji v nohejbale, který se odehrál 27.2. ve školní
tělocvičně ZŠ Police nad Metují. Letos se jednalo již
o 13.MEMORIAL Radima Téra a 15. ročník nohejbalového turnaje trojic.
Tento ročník byl obsazen velice kvalitně a jelikož
tak nějak zapomínáme vybírat zálohy na startovné,
vždy se sejdeme v hojném počtu a zahrajeme si naši
oblíbenou hru. O krásný pohár, který si vítěz natrvalo
odnáší jako památku na svůj výkon vybrousil Jaromír
Beran z Bezděkova – velké díky za dlouholetou podporu – vážime si jí.
Turnaj jsme odehráli na dvě skupiny každý s každým a pak vyřazovacím způsobem. A jak to letos
dopadlo? Zlaté medaile si odvezl tradiční účastník
turnaje kluci z Jetřichova, s kapitánem Dušanem – výborný výkon jako vždy, kteří porazily po vyrovnaném
výkonu ve finále „Pistolníky“. Bronz patří loňskému
vítězi „Dynamu“, jo holt každý turnaj není posvícení.
Bramborovou medaili si odváží tým z Hejtmánkovic.
Ostatní skončily v poli poražených. Každý z účastníků si také odnesl velmi hodnotné ceny. Co nás letos hodně překvapilo, byla hojná účast hráčů a fanoušků
v kantýně a pivečko došlo dříve, než jsme čekali. Poučíme se.
Ovšem nic by se nepodařilo bez osvědčených sponzorů. Letos turnaj podpořili
Jaromir Beran - Bohemian Crystal Bezděkov, VEBA a.s., Hauk s.r.o. – KeramikaKovovýroba- Bytové doplňky, Wikov MGI a.s. Hronov , Lékárna Kuklík,Vínečko
, Bufítek K.Šnábl , Savci, Hostinec Krčma Jirka Pášma , Kvíčerovská Pekárna,
Milan Schirlo, Drogerie Vávra,Koloniál Renata, Zelenina Suchomel, Pizzerie
Janeba a mnoho dalších, co přiložili ruku k dílu. Již teď se za pořadatele těšíme na
další ročník, který proběhne v únoru 2017 – termín upřesníme.

Za pořádající Filip Jenka a Standa Zimmer
včetně kolektivu příznivců nohejbalu z Kvíčerova.

Spartak Police nad Metují, z.s.

N Á B O R F OT B A L

Náš fotbalový klub zve do svých řad všechny zájemce o dobrý
fotbal. Ať jsi rodič, fanoušek či aktivní hráč, nebo chceš-li teprve
začít s fotbalem, přijď mezi nás. Hledáme hlavně šikovné kluky
(ale i holky) do všech mládežnických družstev. Také k těmto
kategoriím hledáme trenéry a vedoucí.

JAK TO NEJLÉPE UDĚLAT?
Přijď na kterýkoliv z tréninků mužstva, do kterého patříš svým
věkem, tenisky nebo kopačky a převlečení s sebou a můžeš si
vyzkoušet, jestli tě to s námi bude bavit. Rodiče i prarodiče, máteli zájem, aby vaše dítě
• pravidelně sportovalo a to v létě (na hřišti) i v zimě (ve
sportovní hale),
• se zabavilo v kolektivu stejně starých kluků a možná i holek,
• vyrůstalo a rozvíjelo své schopnosti pod dohledem trenérů,
• si při různých turnajích zahrálo proti okolním klubům,
• Vám dělalo radost, když budete pozorovat jeho sportovní
kroky,
pak přiveďte k nám nového adepta a my se rádi postaráme o
naplnění výše uvedených řádků. Také můžete zatelefolat
trenérovi (702 295 670) či vedoucímu mužstva (777 230 580)
nebo místopředsedovi oddílu (777 112 348) nebo na email:
kartarna@email.cz, police.fotbal@seznam.cz a oni Vám rádi
poradí a zodpoví Vaše dotazy.

Tréninky jednotlivých mužstev v jarní sezoně 2016 jsou od
21. dubna, každý čtvrtek a úterý na fotbalovém hřišti...
• školička (ročník nar. 2009 až 2011) – úterý a čtvrtek 16:00 - 17:15
• mladší přípravka (ročník 2007- 2008) - úterý a čtvrtek 16,00 - 17,30
• starší přípravka (ročník 2005 - 2006) - úterý a čtvrtek 16,00 - 17,30

P.S: děkujeme drahým polovičkám za obsluhu kantýny
foto a info na http://www.nohejbalpolice.estranky.cz/

↑ Základní tábor (4950 m)

V ledopádu pod séraky (5300 m)

1. východoč
východočeská
dočeská
himálajská expedice, 1976
– 40 let –

Doprovodný program ve víceúčelovém sále
13. září 2016, 17 hod. (úterý) – „odložená vernisáž“ – setkání členů expedice
s veřejností a tiskem, komentovaná prohlídka výstavy
– 18 hod. retroslideshow „Expedice Himalaya ʼ76“ (RNDr. Petr Rybář)

Výstava v Knihovně města Hradce Králové (v otevírací době knihovny)

19. září 2016, 18 hod. (pondělí) – digitální retroslideshow „Himálaj není jen led
a sníh“ – RNDr. Petr Rybář (Po 30 letech znovu v Kašmírském Himálaji)

4. srpna – 27.
27. září 2016
„V roce 1976 působilo v Kašmírském Himálaji
14 velkých expedic – 7 japonských, 3 britské, německá, švýcarská, indická a československá. Československá výprava nebyla jen první expedicí,
která prostoupila obtížnou severozápadní stěnou
k vrcholu Nun Peaku (7135 m), ale letos také
jedinou úspěšnou výpravou na himálajských štítech…“ (indická média na konci roku 1976).

