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Kovářova rokl

JARO VE ZNAMENÍ PŘÍPRAV, NEJEN NA SÍDLIŠTI

Jarní měsíce byly hodně „hektické“ - ve znamení příprav nejen víceúčelového sportoviště a dětských hřišť, ale také plánování akcí, projekce MS v hokeji, pravidelných revizí, nutných drobných oprav po zimě,
zahájení rekonstrukce beach volejbalu či dokončení poměrně rozsáhlé
rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti.
Po terénních úpravách a vybudování dopadových ploch zde byly
během dubna instalovány také nové houpačky, průlezky, houpadlo
a lanová pyramida, která v odpoledních hodinách připomíná spíše
mraveniště. Po dětském hřišti u hřbitova (Pampers) je toto hřiště druhé v pořadí, které je plně v souladu s platnými normami, a tudíž považováno za „bezpečné“. Postupně se odlaďují drobné nedostatky, které
jsou již spíše kosmetického charakteru, jako např. nátěry, vyrovnání
terénu apod. Původně jsem měl napsané řádky o ukázněném chování a poděkování za to, že většina respektovala omezený provoz hřiště
v době úprav, ale bohužel mi události posledních dní nedovolí je zveřejnit.

První jarní paprsky byly zřejmě silnější, a tak páska, cedulky se
zákazem vstupu, hlášení v městském rozhlase a plakáty informující o
zákazu vstupu do prostoru stavby a na osetý trávník, pro některé nebyly
dostatečnou překážkou!!!
Trochu smutná zpráva zrovna dnes, kdy píšu tyto řádky. Namísto
radosti z nového hřiště na sídlišti prokopnutá zadní stěna dětského domečku, Barva nově natřených laviček se někomu asi taky nelíbila, tak
se je snažil přetřít blátem. Co na to říci? K tomu asi není co dodat!

Raději napíšu ještě pár řádků k
tomu, co považuji za další zpestření a nabídku vyžití v našem městě.
Jako táta od dvou kluků také
navštěvuji dětská hřiště na sídlišti.
Jsme ve věku, kdy se neohroženě
odrážíme a šlapat teprve začínáme. Vnímám, že asfaltová plocha
již dávno neslouží jen míčovým
hrám či kluzišti, ale čím dál tím
víc začínajícím cyklistům, koloběžkářům apod. Již delší čas jsem
si pohrával s myšlenkou „dopravního hřiště“. Díky všem rekonstrukcím a přípravám jsem stále
odsouval na „druhou kolej“ do
doby, kdy jsem se dočetl o nově
vybudovaném obdobném hřišti v České Skalici. Byl to pro mě impuls,
který našel podporu vedení města. Ve spolupráci s učitelkami z MŠ na
sídlišti a kolegyněmi jsme jeli „okouknout“ a zjistit více…
No a výsledek? Společně jsme připravili návrh, jak by mělo hřiště vypadat. Dopravní značení Náchod přislíbilo ZDARMA přes 60 kg
barvy, Drogerie Vávrových nás zase sponzorsky dovybaví vším nutným k realizaci. To nejdůležitější … hasiči Velké Ledhuje se chopí náčiní a překreslí z papíru na asfalt podle výkresu, který připravil kolega
z IMŽP Vít Hynek.
Poděkování patří nejen všem, které jsem jmenoval, ale také především Katce Važanové za grafické návrhy a firmě Hauk za pomoc s
výrobou dřevěných doplňků.
Pokud vše půjde podle plánu a počasí dovolí, tak do konce školního roku bude moci přivítat první cyklisty. Některé prvky zejména ty
v prostoru, nebudou realizovány z důvodu zachování možnosti hraní
míčových her.
Do budoucna bude možné
prostor případně
doplnit o dopravní
značky, ale to ukáže až čas…
Martin Balák
Sportovní referent

INFORMACE Z RADNICE
Mozaika z radnice

…květnová je stejně barevná jako příroda
v tomto období roku. Je to tak nějak povšechně zařízené, že od května nevíme, co dříve.
Opravy, údržba, investice – běží podle
plánu. Začneme s výspravou místních komunikací. Opět se budete setkávat s firmou
AL Silnice. Velký zásah bude prováděn ve
Ždárské ulici. Zaslouženou rekonstrukcí projde ulice Ledhujská a příjezdová cesta do
vesničky Hony. Vzniknout by měla komunikace pro chodce a cyklisty nad domovem
důchodců.
V Husově ulici dojde k opravě chodníku
na horní straně autobusového nádraží, bude
zde instalováno potřebné osvětlení. Více aktuálních informací najdete v tomto čísle a
na internetových stránkách města a technických služeb www.tspolicenadmetuji.cz, které
spouštíme 1. června. Viz str. 5.
Koupaliště finišuje v tradičních pracích
nutných k otevření jeho branky. Od poloviny
června. Náročnost jeho provozu je obehranou
písničkou. Přejeme si, aby počasí přálo a ti,
kteří ho navštěvují, na koupaliště rádi chodili.
Sluníčko a návštěvníci jsou jediní, kteří mohou snížit každoroční ztrátu z jeho provozování. Děti /do 15 let/ z Police a jeho spádových
obcí bychom rádi motivovali k častější návštěvě zvýhodněným vstupných, stejně tak ty,
kteří si chtějí především zaplavat. Informace
najdete na internetových stránkách Policka.
Sportoviště na sídliště nám dělá radost a

vrásky zároveň. Neukázněné děti bez dozoru
ničí herní prvky. Není v našich silách jejich
nevhodné chování uhlídat. Apelujeme tedy
především na rodiče. Chování Vašich dětí je
Vaší zodpovědností. Věřte, že shovívavost
v tomto případě nebude na místě.
Veřejné poděkování posílám i touto cestou
našim ochotníkům. Derniérou v pátek 20. 5.
se uzavřela kapitola hry „Kdo je tady ředitel“.
Polický vandr vyšel. Díky zkušenostem a nasazení týmu pod vedením Petra Scholze, i díky
přejícímu počasí. Sváteční srdečná atmosféra
byla ve Vambeřicích při koncertu Polického
symfonického orchestru. Do života jsme po
třech letech uvedli knihu Hlavňov – vesnice pod Hvězdou. Měla jsem čest zastupovat
Polici, Policko při setkání s Jeho Excelencí
velvyslancem Spojených států amerických panem Andrew H. Schapiro, které se uskutečnilo
v broumovském klášteře. Poslední květnový
den jsme v Pellyho domech představili kalendář pro rok 2017 Policko očima dětí. Poslední
květnový víkend patřil Polici plné poezie.
Přednáška manželů Kosových Býti básníkem
– bytí s básníkem nám připomněla básníka
Jaroslava Seiferta, který zemřel před třiceti lety. Férová snídaně, Den řemesel, Oživlá
dřevěnka, Běh sídlištěm…. Kdo chce, tak si
určitě pro poučení i volný čas vybere.
Rozšířili jsme sobotní provozní dobu
sběrného dvora do 12 hodin. Děkujeme Vám
všem, kteří ho využíváte a nepřeplňujete plné

Obnova stromů na náměstí

Na počátku května byla provedena výsadba nových stromů na východní
a západní straně Masarykova náměstí. Jedná se o stromy druhu javor babyka,
dovezené ze specializované školkařské firmy Arboeko s.r.o. Obříství. Výsadbu
provedla zahradnická firma pana Zobala, a to do výsadbových mís, naplněných substrátem z hlíny, písku, štěrku a kompostu ve vrchní vrstvě, které připravily polické technické služby. Novou zádlažbu zrealizoval pan Novotný
z Řešetovy Lhoty. Nezbývá, než si přát, aby se stromům na náměstí dařilo a
nezhynuly pod náporem psího hnojiva, vandalů, sucha či jiných negativních
vlivů.
Ing. Jan Troutnar, ved. odboru IMŽP

POZVÁNKA

na 3. veřejné zasedání

zastupitelstva města
v roce 2016,
22. června 2016
od 17.00 hodin

na sále
PELLYHO DOMŮ

kontejnery. Jako psí hromádky na chodnících
jsou výsledkem neukázněnosti lidí, tak i kultura kolem kontejnerů je naší vizitkou.
Zase jdeš šaškovat na hřbitov? Tato otázka
mě zastavila v pátek 6. května před pátou hodinou na cestě k veřejnému si uvědomění a připomenutí událostí, které bych nechtěla zažít.
Pietní vzpomínky u příležitostí Osvobození,
státní samostatnosti, Dne veteránů – obětí
všech válek konáme leta. Věřím, že konána
budou i nadále.
Život není pohádka, kde vítězí dobro nad
zlem. Přeji Vám příjemné jarní dny a radostný
vstup do letošního léta.
S úctou, pokorou i obavami.
Ida Jenková

MILPO – další kapitola příběhu

Na posledním veřejném jednání zastupitelstva městští
zastupitelé rozhodli o koupi objektu bývalého areálu firmy
MILPO. Již teď však stojíme před dalšími nelehkými úkoly.
Stavebně technický stav objektu neumožňuje jeho další využití, a po prohlídkách objektu stavebními techniky bylo doporučeno stržení objektů. Ovšem, jak známo, demolice bude
radnici něco stát, a tak je třeba nyní nalézt cesty, jak demolici
co nejvíce zlevnit. Bohužel, státem vyhlášený dotační program
na demolice brownfields (staré objekty bývalých továren), se
týká pouze měst s vyhlášenou sociálně vyloučenou lokalitou, a na území našeho města
(byť je to možná s podivem) podle názorů
úředníků z Ministerstva práce a sociálních
věcí žádná taková lokalita není. Vedle problému se zafinancováním demolice je dalším
problémem využitelnost ploch, které jsou
blízko středu města a blízko školy. Nějaké
nápady již v diskusích na stavební komisi,
či radě města zaznívají, nicméně bylo by
dobré, pokud by nějaké nápady přišly i z řad
veřejnosti. V rámci dotazníkového šetření,
které probíhalo při přípravě podkladů strategického plánu města, se ukázalo, že problematika areálu MILPA napříč městem celkem
rezonuje! Takže předem díky za případné náměty na budoucí využití uvolněných ploch
po demolici objektů. Vaše nápady můžete
zasílat buď e-mailem, nebo je donést na radnici v písemné formě.