„Byli jsme partou kamarádů, která měla společný cíl, proto táhla za jeden provaz
a uspěla… Anebo jinak řečeno – velkou horu jsme zdolali proto, že jsme dokázali
překonávat malé lidské hory, které každý skrývá ve svém nitru. A toto poznání
nás dodnes spojuje!“
(P. Rybář Petr, 1980: Čelenka Matky Země – Kruh, 224 str., Hradec Králové)
Foto v letáku © P. Rybář, V. Cholasta, F. Čejka a J. Vančata, 1976, 2016

↑
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Nun Peak – Fr. Čejka a Jos. Vančata po prvovýstupu SZ stěnou štítu
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V tajence najdete jméno významného pražského architekta, který projektoval přestavbu Pellyho domu na náměstí.



LUSK
(ŘIDČ.)

ODKALOVÁNÍ

ZAKALE NOST

DOUŠEK

JMÉNO
FENY

POMŮCKA:
ÁM

DOSAH

TENTO
CHEM . ZN.
POMŮCKA: TĚLOCVIČ. KAPROVITÁ
CITOSLOVCE
NEOHŘÍVAT
DRAHOKAM
AKTINIA
DOMAN
PRVEK
RYBA

RUMUNSKÉ
SÍDLO

RUČNÍ
NÁSTROJE

HADR

ITAL

PATŘÍCÍ
OTĚ

NÁLEV

POKYNUTÍ
(MN. Č.)
ŠPATNÁ
BOTA
VOJENSKÁ
JEDNOTKA

ŠVÝCARSKÁ
ÚZEMNÍ
JEDNOTKA

TRAVINA

ATLET
(SLOV.)

LUMÍRY
SPORTOVNÍ
ZBRANĚ
MĚSTO NAD
BEČVOU

MOČIT
(DĚT.)

CHEM . ZN.
CÍNU
DŽÍNOVÉ
KALHOTY

EL . NABITÝ
ATOM
KÓD LET.
LINATE

KOŘIST
ANGOLSKÉ
SÍDLO
DRUH
CITRONU

ZÁPLATY

LETNÍ
DĚTSKÝ
TÁBOR

JIŽ

ANINKY

ČÁST
POLE

TAJENKA

POMŮCKA:
LUI

NÁPLŇ
CIGARET

CHEM . ZN.
BISMUTU
LUPA
(NĚM.)

SLIZ

SKLON

ALE
(MAĎ.)

FIALOVÁ
BARVA

SAŇ

HL . MĚSTO
PERU

CITOSLOVCE
DUPOTU

DOLINA

ULRIKA

INIC. HER .
TRTÍKA
CHOD
LITINOVÝ
PLÁT
INIC. HER .
LAKOMÉHO

URINA

PATŘÍCÍ
LÍDĚ

UNIVERZ .
LIGA

ORGANICKÁ
SLOUČEN.

NIC

JÍLOVÉ
(SLOV.)

TYLKA

TÍHA

POLYKAT
VZDUCH

Tajenka křížovky z březnového čísla PM: Kameník,
který vytvořil kašnu na náměstí se jmenoval FILIP
KLEMT
Správnou tajenku zaslalo 11 křížovkářů, ze kterých
jsme vylosovali Marii P., Hanu K. a B. + J. S., pro které máme v Informačním centru Pellyho domy drobnou
pozornost.
Tajenku křížovky z tohoto čísla Polického měsíčníku můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu
infocentrum@policko.cz nebo napsat na lísteček s Vaší
adresou a přinést do Informačního centra v Pellyho domech vždy do 15. dne příslušného měsíce.
Ida Jenková

Nabízíme do dlouhodobého pronájmu
PENSION 65
POLICE

NAD METUJÍ

Restaurace, gril - bar, letní zahrádka
a ubytování 5 pokojů celkem 13 lůžek.
Volný je i apartmán – byt v podkroví.
Přenecháme klientské kontakty,
pronájem možný ihned.
Výše kauce a nájemného k jednání.

KONTAKT: 602 396 109 (737 261 680)
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Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
závod 10 v Broumově
přijme

TECHNOLOGA-NORMOVAČE
Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou, obor technický
(nejlépe strojírenský), praxe ve strojírenství nebo
příbuzném oboru podmínkou.