J. Škop, místostarosta
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Ohrožení
těžařskými zájmy
v Polsku nehrozí
(zatím)

V únorovém čísle Polického měsíčníku jsme Vás informovali o iniciativě
zástupců samospráv v našem regionu,
která se zvedla proti záměrům průzkumů
těžby uranu a metanu v polském příhraničí. V průběhu března a dubna se podařilo sjednat schůzky ustavených zástupců
místních samospráv s ministry životního
prostředí a zahraničí, přičemž oba zástupci současné vládní garnitury nám přislíbili
poskytnutí pomoci při jednání s Polskou
stranou. Jak bylo jisté už od počátku,
představa, že bychom se nějak prostřednictví české vlády mohli zasadit o změnu
(zpřísnění) polské legislativy, byla naivní.
Nicméně oba páni ministři se shodli na
tom, že se pokusí vyjednávat na vládní
úrovni, přičemž ministr zahraničí nakonec přislíbil možnost řešení prostřednictvím uzavření nové mezinárodní smlouvy,
resp. úpravy některé z již uzavřených mezinárodních smluv s Polskem, neboť i na
polské straně se projevují některé účinky
těžby či průmyslu v ČR. Pro úplnost připojuji dvě zprávy z obou jednání.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Schůzka zástupců obcí v regionu Broumovska a
Koalice STOP HF s ministrem zahraničních věcí

Schůzku s panem ministrem dohodl pan
starosta města Náchoda a poslanec PSP ČR Jan
Birke. Ten nastínil v úvodu schůzky problematiku ohrožení Broumovska a okolí udělením
průzkumných území na uran a metan v polském
pohraničí v těsné blízkosti státní hranice.
Zástupci radnic z Broumova, Božanova a
Police nad Metují sdělili své obavy o ohrožení kvality společných zdrojů podzemní vody
a absenci legislativy, které neumožňuje (díky
existence hranice) ani včasné informování o
blízkých záměrech, jež mohou ovlivnit kvalitu
životní pohody obyvatel po obou stranách hranice, a to i z důvodu otvírek např. lomů na kámen,
které pak obtěžují hlukem, prachem i dopravou
občany druhého státu. Na závěr konstatovali,
že přes řadu partnerských smluv s polskými
samosprávami se nedaří vysvětlit partnerům na

polské straně závažnost našich obav, a polská
strana tenduje k bagatelizování rizik, či k nepřenášení úplných informací o průzkumných
územích, vydaných licencích.
Zároveň bylo zástupci samospráv zrekapitulováno jednání s ministrem ŽP, které jednání
s ministrem zahraničí v minulém týdnu předcházelo. Bylo připomenuto, že ministr ŽP navrhl, aby byla problematika přeshraničních dopadů průzkumu a těžby byla zařazena na program
mezivládního jednání mezi ČR a PL, které se
uskuteční v dohledné době.
Pan ministr zástupce regionu Broumovska
a okolí ubezpečil, že pomůže najít řešení ve
spolupráci s MŽP a bude podporovat svolání
bilaterálního jednání pro řešení uvedené problematiky a řešit situaci i po linii ministerstva
zahraničí. Náměstkem ministra zahraničí bylo
navrženo, že pro dosažení rychlého a účinného
řešení bude vhodné využít institutu meziresortní smlouvy mezi ministerstvy ŽP, neboť tlaky
na změnu legislativy v Polsku nemají přílišnou
šanci na úspěch.
V závěru jednání pan ministr přislíbil, že
osobně podpoří novelu horního zákona na zákaz
průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů ropy
a plynu.
J. Škop, místostarosta

(sestaveno za užití tiskových zpráv
N. Adlof a J. Malíka)

Starostové jednali s ministrem životního prostředí

Již v polovině ledna se v česko-polském
pohraničí zvedla vlna odporu proti záměru
průzkumu a těžby uranu a metanu na polské
straně. Představitelé dobrovolných svazků
obcí DSO Broumovsko, DSO Policko - starostové a zastupitelé dotčených obcí i zástupci občanských iniciativ v česko-polském
pohraničí na setkání v Božanově 15. 1. 2016
podepsali deklaraci a dohodli se na jednotném
postupu při ochraně unikátních zdrojů podzemních vod na české straně.
„Dalším navazujícím a nezbytným krokem
v této věci je jednání vyjednávacího týmu s ministrem životního prostředí“, upřesnil poslanec PČR a starosta Náchoda Jan Birke.
Zástupci obcí: Jan Birke (Náchod),
Jaroslav Bitnar (Broumov), Miroslav Vlasák
(Žacléř), Jiří Škop (Police nad Metují) a Karel
Rejchrt (Božanov) a Koalice STOP HF – Jiří
Malík se s ministrem Richardem Brabcem setkali ve čtvrtek 17. března v sídle ministerstva.
Hlavním tématem jednání byly dopady
průzkumu a těžby v Polsku na kvalitu podzemních vod v Polické křídové pánvi. Ministr
Brabec navrhl rozdělení problému do dvou
rovin. Tou první je jednání s polskou stranou
o možnostech vzájemného sdílení informací
a tou druhou rovina legislativní, tj. současný
postoj vlády a ministerstva životního prostředí
k průzkumu a těžbě v České republice.
„Bude třeba vyvíjet neustálý tlak na polskou stranu ohledně respektu k životnímu
prostředí v České republice a omezovat snahy
na polské straně realizovat záměry, které by
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mohly ohrožovat životní prostředí na straně
české, a u činností, které již tento dopad mají
jednat s polskou stranou o zmírňování dopadů“, uvedl během jednání ministr životního
prostředí Richard Brabec.
Diskutovalo se mimo jiné o přeshraničních dopadech těžby uhlí v Polsku, která
je již pod drobnohledem Evropské komise.
Starosta Žacléře a současně zástupce ředitele
Evropského seskupení pro územní spolupráci
NOVUM s r.o. Miroslav Vlasák navrhl možnost zapojení sdružení NOVUM do jednání
mezi českou a polskou stranou. „Připravuje
se založení pracovní skupiny k životnímu prostředí, které by mělo napomoci získávání informací“, dodal Vlasák.
Ministr Richard Brabec přítomné informoval o tom, že se připravuje jednání na úrovni vlád ČR a PL, kde životní prostředí bude
jednou z hlavních otázek. „Předpokládám, že
dojde k podpisu společného vládního memoranda k otázkám životního prostředí,“ upřesnil ministr Brabec a v tomto směru přislíbil
trvalou pomoc a trvalý zájem o řešení těchto
otázek.
Z další diskuze vyplynuly požadavky
především na zajištění informovanosti, a
starostové proto zvažují úpravy stávajících
partnerských smluv mezi obcemi, které by
mohly být rozšířeny o povinnost vzájemné
informovanosti o záměrech ovlivňujících životního prostředí.
MŽP se zabývá úpravami legislativy
z hlediska zákazu průzkumu nekonvenčních

zdrojů a současné nastavení zákona považuje za dostačující. Dle názoru ministerstva
situace nevyžaduje úpravu legislativy, Horní
zákon umožňuje povolení průzkumu pouze
v případě, pokud je v souladu se Surovinovou
politikou ČR a není v rozporu s jiným veřejným zájmem, což např. na území se stanoveným stupněm ochrany přírody, či ochrany
vod (jako je Polická křídová pánev) nelze
prolomit.
Koalice STOP HF s tím však nesouhlasí a
nadále trvá na legislativní změně, např. novelou Horního zákona. Ohledně přeshraničního
hodnocení vlivu na životní prostředí Koalice
navrhuje, aby byla přijata nová mezinárodní
legislativa na celém území EU, která v případech možného ovlivnění druhé země, může
tato podat návrh na provedení přeshraničního
procesu EIA nejen na těžební činnost, ale i na
průzkumné geologické i geofyzikální práce.
„Účast v řízení by pak byla umožněna všem
obcím, které o to projeví zájem i nevládním
organizacím sousedních zemí dotčeného regionu“, uvedl na jednání za Koalici STOP HF
Jiří Malík.
V závěru jednání ministr Brabec všechny ujistil, že nyní nehrozí vydání žádného
kladného povolení pro těžaře, neboť by se
to příčilo nejen zákonu, ale i programovému
prohlášení vlády. V brzké době ministr osobně
navštíví CHKO Broumovsko a součástí návštěvy by mohla být i schůzka se starosty obcí.
Mgr. Jiří Škop, místostarosta
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Nárůst problémů s nelegálním motokrosem v Chráněné
krajinné oblasti Broumovsko

Chráněná území jsou návštěvníky vyhledávaná jako místa aktivního odpočinku v malebné
krajině s ostrůvky divočiny. Lidé sem jezdí za
klidem a za přírodou, kterou zde mohou ochutnávat všemi smysly. Do chráněných krajinných
oblastí a národních parků se proto někteří z nás
i záměrně stěhují a trvale zde žijí. Zdálo by se,
že každý ví, že jízda na terénních motorkách je
zde proto zcela nežádoucí. Zakazuje ji dokonce
zákon, nejen v CHKO Broumovsko, ale prakticky v každém chráněném území a také ve všech
lesích na území našeho státu. Bohužel najdou se i
tací, kteří to neví nebo nechtějí respektovat.
V posledních dvou letech přibývá stížností
ze strany veřejnosti na nárůst nelegálního ježdění terénních motorek v CHKO Broumovsko.
„Bezohledným jednáním některých motorkářů je kriticky postižené okolí Stárkova, Vysoké
Srbské, Bezděkova nad Metují, Velkých Petrovic
a Velkého Dřevíče, ale také severní část chráněného území podél státní hranice s Polskem,
Adršpašsko a Zdoňovsko. Vrcholem arogance
a agresivity jezdců jsou nedávno zaznamenané
průjezdy po okrajích národní přírodní rezervace
Adršpašsko-teplické skály nebo jízda po turistických stezkách v oblasti Broumovských stěn.
Přitom nejde jen o rušení zvířat, ptáků v hnízdění, ničení cest, vyjíždění hlubokých rýh na cizích pozemcích, poškozování stromů odřením
kořenových náběhů nebo rozjíždění drobných
vodních toků. To zásadní je ostrý konflikt ve využívání území, kdy většina trpí darebáctvím několika neukázněných jezdců,“ uvedl Petr Kuna.
Malé není ani nebezpečí, že vás bezohlední motorkáři zraní, protože ve svém sportovním zápalu

vystavují běžné turisty na cestách a pěšinách stejnému riziku, jako svým lehkomyslným „dováděním“ vystavují sebe.
Nebylo by dobré strkat všechny vyznavače
motokrosu do jednoho pytle. Je určitě mnoho
těch slušných, co pro svůj koníček a sport vyhledávají pouze schválené tratě a povolené tréninkové plochy. Bohužel ale přibývá těch druhých.
Povolených míst, kde lze tento sport provozovat
legálně, totiž není mnoho. Motokros v naší hustě obydlené krajině naráží na množství jiných
oprávněných zájmů. V první řadě na vlastnická
práva majitelů pozemků, dále např. na odůvodněné požadavky uživatelů honiteb na klid pro
zvěř. Hlučnost terénních motorek vadí i obyvatelům obcí a majitelům rekreačních objektů a samozřejmě turistům. I tam, kde by se snad nějaká
tréninková plocha dala úředně povolit, není jednoduché najít obecnou shodu a projít přes proceduru schválení územního plánu až k územnímu
rozhodnutí pro nové sportoviště. „Zkušenosti
naznačují, že různé tréninkové plochy nebo povolené závody působí jako magnet i pro nelegální jezdce. Bohužel
také významná část
oficiálních
jezdců
přijede na svých strojích bez registrační
značky z domu rovnou přes lesy. To se
nakonec projevilo i
při závodech pořádaných v Petříkovicích
u Trutnova letos 23.
dubna, kdy CHKO

Broumovsko následně doslova zaplavilo množství nelegálních jezdců. Souvislost je zcela nabíledni,“ vysvětlil Petr Kuna.
Státní ochrana přírody se při vymáhání neobejde bez spolupráce s veřejností. „Zkuste proto i vy přimět své kamarády a známé k tomu,
aby zanechali nelegálního ježdění na terénních
motorkách. Aspoň jim řekněte, že tohle je věc,
která Vás na nich mrzí a vadí Vám. Víte o někom konkrétním, kdo si prostě říci nedá? Bez
vašeho přispění ho těžko přesvědčíme, že to, co
dělá, je špatně. S anonymním jezdcem v helmě
na motorce bez registrační značky si na úřadu
těžko promluvíme. Vašimi podněty se rádi budeme zabývat. Naopak děkujeme všem, kteří
bez problémů zákonné zákazy na území CHKO
Broumovsko respektují,“ dodal Petr Kuna.
Kontakt:

Petr Kuna, Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, regionální pracoviště východní
Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko,
tel: 728 714 309, petr.kuna@nature.cz

Pro ty, kdo neví, Dobrovolný svazek obcí Policka informuje

Dobrovolný
svazek
obcí
Policka tvoří tyto
obce: Bezděkov
nad
Metují,
Bukovice, Česká
Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý
Důl, Velké Petrovice a Žďár nad Metují. DSO
Policka je fungující svazek obcí na území regionu Policka od roku 2002. Veškeré aktivity,
na kterých obce spolupracují, jsou zaměřeny
na rozvoj celého regionu.
Informace o svazku a jeho činnosti naleznete na webových stránkách www.policko.cz
pod záložkou svazek obcí. Kromě základních
informací, aktualit, pozvánek na těchto stránkách naleznete informace o majetku svazku,
který si můžete zapůjčit, konkrétně se jedná o
mobilní pódium o rozměrech 8x4 m a 20 kusů
lavic. Nevýdělečným organizacím se sídlem
na území Policka je tento majetek půjčován
bezúplatně.
Každoročně svazek žádá o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na projekt „Profesionalizace Policka“ a letošní rok není výjimkou. Z obdržené dotace
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je část příspěvku použita na úhradu režijních
nákladů spojených s vedením agendy svazku,
zbývající část je použita na zajištění administrativní činnosti. V roce 2016 byl svazek
podpořen částkou 38 000,- Kč. Z rozpočtu
Královéhradeckého kraje byly realizovány i
další společné projekty. Mezi úspěšné řadíme
především projekt z programu Obnova venkova pod názvem „Živě na Policku“. Cílem
projektu bylo materiální zajištění kulturních i
sportovních akcí pořádaných obcemi či jejich
neziskovými organizacemi na území Policka.
Nadcházející akce:

Policko očima dětí

V úterý 31. 5. 2016 proběhla zahajovací
vernisáž výstavy obrázků malovaných dětmi ze škol, které se nacházejí v obcích DSO
Policka. Děti v rámci hodin výtvarné výchovy malovaly svoji obec tak, jak ji vidí ony.
Projektu se zúčastnilo celkem přes 200 dětí.
Samotná výstava obrázků proběhne od 1. – 5.
6. 2016 (v pracovní dny od 9:00 – 17:00, o
víkendu 9:00 – 15:00) ve vzdělávací místnosti Pellyho domů. V rámci výstavby bude
probíhat dílnička pro děti - tvorba s papírem
pod záštitou Mgr. Martiny Váňové MPM.

Z vybraných obrázků byl sestaven kalendář na
rok 2017, který se bude prodávat na vernisáži, a dále pak v Informačním centru v Polici
nad Metují, případně v jednotlivých obcích
svazku.

Běh z Police do Police

V sobotu 18. června 2016 se uskuteční 7. ročník společenské akce „Běh z Police
do Police“, který tradičně navazuje na
Svatojánský jarmark ve Žďáru nad Metují. I
v letošním roce je pro účastníky nachystaná
trasa s bohatým programem a řada ocenění.
Závod bude odstartován v 10 hodin z autobusového nádraží v Polici nad Metují. Posláním
a smyslem Běhu z Police do Police je zavzpomínat na staré časy, kdy obyvatelé Policka utíkali s těžkými kufry na vlakové nádraží, které
je od města Police nad Metují vzdálené přes
3 km. Účastníci bývají oděni v dobových kostýmech a plni adrenalinu se snaží pokořit svůj
cíl s co možná nejlepšími výsledky.
Neváhejte a pojďte spolu s námi s kufrem
v ruce zavzpomínat na staré časy!
Za Dobrovolný svazek obcí Policka,
Xenie Ulrichová
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 11 a 12 /2016 ZE DNE 2. a 16. 5. 2016
Rada města Police nad Metují:
I. bere na vědomí výpověď podanou současnými nájemci nebytových prostor v objektu č.p.
151 - Kolárovo divadlo v Polici nad Metují ke
dni 30. 4. 2016.
II. schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor v objektu č.p. 151 - Kolárovo divadlo v
Polici nad Metují, a to Divadelního klubu, sociálního zařízení v suterénu a divadelního kiosku.
III. vyhlašuje výběrové řízení na provozování
Divadelního klubu v Kolárově divadle, v objektu č.p. 151 v Polici nad Metují s následujícími
podmínkami:
yy zahájení provozu od 1. 9. 2016
yy pravidelná provozní doba
yy přednostní zajišťování akcí města, divadla
yy provoz odpovídající klubovému zařízení
yy zajišťování provozu kiosku v době pořádání
akcí města a divadla
Písemné nabídky s návrhem výše nájemného v
obálce nadepsané „Divadelní klub“ bude přijímat
sekretariát Městského úřadu v Polici nad Metují
do čtvrtka 30. 6. 2016 do 9 hodin.
IV. pověřuje odbor IMŽP zveřejněním záměru
pronájmu na úřední desce města.
I. projednala návrh na pronájem městského bytu
č. 3 v domě č.p. 200 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 3 v
domě č.p. 200 v Polici nad Metují paní M. M.,
narozené dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, a to na
dobu určitou 3 měsíce s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují, s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy.
I. projednala návrh dodatku č. 9 k nájemní
smlouvě uzavřené dne 4. 3. 2008 mezi městem
Police nad Metují a Dobrovolným svazkem obcí
Lesy Policka.
II. schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní
smlouvě uzavřené dne 4. 3. 2008 mezi městem
Police nad Metují a Dobrovolným svazkem obcí
Lesy Policka, spočívající ve změně ceny pronájmu. Dodatek bude uzavřen s účinností od 1. 1.
2016.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 9 k nájemní smlouvě dle
návrhu.
I. projednala a bere na vědomí uzavření
knihovny ve dnech 27. 6. – 15. 7. 2016 z důvodu
provádění revize knihovního fondu jak v polické
knihovně, tak výměnného fondu, který je umístěn v pobočkách Hlavňov a Pěkov a v obecních
knihovnách ve správním obvodu města Police
nad Metují.
I. projednala a bere na vědomí uzavření provozu MŠ Police nad Metují, Jiráskova 227, MŠ
Bezděkov nad Metují, MŠ Velké Petrovice a MŠ
Česká Metuje v době letních prázdnin od 18. 7.
2016 do 19. 8. 2016.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují za 1. čtvrtletí
roku 2016. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala návrh ředitele ZŠaMŠ na provedení rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně v základní škole z rozpočtových prostředků školy
II. schvaluje provedení rekonstrukce podlahy v
malé tělocvičně základní školy.
I. bere na vědomí informaci ředitele základní
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školy o vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci přírodovědných odborných učeben,
která by měla být podkladem pro podání žádosti
o dotaci.
II. souhlasí s podáním žádosti o dotaci a bere
na vědomí, že v případě realizace projektu město
zajistí finanční krytí na jeho realizaci.
I. projednala a bere na vědomí informaci ředitele základní školy, že dle Školského zákona č.
561/2004 Sb., § 24 odst. 2, vyhlašuje ředitelské
volno ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2016 z provozních
důvodů.
I. projednala předložený návrh na zabezpečení přezkoumání hospodaření města Police nad
Metují za rok 2016.
II. žádá o provedení přezkoumání hospodaření
města Police nad Metují za rok 2016 Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje v souladu
s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2016 adresovanou Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
I. projednala žádost o poskytnutí finančního
daru DD Lampertice, který se zabývá pořádáním různých kulturních akcí v Domově i mimo
Domov.
II. neschvaluje poskytnutí finančního daru DD
Lampertice a zároveň s nimi neschvaluje uzavřít
darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru.
III. pověřuje FSO sdělit žadateli rozhodnutí
rady města.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Rozšíření služeb TIC v Polici nad Metují“
ev. pod číslem 16CRG04-0013
II. schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na projekt „Rozšíření
služeb TIC v Polici nad Metují“ ev. pod číslem
16CRG04-0013 ve výši 41 500,- Kč.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu smlouvy.
I. projednala poskytnutí účelového daru SH
ČMS Sboru dobrovolných hasičů Velká Ledhuje
ve výši 9.873 Kč na nákup hasičských uniforem.
II. schvaluje uzavření darovací smlouvy se
SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Velká
Ledhuje na účelový dar ve výši 9.873 Kč.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem darovací smlouvy
I. projednala žádost Sdružení obrany spotřebitelů KHK z.s. o finanční podporu.
II. neschvaluje poskytnutí finanční podpory
Sdružení obrany spotřebitelů KHK z.s.
I. projednala a schvaluje změnu rozpočtu č. 2 položky rozpočtového opatření č. 8 - 9. Zvýšení
příjmů a výdajů o 41.500 Kč.
I. projednala žádost SK Fagone o souhlas s
podnájmem.
II. souhlasí s podnájmem pozemků pronajatých
dle dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22. 7.
2010 uzavřeným mezi městem Police nad Metují
a SK Fagone o.s. Jedná se o pronajaté části pozemků p.č. 212/3, 212/4 a 220/7 v k.ú. Velká
Ledhuje o celkové výměře 15 587 m2, které SK
Fagone podnajme Družstvu vlastníků Police nad
Metují.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem souhlasu dle návrhu.
I. projednala žádost Družstva vlastníků Police
nad Metují o pronájem pozemků v k.ú. Velká