ZAHRADA a HOBBY
pátek - sobota
 zvířecí farma ČSCH
 poradna chovatelů
 hudba + pivo


stavební

výstava

DĚTSKÝ DEN - sobota



králičí hop
dětský svět

29
29.. – 30
30.. dubna
TRUTNOV
Společenské centrum UFFO
pátek 9-18 hod., sobota 9-17 hod. www.omnis.cz
tel.: 588 881 432

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
www.komora-khk.cz

Polický měsíčník - DUBEN 2016

Nástup ihned.
***

SKLADNÍKA
Požadujeme: osvědčení k řízení vysokozdvižného
vozíku, Ř.P.sk.B, (výhodou vazačské zkoušky),
fyzická zdatnost, aktuální výpis z trestního rejstříku.
Znalost práce na PC vítána.
Nástup ihned.

Splňujete-li uvedené podmínky, zašlete životopis
na adresu jaskova.br@koh-i-noor.cz,
tel. +420 491 509 211.
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dne 09. 04. 2016

v době od 8 00 do 11 00 hod.
na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
Další prodeje proběhnou ve čtrnáctidenních
intervalech vždy ve stejnou dobu.
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS v Polici nad Metují.

PRODÁM

rodinný dům

se dvěma bytovými
jednotkami

v Polici nad Metují
Mírová 229

(dvě garáže, velká zahrada)

Kontakt:
tel. 606 359 236,
602 156 656

KOUPÍM

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov
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Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

pozůstalost,
pivní lahve,
vše z války,
nábytek, veteš,
jízdní kolo
Kontakt:
Petr Vágner
608 103 810
Polický měsíčník - DUBEN 2016

Nabízíme do pronájmu
komerční prostory v centru
Náchoda v I. a II. NP

o celkové rozloze 325 m2
s příslušenstvím.
Cena dohodou.
Zachovalý objekt po celkové rekonstrukci
vhodný pro obchodní a jiné podnikatelské
účely, s možností rozšíření o III. a IV. NP s
výtahem.
Parkování ve dvoře objektu.

Bližší info na tel. 737 261 680

Přijmeme do hlavního
pracovního poměru:

ŘIDIČE

Přijmeme do hlavního/
vedlejšího pracovního poměru
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ
DOPRAVY

řidiče
osobní dopravy:

Požadujeme:
• vzdělání …
• trestní bezúhonnost
• praxi ...
Požadujeme:
• řidičský
průkaz
sk. ….
- Řidičský
průkaz
skupiny
D

- Bezúhonnost
Nabízíme:
• pracovní poměr a dobu neurčitou…

Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
- Náborový
ve výši
10.000 Kč
• prácipříspěvek
v příjemném
kolektivu
- Zázemí
stabilní
firmy
s
15
letou
• finanční ohodnocení dle …. tradicí
- Jízdní
výhody (závodní
i pro rodinné
příslušníky
• bonusy
stravování,
- Moderní
vozovýna
park
příspěvek
stravování, možnosti
FKSP
... )
- Mzda rekreace,
+ cestovnípříspěvek
náhradyz dle
zákona

tel.:
tel.: 000
725 000
761 000
401

www.cdsnachod.cz
www.cdsnachod.cz
Polický měsíčník - DUBEN 2016

80x160
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

TKALCOVNA FROLEN, STÁRKOV

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost








přijme do svého provozu

trasa č. 33 Náchodská

seřizovače

13h Police nad Metují /odstavné parkoviště-naproti kostelu/
14h Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/
15h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/
15,30 Meziměstí /tržnice na náměstí/
16h Hejtmánkovice /u hospody/
16,30 Broumov /parkoviště pod „Střelnicí“/
17,30 Křinice /u hospody/

(mechanika) textilních strojů
POŽADUJEME:

• manuální zručnost

Prodej 4. 4. 2016 - AKCE-za každých 5ks kuřic 100,-Kč SLEVA!!!
stáří:

(mechanické seřizování tkacích strojů, práce s přízí).

cena:

Kuřice černé, červené, kropenaté - 12 – 18 týd.
120 - 180,- Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/ - ´´- ´´ Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
- ´´ Kuřice modré a Vlaška
- ´´ - ´´ Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 3 týd.
80 - 90,- Kč
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)
1 – 3 týd.
80 - 90,- Kč
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny)
1 – 3 týd.
120 - 130,- Kč
Husy bílé
1 – 3 týd.
150 - 160,- Kč
Chovní kohoutci
12 – 18 týd.
120 - 180,- Kč

Praxe v oboru výhodou.
•
•
•
•

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 4. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují

28. 4. 2016 v 15.00 hod.

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

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/
36

odpovídající ohodnocení
příspěvek na stravování a dopravu
5 týdnů dovolené
práce na ranní směnu

KONTAKT:
Ing. Vlastimil Duch ml.

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158,
po - pá 7-18 h! gallusextra@centrum.cz

NABÍZÍME:

mob: 603 501 914

email: frolen@frolen.cz

POLICKÝ MĚSÍČNÍK
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•

Fota na obálce: Oldřich Jenka a Libor Jenka
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvkyle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 930 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)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
500,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují
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Mufloni na Chlumu u Bělého