Ledhuje.
II. schvaluje záměr pronájmu částí pozemků
p.č. 963/9, 963/8, 962/2, 966/27, 966/20, 966/36,
966/1 a 1222 o celkové výměře cca 22 000 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru na
úřední desku města Police nad Metují.
I. projednala žádost paní H. o zmírnění sankčních úroků z dlužné částky za nájemné;
II. neschvaluje zmírnění sankčních úroků z
dlužné částky za nájemné;
III. pověřuje místostarostu města zpracováním a
odesláním odpovědi.
I. se seznámila s průběhem výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava topného systému – regulace ventilů ZŠ Police nad
Metují“, se zápisem z otvírání obálek, s nabídkami uchazečů a s návrhem hodnotící komise na
výběr nejvýhodnější nabídky.
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava topného systému – regulace ventilů ZŠ Police nad Metují“ firmu JOSEF
DRECHSEL STOCK, se sídlem Jiráskova
107, 549 54 Police nad Metují, IČ 135 76 003
s nabídkovou cenou 134.951,- Kč bez DPH (tj.
163.291,- Kč včetně DPH) a současně schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo
I. projednala znění zadávací dokumentace pro
pořízení změny č. 1 územního plánu města
II. schvaluje znění zadávací dokumentace bez
připomínek;
III. pověřuje místostarostu města zajištěním
zadávacího řízení s tím, že v rámci zadávacího
řízení budou obeslány tyto osoby:
SURPMO a.s., Ing. arch. Alena Koutová, Třída
ČSA 219, 500 03 Hradec Králové
A- Projekt s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, Ing.
arch. Pavel Tománek, Jiráskova 1275, 530 02
Pardubice,
REGIO, projektový ateliér s.r.o., ing. arch.
Šejvlová, Hořická 50, 500 02 Hradec Králové 2
Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684, 500
12 Hradec Králové
TENET s.r.o. - ARCH. ATELIÉR, Ing. arch.
Vladimír Smilnický, Horská 64, 54101 Trutnov
- Střední Předměstí
Atelier AURUM s.r.o., Ing. arch. Petrů, Jiráskova
21, 530 02 Pardubice;
Ing. arch. Pavel Metelka; Čajkovského 958/35,
500 09, Hradec Králové - Nový Hradec Králové;
IČO 04415248
PT-ATELIER, s. r. o., Ing. arch. Pavel Kramář,
Na Žertvách 10, 180 00 Praha 8; pobočka:
Pouchovská ulice, Hradec Králové, 500 03
I. projednala návrh na pronájem městského bytu
v domě čp. 116 paní M. R.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 5 v
domě čp. 116 v Polici nad Metují paní M. R., nar.
dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují,
a to na dobu určitou 3 měsíce s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce plnit povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy.
V případě, že nájemné za příslušný měsíc nebude řádně a včas zaplaceno, může být nájemní
smlouva ukončena před vypršením doby nájmu.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala návrh na zrušení čp. 107 a sloučení
budovy ZUŠ v Polici nad Metují pod čp. 108.
II. schvaluje zrušení čp. 107 a sloučení budovy
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ZUŠ v Polici nad Metují pod čp. 108.
III. pověřuje odbory FSO a IMŽP zajištěním
potřebných úkonů vedoucím ke sloučení budovy
dle návrhu.
I. projednala návrh změny Tržního řádu
II. schvaluje nařízení města Police nad Metují č.
01/2016 „Tržní řád“.
III. ukládá M. Kaněrové zveřejnit bezodkladně
toto nařízení na úřední desce MěÚ Police nad
Metují.
I. projednala návrh TS na nutnou rekonstrukci
elektroinstalace bytu č. 6 v domě Tyršova 340
II. schvaluje provedení rekonstrukce elektroinstalace bytu č. 6 v hodnotě nepřesahující 30 tis.
Kč bez DPH a její financování z rezervy Plánu
oprav bytového a nebytového fondu.
I. projednala žádost firmy REALTORIA k. s.
o prodej pozemku p.č. 1161/9 v k.ú. Police nad
Metují.
II. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1161/9
v k.ú. Police nad Metují o výměře 21 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala žádost Ing. J. V. o výpůjčku částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p.č.
725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové
výměře cca 280 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala průběh poptávkového řízení

veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava výtluků komunikací, překopů a kanalizačních šachet
ve městě“, s nabídkami uchazečů a s návrhem na
výběr nejvýhodnější nabídky.
II. schvaluje jako vítěze poptávkového řízení
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava výtluků komunikací a překopů ve městě“ společnost AL Silnice se sídlem Pražská 552,
500 04 Hradec Králové, IČ 25275470 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo do finanční výše,
schválené rozpočtem města pro rok 2016.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala stávající situaci společné kanalizace domů čp. 99, 100 a 101 v Kostelní ulici.
II. nesouhlasí s vybudování nové kanalizační přípojky do Kostelní ulice pro dům čp. 100
patřící paní V. z důvodu zásahu do chodníku a
komunikace.
III. pověřuje místostarostu města Mgr. Jiřího
Škopa zpracováním odpovědi na žádost paní V.
a zajištěním smlouvy na zachování stávajícího
stavu tak, aby namohlo dojít ke střihovému odpojení budovy čp. 99 od kanalizace. V odpovědi bude uvedeno, že o zřízení nové přípojky je
možné uvažovat pouze v souběhu s kompletní
revitalizací ulice Kostelní, která je v současnosti ve stadiu přípravy. Dále pověřuje Mgr. Jiřího
Škopa zajištěním projektové dokumentace na
vybudování nové kanalizační přípojky pro čp. 99
po pozemcích města podél hranice vedle stávajícího parkoviště.
I. projednala žádostí pana M. R., xxxx, o souhlas s povolením výjimky na umístění garáže na

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZE ZASEDÁNÍ Č. 2 /2016 ze dne 27. 4. 2016
ZM Police nad Metují schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
Technickým službám Police nad
Metují, s.r.o. na úhradu ztráty z provozu koupaliště ve výši 225 030, 84 Kč
a pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
ZM Police nad Metují schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
Regionálnímu muzeu v Náchodě ve
výši 180 000 Kč a pověřuje starostku
Idu Jenkovou podpisem této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
ZMPolice nad Metují schvaluje odkup
pozemku st. 432/3 v k.ú. Police nad Metují
o výměře 1182 m2, jehož součástí je
stavba č.p. 370 od prodávajícího Mgr.
Vítězslava Javůrka - insolvenčního
správce dlužníka MILPO, s.r.o. v likvidaci, IČO 45538344, se sídlem Poříčská
91, 549 32 Velké Poříčí. Předmětem
kupní smlouvy je výše uvedená nemovitost s veškerým příslušenstvím a
součástmi. Dohodnutá kupní cena je
ve výši 1.000.000,- Kč. Kupující dále
uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.
ZM Police nad Metují schvaluje změnu rozpočtu č. 1 - položky rozpočtového opatření č. 1 - 7. Zvýšení příjmů a
výdajů o 1.110.000 Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje Statut čestného občanství
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města Police nad Metují.
ZM Police nad Metují schvaluje
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.
ZM Police nad Metují neschvaluje
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.
ZM Police nad Metují neschvaluje 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.
ZM Police nad Metují odkládá projednání prodeje části pozemku p.č.
197/2 v k.ú. Police nad Metují o výměře
cca 50 m2 panu R. S. na své příští zasedání z důvodu upřesnění argumentů pro
nedoporučení prodeje.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

pozemcích p.č. 158/2, 170 a 1156/2 v k. ú. Pěkov.
II. nesouhlasí s udělením výjimky pro umístění
garáže ve vzdálenosti 650 mm od společné hranice s pozemkem města.
III. navrhuje souhlas se stavbou vázat na podmínku změny umístěny stavby, tak aby nároží
budovy bylo umístěno ve větším odstupu od
společné majetkové hranice s účelovou komunikací, a za podmínky, aby v úhlu rozhledového
trojúhelníku (tj. do vzdálenosti přibližně 10 m od
hrany budovy) byl odstraněn živý plot.
IV. pověřuje místostarostu města Mgr. Jiřího
Škopa zpracováním nesouhlasného stanoviska k
povolení výjimky k umístění garáže ve vzdálenosti 650 mm od společné hranice s pozemkem
města.
I. projednala přiřazení domu čp. 292 do ulice
Malá Ledhuj v k.ú. Police nad Metují.
II. doporučuje ZM ke schválení přiřazení domu
čp. 292 do ulice Malá Ledhuj v k.ú. Polici nad
Metují.
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
sdělit výše uvedené usnesení vlastníkům čp. 292
a ukládá odboru výstavby provedení změny přiřazení v registru územní identifikace.
I. projednala a bere na vědomí hrubé výsledky hospodaření Technických služeb Police nad
Metují, s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2016. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

A je to tady

Technické služby Police nad Metují spouštějí k
1. červnu tohoto roku svoji první verzi internetových stránek www.tspolice.cz. Informace na těchto stránkách budou
patřit mezi potřebné a důvěryhodné.
Technické služby jsou servisní organizací města.
Hlavní činností je starost o pořádek a čistotu města, letní
a zimní údržbu městských komunikací a chodníků, správa
a údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu, zeleň
a městský hřbitov. TS se z větší části podílí na opravách a
údržbě technického vybavení v majetku města, bytového a
nebytového hospodářství, včetně mobiliářů města, venkovních ploch, sportovišť a dětských hřišť, koupaliště, zimního
areálu na Nebíčku.
Kromě těchto činností je v kompetenci TS i správa a
údržba tepelného hospodářství, kanalizace a čistírny odpadních vod.
Budeme se snažit, abyste na našich internetových stránkách nalezli potřebné informace a zároveň měli možnost
aktivně se podílet svými podněty a názory na našem společném cíli, kterým, jak věříme, je čisté, krásné město se
spokojenými obyvateli.
Za společnost TS Ing. Pavel Kalibán,
za město Police nad Metují Ida Jenková

Kotlíkové dotace - další kolo

V průběhu měsíce září bude vyhlášeno další kolo kotlíkových dotací. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem
připravujeme seminář pro žadatele, který by se uskutečnil
přímo v Polici nad Metují, což by mohlo zásadně ovlivnit
cestu potenciálních žadatelů ke všem důležitým informacím. O termínu a místě konání Vás budeme v předstihu informovat na stránkách měsíčníku, internetových stránkách
města a hlášení městského rozhlasu.

J. Škop, místostarosta
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Jednání s Povodím Labe, údržba vodních toků

Počátkem dubna se na polické radnici
sešli zástupci státního podniku Povodí Labe
- ředitel závodu Jablonec nad Nisou Ing.
Pleskač a vedení města Police n. M. Společně
jsme jednali o údržbě vodních toků ve správě
PL na území města v roce 2016 a následujících. Ředitel Pleskač krátce seznámil zástupce
města s provozní praxí podniku PL a poté
byly projednány jednotlivé konkrétní požadavky města na jednotlivých vodních tocích:
Pěkovský potok - odtěžení nánosů ze dna toku,
pravidelná redukce vegetace v korytě, oprava
dožívající výdřevy koryta, oprava zdí koryta;
Bukovka - odtěžení nánosů ze dna, pravidelná
regulace vegetace v korytě; Ledhuje - údržba

6

zábradlí na zdech koryta, oprava kamenného
jezu a zdí koryta, odtěžení nánosů ze dna toku,
likvidace stavidla, ošetření jasanu na pozemku
ve správě PL. Ředitel závodu sdělil, že PL s realizací uvedených opatření počítá, a to v pravidelných i jednorázových krocích, kromě údržby zábradlí na zdech koryta Ledhuje, o kterou
požádal město. Konstatoval, že vlastnicky je
zřejmé, že zábradlí jsou součástí opěrných
zdí, nicméně funkčně je zřejmé, že slouží jako
ochrana před pádem osob, případně vozidel do
koryta vodního toku. Budoucí údržbu by bylo
vhodné řešit i smluvní formou. Město na tento
požadavek přistoupilo a předmětnou údržbu
zadá Technickým službám Police nad Metují,
s.r.o. Předběžně byla ještě projednána otázka rekonstrukce komunikace
U Damiánky s tím, že PL dá městu
souhlasné stanovisko k rekonstrukci, přičemž případná poškození zdí
budou na odpovědnost firmy, která
bude rekonstrukci komunikace
zajišťovat.
Po tomto jednání následovalo
koncem dubna jednání druhé, za
přítomnosti vedoucího provozního
střediska Hradec Králové Ing. Šálka,
pracovníka pracoviště Hronov
p. Macháně a zástupce města Ing.
Troutnara. Při tomto jednání bylo
město seznámeno s časovým postupem realizace jednotlivých opatření:

Pěkovský potok - odtěžení nánosů ze dna
toku bude provedeno v příštím roce, pravidelná redukce vegetace v korytě bude provedena
v maximálním vzrůstu min. 2x ročně (koncem
června a koncem srpna), oprava dožívající
výdřevy a oprava zdí koryta (v úseku na severním okraji Pěkova) budou řešeny v příštím roce v rámci dotace, o kterou PL požádal;
Bukovka - odtěžení nánosů ze dna bude provedeno v letošním roce, pravidelná regulace
vegetace v korytě bude provedena v maximálním vzrůstu min. 2x ročně (koncem června a
koncem srpna); Ledhuje - oprava kamenného
jezu, zdí koryta a likvidace stavidla budou řešeny ke konci letošního roku a v roce příštím
v rámci dotace, o kterou PL požádal, odtěžení
nánosů ze dna toku bude provedeno v příštím
roce, ošetření jasanu bude provedeno
v letošním roce. Město požádalo PL, aby
bylo informováno o realizaci jednotlivých
opatření a nabídlo pomoc s využitím
sedimentu.
První krok ze strany PL byl již proveden
- koncem května došlo k odtěžení nánosů z
koryta Bukovky.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Polický měsíčník - ČERVEN 2016

Pálení čarodějnic - Pěkov 2016

Šárka Pokorná
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou
pro děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let
totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o

cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové
do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem
zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník
pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V
případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je

Výběrové řízení na pronájem
DIVADELNÍHO KLUBU
Kolárova divadla v Polici nad Metují

Rada města Police nad Metují vyhlašuje výběrové
řízení na provozování Divadelního klubu Kolárova
divadla s následujícími podmínkami:
 zahájení provozu od 1. 9. 2016
 pravidelná provozní doba
 předností zajišťování akcí města, divadla
 provoz odpovídající klubovému zařízení
 zajišťování provozu kiosku v době pořádání
akcí města a divadla
Písemné nabídky s návrhem výše nájemného
v obálce nadepsané „Divadelní klub“ přijímá
sekretariát Městského úřadu v Polici nad Metují
do úterý 30. 6. 2016 do 9 hodin.
Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Polici nad
Metují, odbor investic, majetku a životního prostředí – pí Plná,
tel.: 491 509 997, e-mail: plna@meu-police.cz nebo
u pracovníka Technických služeb Police nad Metují s.r.o.
p. Muchy, tel.: 491 512 249.
O provozovateli rozhodne Rada města Police nad Metují.
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ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2
000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s
nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na
to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt
na webu Ministerstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Člověče, nezlob se již po 20.

Ano je to tak, letos v únoru se konal již dvacátý ročník
Radešovského člobrda. Od prvního turnaje se za tu dobu ledacos změnilo. To co je vidět asi nejvíce, je vysoká účast soutěžících. Na začátku to byla záležitost jen několika málo nadšenců
pro tuto společenskou hru, ale postupem času se přidávali další
lidé, až nám byl Radešov malý a museli jsme turnaj přesunout
do Police. V současné době je v této akci zapojena téměř celá
vesnice. Staří, mladí, velcí, malí, hezcí, oškliví, prostě hromada lidí, a to nejen od nás z Radešova. Na oslavu tohoto výročí
jsme vyrobili neputovní poháry, připravili docela slušný raut,
přichystali upomínková trička a jiné občerstvení. Celý turnaj
nám pomohlo zajistit město Police nad Metují (děkujeme kluci
a holky z radnice), SDH Radešov, a dobří lidé z Radešova. Jsme
rádi, že nás navštívila i paní starostka Ida Jenková se svojí šikovnou vnučkou. I když paní starostka nenašla odvahu si s námi
zahrát, tak její vnučka se se ctí poprala v kategorii dětí a nevedla
si vůbec špatně. Jestli jí ona babička neradila. Z dětí vyhrála
Natálka Hrušková a kategorii dospělých nakonec vybojoval
1. místoVáclav Kolba. Oběma šťastným výhercům gratulujeme.
Více si toho už nepamatuji, takže končím.
Tak se už člověci nezlobte!

Marek Voborník

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

červen 2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

04. – 05. 06. MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
11. – 12. 06. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí
18. – 19. 06. MUDr. Jaroslava Neoralová 602 333 460
Horní 109, Teplice nad Metují
25. – 26. 06. MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
Polický měsíčník - ČERVEN 2016

O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í
ROZŠÍŘENÍ OTVÍRACÍ DOBY
VE SBĚRNÉM DVOŘE

Na základě požadavku města prodloužila spol. Marius Pedersen a.s. sobotní otvírací
dobu v polickém sběrném dvoře o jednu hodinu. Bude tak možné víkendový otvírací den
více využít.

yy Sobota 8.00 - 12.00 hod.
Využijte této možnosti!

TŘÍDÍME A VYUŽÍVÁME ODPAD
Třídění bioodpadu v domácnosti

V minulém čísle PM jsem psal o potřebnosti a užitečnosti třídění bioodpadů v domácnostech. Leckdo si ale klade otázku, jak
ho doma shromažďovat odděleně od ostatního
odpadu, aby nehyzdil a nesmrděl (toto bývá
vedle pohodlnosti častá překážka pro jeho

třídění a uchovávání v domácnostech). Rada je
zde velmi jednoduchá - tak jako ostatní vytříděný odpad , lze i bioodpad ukládat do speciálních nádob, a to košíků, které oddělené shromažďování umožňují a navíc zajišťují jeho
potřebné odvětrávání a vysoušení. Významně

tím snižují hnití a tím i jeho zápach. Bioodpad
má vysokou vlhkost a v uzavřeném koši se u
dna může utvořit zvodnělý výluh, ve kterém
odpad začne hnít (rozklad bez přístupu vzduchu) a zapáchat. Pokud však bioodpad ukládáte do speciálních odvětrávaných košů, výluh
se nevytvoří a zápach se sníží na minimum.
Do této nádoby je ale ještě dobré a pohodlné
vkládat speciální paropropustné kompostovatelné škrobové nebo papírové sáčky, které po
naplnění lze odložit do kompostéru, na kompost nebo do hnědého kontejneru společně
s bioodpadem. Manipulace s bioodpadem je
tak jednoduchá a čistá. Košík i sáčky je možné
koupit v internetovém obchodě (např. www.
ekonakup.cz nebo www.nakompost.cz). Časem
bude snad možné zakoupit je i mimo internet,
snahu projevil i obchodník pan Soukup.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea
V dubnu 2016 slavili:
70 let pan Jan Tiefa
pan Miroslav Novotný
paní Jiřina Hejnová
pan Anton Majsniar
paní Marianna Pokorná
paní Zdeňka Svatoňová
75 let paní Jaroslava Bernardová
80 let pan František Axman
85 let paní Marta Chromá
90 let paní Alžběta Vacková

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

Sňatky
V dubnu si své „ano“ řekli v suchodolské kapli pan Michal Baldrych a slečna Renata Jansová.

Statistika
K 30. 4. 2016 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4 132
obyvatel.
Dagmar Hambálková - matrikářka

KNIHOVNA
Revize knih – Uzavření
knihovny 27. 6. – 15. 7. 2016

27. června zahájíme avizovanou revizi knihovního fondu jak v polické knihovně, tak výměnného fondu, který je umístěn
v pobočkách Hlavňov a Pěkov a v obecních
knihovnách ve správním obvodu města Police
nad Metují. Doporučujeme čtenářům, aby se
předzásobili knihami i časopisy a přišli si půjčit dostatečné množství čtiva dopředu do 24.
června. Děkujeme a věříme, že celou revizi
v pořádku zvládneme a provoz pro veřejnost
obnovíme v pondělí 18. července.

Čtení pro nejmenší

Knihovna a město Police nad Metují

ČERNÁ HODINKA
KALUŽE

Slavnostní křest knihy pro děti, kterou napsal a nakreslil
pan Jaroslav Soumar, učitel výtvarného odboru polické
ZUŠ.
Knihu vydalo nakladatelství BOR Liberec. Během večera
si budete moci knihu koupit.
Vystoupí žáci ZUŠ Police nad Metují

Papírové vagónky nad regály v dětském oddělení se
plní okopírovanými obálkami knih, ze kterých se společně
četlo při čtvrtečních setkáních s malými čtenáři či spíše
posluchači. Následně děti i tvořily a hrály si. Přesvědčit
vás může i kocourek, který během jednoho čtvrtka vznikl.
Prázdniny se blíží a také tato setkání budou mít pauzu. Posledním čtvrtečním odpolednem, kdy se děti sejdou,
bude 23. červen.

Polický měsíčník - ČERVEN 2016

Sál Pellyho domů v úterý 14. června 2016 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš
Naposledy se před prázdninami sejdeme nad
stránkami knih při společném čtení 14. června 2016
vždy v 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Opět se můžete těšit na vynikajícího pana Františka
Pivoňku.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
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Noc literatury

11. května jsme se sešli u Julinky na náměstí a zaposlouchali se
do ukázek z děl evropských současných autorů. Četli nám paní Hana
Klapkovská, Ivana Richterová a Květa Vídeňová a pan František
Pivoňka. Počasí nám docela přálo, a tak chci věřit, že to pro poslouchající nebyl promarněný čas. Možná to způsobilo počasí, možná sounáležitost zúčastněných, určitě přednes předčítajících, ale byl to zážitek.
Z náměstí jsme se přesunuli do sklepení Pellyho domů. Chlad a mohutné zdivo evokovalo představu sudů a pálené kořalky z dřívějších
hospod a Pellyho palírny. Po jednom úryvku jsme se rádi přesunuli do
tepla společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou. Díky paní
pečovatelce Renatě Jiráskové nám čekaly teplé čaj či káva s domácím
štrúdlem a poslední dávkou četby.
A které úryvky jsme slyšeli? U Julinky to byly Kvazikrystaly rakouské Evy Menase v podání Květy Vídeňové, Boží hora italského
Erriho de Lucca v podání Františka Pivoňky a Sedm dobrých let izraelského Etgara Kereta v podání Hany Klapkovské. Ve sklepení přečetl František Pivoňka úryvek z detektivky Na zimu zavřeno norského
Jorna Liera Horsta. V DPS jsme poslouchali Nultou hodinu švédské
Lotty Lundbergové v podání Květy Vídeňové, Ženu, propánakrále
maďarského Györgyho Spira v podání Ivany Richterové a Kluka na
větvi švédského Dannyho Wattina v podání Hany Klapkovské.
V knihovně se nám takové setkání libilo a určitě připravíme další.

Nabídka knih:

yy Roučková, Jarmila: Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením.
Soubory nápadů, her a cvičení pro rozvoj dovedností, lze velmi
dobře použít i pro děti s opožděným vývojem řeči.
yy Matějček, Zdeněk: Praxe dětského psychologického poradenství.
Probíraná témata: poruchy učení, mentální retardace, mozkové
dysfunkce, smyslové vady, poruchy emocí.
yy Ühlinger, Claude: Když někdo blízký pije.
Rady pro rodiny osob závislých na alkoholu.
yy Štípek, Petr: Dítě na zabití.
Příručka pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním.
yy Palmer, Sara: Soužití s partnerem po mrtvici.
Jak pečovat o partnera, o sebe i o vzájemný vztah. Přehled kontaktů na cerebrovaskulární centra, iktová centra a poskytovatele
domácí péče v ČR.
yy Fontana, Martina: Sladká droga.
Nadměrná konzumace cukru jako nejobvyklejší závislost způsobující množství zdravotních problémů.
yy Pease, Allan: Řeč těla na pracovišti.
Praktická příručka přináší rady, jak efektivně používat prostředky neverbální komunikace v pracovním prostředí.
yy Švihlíková, Ilona: Jak jsme se stali kolonií.
Autorka se ve svých esejích pokouší o charakteristiku české
ekonomiky po roce 1989, zmiňuje aktuální ekonomické a sociální problémy naší země.
yy Rychlík, Jan: Historie, mýty, jízdní řády.
Rozhovor se známým českým historikem a publicistou o problémech českých a evropských dějin.
yy Skalka, Petr: Veterinář vzpomíná.
Veselé, vtipné i poučné příběhy ze ZOO pro všechny milovníky
zvířat.
Všechny typy na nové knihy najdete také na webových stránkách naší knihovny v oddělení Naše služby – Nabídka literatury –
Výběr dle Dáši: http://www.knihovna-police.cz/index.php/sluzby-knihovny/mn-nabidka-literatury/mn-vyber-dd.html.

(JEDN)OSVĚTOVÁ KNIHOVNIČKA

Zaujala vás témata letošních dokumentů? Přečtěte si víc!

Stejně jako minulý rok jsme pro vás nakoupili několik knih, které
se tematicky dotýkají promítnutých filmů. Zůstávají majetkem knihovny a my srdečně doporučujeme jejich vypůjčení.
yy Miloš Mendel - Arabské jaro
yy Tomáš Šebek - Mise Afghánistán (záznamy z pěti měsíců práce
chirurga s Lékaři bez hranic)
yy Radka Dudová - Postarat se ve stáří
yy Wolfgang Bauer - Přes moře s uprchlíky (strhující reportáž německého novináře a českého fotografa, kteří se infiltrovali mezi
uprchlíky)
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yy Thomas Hylland Eriksen - Odpady (neobyčejně čtivá kniha o
aktuálním problému)
yy Katka Balcarová, Veronika Chládková - Místo vejce banán (veganská kuchařka)
yy Holly Golberg Sloaneová - Násobky sedmi (příběh geniální dvanáctileté holčičky, která přijde o oba rodiče)
Knížky budou v knihovně připraveny (zapsány, zkatalogizovány,
obaleny) pro čtenáře. Za knihovnu děkujeme za dar organizačnímu
týmu Jednoho světa, který už druhý rok pamatuje i na knihovnu.
Organizační tým festivalu Jeden svět ve spolupráci s knihovnou
Vaše knihovnic

Polický měsíčník - ČERVEN 2016

K U LT U R A
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
PellyKarta

V květnu jsme zahájili provoz předprodejního elektronického systému.
Pro zákazníky se tím nic nezměnilo,
pouze vzhled a formát vstupenek.
V návaznosti na tento předprodejní
systém chceme postupně rozšiřovat
okruh služeb pro zákazníky. Jedním
z nich je zavedení bonusové karty,
tzv. PellyKarty. Jedná se o plastovou
kartu velikosti kreditky a lze ji získat v
Informačním centru v Pellyho domech, za jednorázovou částku 29 Kč.

Jaké bude karta přinášet výhody a
možnosti?
• na kartu lze dobít kredit a následně
s ní platit vstupné na akce pořádané Pellyho domy (divadlo, kino,
koncerty, kurzy apod.)
• karta je přenosná
• na vybrané akce budou poskytovány slevy
• budou nabízeny tzv. bonusové akce
• PellyKartu je též možné nabít kreditem a věnovat jako dárek

Nabití
kreditu na kartu provádí Informační
centrum. Finanční kredit slouží k
úhradě vstupného na akce pořádané
Pellyho domy.
Dobíjení PellyKarty není spojeno
s žádnými manipulačními aj. poplatky.
Pokud je kredit na kartě nižší než finanční částka požadovaná na úhradu
vstupenek, je možné zvolit jednu
z následujících variant: 1/ úhrada
vstupenek hotově, 2/ dobití karty.
Platbu kartou a za hotové nebude
možné kombinovat. Zůstatek finančních prostředků na kartě lze jednoduše ověřit v informačním centru.
Zájemci o vydání PellyKarty vyplní v
informačním
centru
jednoduchý
formulář a budou seznámeni s bližšími
podmínkami týkajícími se využívání
karty.
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Nová technika pro divadlo

Zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání schválilo finance na
nové vybavení pro divadlo (digitální
projektor spolu s novým plátnem),
které výrazně přispěje ke zkvalitnění
kultury prezentace kinematografických produktů. Zároveň vybavení
přinese kvalitnější podání statických
obrazů, které vídáme při tolik oblíbených cestopisných přednáškách. To
dosáhneme použitím kombinace projektoru s rozlišením 1920 x 1200
(WUXGA 16:10), objektivem určeným
pro velké sály a plátnem se speciálním
povrchem, který je určený pro projekci
statických obrazů.
Od září se můžete těšit na jasnější
a barevnější filmy a kontrastnější fotografie s věrným barevným podáním při
pořadech, které pro vás připravujeme.
Pellyho domy

KOLÁROVO DIVADLO
Neděle 5. 6. 2016 od 19:00 hod

PÍSNĚ SLUNNÉ ITÁLIE

Literárně hudební pořad romantické
hudby a poesie italských autorů, v
rámci Dvořákova festivalu.
Účinkují: Valérie Zawadská (umělecký přednes), Gran Duetto Concertante.
Vstupné: posluchači PUVČ – 100 Kč
ostatní v předprodeji 130 Kč (předprodej do 2. 6.), na místě 150 Kč

Středa 15. 6. 2016 od 18:00 hod
Pondělí 20. 6. 2016 od 18:00 hod

CO SE DĚJE V HRAČKÁRNĚ...
Závěrečné VYSTOUPENÍ TANEČNHO
OBORU ZUŠ Police nad Metují.
Vstupné: 50 / 40 Kč
Předprodej vstupenek:
pro ZUŠ od 23. 5. do 3. 6.
pro veřejnost od 6. 6. 2016

PELLYHO DOMY

1. – 5. 6. 2016 / Sál Pellyho domů

VÝSTAVA OBRAZŮ
JANA KOUSALA

Výstava otevřena: pracovní dny 10:00
- 17:00, víkend 9:00 - 15:00 hod.

1. - 5. 6. 2016 / Vzdělávací místnost

POLICKO OČIMA DĚTÍ

Výstava obrázků s motivy z Policka.
Slavnostní zahájení: 31. 5. v 17:30
hod. U této příležitosti proběhne i
křest stolního kalendáře na rok 2017,
který bude možné na místě zakoupit.
Výstava otevřena v pracovní dny 9:00
- 17:00, o víkendu 9:00 - 15:00 hod.

OSTATNÍ AKCE

Sobota 11. 6. 2016

POLICKÁ ZELŇAČKA

Zapálením ohňů pod kotli začne v 8:30
hod Polická zelňačka, již podruhé.
Soutěž ve vaření polévky bude opět
spojena s trhem a bohatým doprovodným programem, který bude probíhat
cca do 18:00 hod. Na podiu vystoupí
Dívčí trio, Kamarádi osady 5, Nacopak
Band. Celým dnem bude provázet
moderátor Tomáš Peterka. Budou
připraveny soutěže, pro soutěžní týmy
dopoledne a v odpoledních hodinách
pro děti. Provozovatelé pouťových
atrakcí instalují na náměstí také skákací hrad a obří skluzavku.

UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ

Pátek 10. 6. 2016 od 19:00 hod

RANGERS - PLAVCI,
SLAVEŇÁCI, DÍVČÍ TRIO

Koncert kapel k výročí 50 let osady
Dolar ze Slavenského podskalí
Vstupné: 150 Kč

Čtrvrtek
23. 6. 2016
V souvislosti
s konáním Polické
zelňačky bude
v následujícím termíMasarykovo
náměstí
nu uzavřeno
celé Masarykovo
FIVA
Světová motocyklová
náměstí a přihlehlé ulice (část ul.
rally
2016
17. listopadu – u Pellyho domů,
Jízda
historických
motocyklů
se zaTomkova, Kostelní,
K Opatrovně):
stávkou
v
Polici
n.
Metují.
od pátku 10. 6. 2016 od 18:00 hod
http://fivamotorally.vcc.cz/cs/
do soboty 11. 6. 2016 do 24:00
hod. Žádáme všechny, kteří parkují
na náměstí, aby využili jiné parkovací plochy ve městě. Děkujeme.
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Sobota 25. 6. 2016

VYCHÁZKA POLICKEM II.
Tajemství hradu Vlčinec

Exkurze na tajemný hrad Vlčinec,
známý především díky A. Jiráskovi,
který ho zmiňuje v pověsti o Janu Žižkovi, zařazené do cyklu Starých pověstí českých.
Lektor Mgr. Jan Tůma z Regionálního
muzea v Náchodě přiblíží nejnovější
archeologické poznatky o dějinách
hradu, jakož i historické omyly a smyšlenky, které jsou s hradem spojeny.
Předpokládaná délka exkurze přibližně 3 hodiny. Pozor, fyzicky náročný
výstup na horu Vlčinec! Přihlášky a
platba předem. Počet účastníků akce
limitován.
Účastnický poplatek: 50 Kč, 20 Kč děti

PŘIPRAVUJEME

VYCHÁZKY POLICKEM

9. 7. Po stopách událostí roku 1421
23. 7. Zmizelá lidová architektura
Vycházky s Mgr. Janem Tůmou. Přihlášky předem v infocentru.
Sobota 6. 8. 2016

KVÍČEROVSKEJ ŠMAJD

Nová cykloturistická akce. Trasy pro
kočárky, pěší, kola a koloběžky. Půjčovna koloběžek Kostka.
Pá 12.8. - Ne 14. 8. 2016

POLICKÁ POUŤ

Sobota 20. 8. 2016

PETROVICKÉ ZATÁČKY

Tradiční sportovní akce, Půjčovna
koloběžek Kostka. Koná se pouze
v případě příznivého počasí.

INFORMAČNÍ CENTRUM

AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJE

Písně slunné Itálie – 5. 6. 2016
(Kolárovo divadlo)
Rangers – 10. 6. 2016
(Kolárovo divadlo)
Nedvědovky – 11. 6. 2016
(Penzion Jízdárna Hejtmánkovice)
Broumovská kytara – 18. 6. 2016
(dětské hřiště Broumov)
Závěrečné vystoupení tanečního
oboru – 15. 6. a 20 .6. 2016
(Kolárovo divadlo)

NOVĚ V PRODEJI: PUZZLE
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S motivem Slavenských hřibů si
můžete na IC zakoupit puzzle o

rozměrech 14 x 20 cm ilustrované
Jaroslavem Soumarem. Cena: 50 Kč

Provozní doba informačního
centra v ČERVNU:
Pondělí - pátek 9:00 – 17:00
Sobota
9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00
V neděli a o svátcích zajišťuje prodej
turistických suvenýrů Muzeum papírových modelů, 9:00 – 11:30 a 12:00 –
17:00 hod.

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
PUTOVALY DO POLSKA

Začátkem května jsme po dohodě s
polskými
informačními
centry
podnikly cestu do Polska a rozvezli
propagační materiály do Nové Rudy,
Vambeřic, Radkova, Karlova a Kudowy
Zdrój. Na oplátku nám některá
infocentra poskytla své materiály,
vyměnili jsme si pár zkušeností,
popovídali o cestovním ruchu a se
slibem další spolupráce se rozloučili.

PO STOPÁCH PRVNÍCH
ZAKLADATELŮ MĚSTEČKA
POLICE

Takový měla název první vycházka
Polickem. Na tři desítky zájemců se
sešly před Pellyho domy, kde nás Mgr.
Jan
Tůma
seznámil
s počátky
osídlování Police. Dále jsme se
přesunuli na sál Pellyho domů a
ukázal nám místa, kde v době
rekonstrukce probíhaly archeologické
výzkumy.
Poté jsme šli zpět na
náměstí, kde jsme zasedli do kruhu u
Julinky a dozvěděli jsme se, na kterých
místech stával kdysi pivovar a radnice.
Dalším místem naší vycházky byla
také studánka na hřbitově, bývalé
máchadlo u geokoutku, kostel
Nanebevzetí
Panny
Marie
a
tříhodinový vyčerpávající výklad pana
Tůmy byl zakončen v Muzeu města. A
my se již teď těšíme na vycházku další,
tentokrát
na
hrad
Vlčinec.

LÉTO 2016
V KLADSKÉM POMEZÍ
Tisková zpráva

V úterý dne
3.
května
2016 uspořádala destinační společnost Branka, o.p.s. Regionální tiskovou konferenci, jejímž cílem
bylo zástupce médií seznámit s těmi
nejaktuálnějšími informacemi z oblasti
cestovního ruchu v regionu a předvést
jim tak lákadla, která jsou pro turisty
připravena na letní sezónu 2016. Akce
se konala v prostorách Multifunkčního
centra v Knihovně v Červeném Kostelci, kde jednotliví aktéři osobně představili své turistické novinky.
V úvodu konference bylo představeno
v ucelené prezentaci Kladské pomezí
2016 celkem 14 krátkých příspěvků a
tak už v první půl hodině byli návštěvníci seznámeni s připravovanými novinkami. Zmíněny byly i cyklobusy,
které
letos
přicházejí
rovněž
s novinkou a to s prodloužením první
páteřní trasy vedoucí z Hradce Králové, která bude nově zajíždět i do Janovic, Jívky a Radvanic a tak se zlepší
dostupnost Jestřebích hor nebo dolu
Bohumír. Cyklobusy poprvé vyjíždějí
už 28. května. Nechyběla ani zmínka o
oblíbeném Toulavém baťohu, se kterým už třetím rokem můžete sbírat
samolepky a soutěžit tak o zajímavé
ceny. Poté měli prostor jednotliví aktéři cestovního ruchu na podrobnější
prezentaci svých atraktivit.
Jako první se svým příspěvkem vystoupila Ilona Zatloukalová z pevnosti
Josefov, aby představila Traxlerovu
sýpku, akce jako Gladiator Race, Oživlý
Josefov, Špitál Art a především novinku v podobě vstupného ALL INCLUSIVE platící do několika objektů pevnostního města. Další příspěvek byl
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zároveň i pozvánkou na jedinečnou
akci do České Skalice, která se koná 28.
6. 2016, což je přesně 150 let ode dne,
kdy se těmito místy prohnaly boje
prusko-rakouské války. „Srdečně vás
zveme na komentované prohlídky bojiště nebo do areálu Barunčiny školy, kde
bude ke zhlédnutí živý obraz Lazaret.“:
vyzývá posluchače sám starosta města
Martin Staněk. Pana starostu doplnil
ještě Jiří Kmoníček z Centra rozvoje
Česká Skalice s novou mobilní aplikací
zaměřenou na bitvu 1866 odehranou
na Českoskalicku, která bude oficiálně
představena při výše zmíněné akci
konané 28. 6. 2016.

V Babiččině údolí vzniká během posledních dnů nové muzeum nazvané
Herecký dům Viktorka. Za projektem
stojí režisér Tomáš Magnusek, který
sem rovněž osobně přijel, aby návštěvníkům konference představil svůj
projekt a seznámil je s jeho vznikem.
Na programu byla dále pozvánka na
druhý nejprestižnější turnaj v lukostřelbě zdravotně postižených Paralympic Qualifying 2016, který se odehraje mezi 11. a 19. červnem 2016 v
Novém Městě nad Metují. Posluchače
přijel osobně pozvat místostarosta
města Nové Město nad Metují Michal
Beseda. Správce pevnosti Dobrošov
Richard Švanda rovněž lákal na akce a
novinky. Jednalo se například o unikátní model lehkého opevnění, které
se stavělo od roku 1936 na území Československa, nové informační tabule a
expozice prezentující práci dělníků na
pevnosti v letech 1937-1938 nebo
kopie protibetonového granátu, kterým Němci odstřelovali srub Můstek v
době války. Město Náchod ve spolupráci
s Regionálním
muzeem
v Náchodě, Statním okresním archivem Náchod a Hotelem U Beránka
otevřelo novou výstavní síň věnovanou architektu Janu Letzelovi, se kterou návštěvníky seznámil Jan Špaček,
odborný pracovník pro kulturu, sport
a CR města Náchod. Následně prozradil také plány na další roky, jako jsou
Park osobností a výstavní síň věnovaná Josefu Škvoreckému. Do nově ote-
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vřeného muzea Pod Čepicí v Hronově
zvaly jeho zakladatelky Lenka
Grimmová a Martina Špringrová, které
hosty seznámily s nynější expozicí,
programy pro školy a také plánovanými akcemi.
„Za sportem se vydejte do Police nad
Metují, kde vám přímo v polickém infocentru půjčíme koloběžku.“ Zve Jana
Rutarová, vedoucí pracovnice v Pellyho domech. „Mimo půjčení koloběžek
vám v infocentru i poradí, kam se na ní
v okolí Police vydat“, dodala.
I důl Bohumír se řádné přichystal na
sezonu. O tom přítomné přesvědčila
Květa Dufková, která představila novinky v podobě originálních mzdových
výkazů, fárací oděv fasovaný v roce
1960 nebo velmi cenné originální důlní mapy. Z toho všeho teď vzniká
Nová galerie Starých fotografií a expozice předmětů důlních činností, která
byla slavnostně otevřena v pátek 29. 4.
2016. S dalším příspěvkem vystoupil
starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Ten účastníky pozval
na letošní srpnovou pouť a den obce,
které se stanou vrcholem oslav třístého svatoňovického jubilea. Dále zástupkyně Branky, o.p.s. Lenka Lembejová představila nového člena Kladského pomezí, kterým se stalo Podzemní město Osówka v nedalekém
Polsku. Jedná se o poslední, hlavní,
největší a nejrozsáhlejší Hitlerovo
sídlo stavěné v Dolním Slezsku, které
se nachází přibližně 1 km od obce
Kolce.
Na závěr konference vystoupila ředitelka hostující Městské knihovny
v Červeném Kostelci Marcela Fraňková, aby představila novou expozici
v Domku Boženy Němcové věnovanou
významnému červenokosteleckému
rodákovi Břetislavu Kafkovi, uměleckému sochaři a především světově
uznávané kapacitě v oborech experimentální psychologie a parapsychologie.
„Jsme velice rádi, že se konference mohlo účastnit tolik aktérů z různých oblastí. Věříme, že jsme se díky tomu všichni
obohatili, a že letošní sezona 2016 bude
velmi úspěšná.“: shrnul závěr konference předseda správní rady Branky,
o.p.s. Zdeněk Špringr.
Přímo v bývalých půdních prostorách
knihovny si návštěvníci mohli prohlédnout také ukázku z děl výjimečného červenokosteleckého rodáka Břetislava Kafky nazývaného mistrem elixíru mládí. Při této příležitosti proběhlo
také slavnostní přejmenování knihov-

ny na Knihovnu Břetislava Kafky. Potom měli účastníci možnost zúčastnit
se komentované prohlídky Domku
Boženy Němcové.
V neposlední řadě bylo na konferenci
navázáno tradiční jarní setkání zástupců z Informačních center Kladského pomezí. Kromě výměny zkušeností
a burzy propagačních materiálů si
sebou odnesli i letní vydání Turistických novin Kladského pomezí, jejichž
hlavním letošním tématem je 150.
výročí prusko-rakouské války. Díky
nim se tak nejen návštěvníci dozvědí,
na jaké novinky se v regionu mohou
těšit, jaká slavná jubilea se budou slavit nebo jaká místa mohou navštívit
v pondělí.

S TOULAVÝM BAŤOHEM
JIŽ TŘETÍ SEZÓNU!

Po velkém ohlasu cestovatelské hry
S Toulavým baťohem do Kladského
pomezí pokračuje tato soutěž i
v letošním roce.
Pokud nevíte, kam s dětmi na výlet,
zastavte se v informačním centru pro
ilustrovanou mapu, ke které dostanou
děti i pracovní sešit, první samolepku
do mapy a hurá na výlet. Po předložení
pěti různých samolepek (kompletní
seznam výdejních míst je uveden na
mapě)
získáte
na
kterémkoli
z uvedených informačních center nebo
na místech uvedených v mapě jako
„Náš tip“ dárek v podobě frisbee nebo
poznámkový blok s toulavým baťohem. Všichni, kteří se ve výdejním
místě prokáží mapou s 5 samolepkami
a poskytnou svůj kontakt (e-mail),
budou na konci sezóny slosováni o
hodnotné ceny:
První cena: Víkendový pobyt na farmě Wenet v ceně 4000 Kč
Druhá cena: Ubytování pro 4 člennou
rodinu na jednu noc v Penzionu Bor
s ukázkou zdravé snídaně a prezentací
zdravé stravy v hodnotě 2000 Kč
Třetí – sedmá cena: Permanentka do
sportovního areálu v Havlovicích
v hodnotě 800 Kč
Slosování proběhne 30. září 2016.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

OTEVÍRACÍ DOBA

Od května do konce září má Muzeum papírových modelů otevřeno každý den od 9 do
17 hodin.

Pondělí 6. června
od 9 do 17 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE

Každé první pondělí v měsíci si přijďte
zdarma od 9 do 17 hodin prohlédnout
novinky v místě, kde papír ožívá!
Výstava, expozice, místnost sběratelů a
papírová dílna. 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

KROUŽEK PRO DĚTI

VÝSTAVA OBRAZŮ

Děti si muzeum nejen prohlédly, ale
v dílně si vyrobily i model na památku.

1.6. - 24. 6. 2016

Více na webu muzea. Přijďte kdykoliv
vyzkoušet svou manuální zručnost,
trpělivost a představivost.

MODELÁŘSKÁ SETKÁNÍ
KROUŽKU
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

První informativní schůzka ke kroužku
v Muzeu papírových modelů proběhne
v úterý 6. září od 18 hodin. Setkávat
se budeme jednou týdně v čas a den
dle domluvy na prvním setkání.
Kroužek povede zkušený modelář,
děti se budou věnovat nejen papírové
modelařině, ale vyzkouší i další modelářské techniky, jako je například vytvořit
dioráma s terénem. Modely dětí přihláŽáci výtvarného oboru
síme na Mistroství ČR v papírovém modelářství a dalších celorepublikových
ZUŠ Police nad Metuji
soutěží. Přijďte pro více informací přímo
Vernisáž 1. června od 18 hodin.
Výstava otevřena v otevírací době BB do muzea! Prohlédněte si tvorbu dětí
z letošního roku. Kroužek je určen dětem
kavárny (Tyršova 345) do 24. června.
ve věku od 6 do 13 let nebo dle domluvy.
V neděli 26. června od 17 hodin proběh- V ceně je veškerý materiál, své výrobky
ne v prostoru nad BB Kavárnou další si děti odnášejí domů. Fotografie ze sezahájení výstavy – vernisáž grafičky tkání můžete nalézt na webu muzea
Kateřiny Černé. Součástí vernisáže nebo facebooku.
bude posezení nad autorskými knížkami Cena za pololetí: 350,-Kč. Cena za celý
autorky. Ukázky z tvorby přečte herečka rok: 500,-Kč
Tatiana Medvecká.

V MPM…
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kreslení. Při stavbě se nejen vzorný student dozví o historii originálu a jeho
použití. Získá znalosti o lidech, kteří
navrhli daný objekt, důvody a potřebu
vytvoření originálu.

Modelář z Číny FENG LI, který žije
v čínském městě Chengdu Shi nás navštívil při své cestě Evropou. Velice si
vážíme jeho návštěvy. Mimo Prahu to
byla jeho jediná zastávka v České republice.
Velice děkujeme za podporu a finanční
dar modeláři Jiřímu Velochovi.
Jeden z návštěvníků Muzea papírových
modelů, pan Jiří Horák natočil krátké
video – pozvánku do MPM. Na youtube
ho najdete pod názvem Muzeum MPM
nebo je na našem webu či facebooku
Účastníci Mezinárodního vandru v Polici
nad Metují měli při předložení letošní
medaile vstup Do Muzea papírových
modelů až do 31. května zdarma. Nejpočetnější třída získala program pro svou
třídu v místě, kde papír ožívá.

Hledáte netradiční místo na
oslavu dětských narozenin?

Oslavte je u nás! Nabízíme zázemí pro
Čarodějnice v Muzeu papírových modelů oslavu, prohlídku muzea i tvořivou
strávili budoucí modeláři i s rodiči a dílničku pro děti. Pro více informací
vedoucím modelářského kroužku z volejte nebo pište na kontakt níže.
Muzeum papírových modelů,
Wroclawi západ Henrykem Naporou.
Tyršova 34 1, 549 54
V Polsku je modelářství mnohem častěji
Police nad Metují.
než u nás využívané jako interdiscipliWeb: www.MPMPM.cz
nární způsob výchovy a vzdělávání.
E-mail: Info@MPMPM.cz
Chcete-li správně sestavit model, práce
Mobil: 777 828 657
na něm vyžaduje znalosti z matematiky,
Telefon: (+420) 498 100 910
fyziky, chemie a znalost technického

Polický měsíčník - ČERVEN 2016

Muzeum města Police nad Metují
Soužití s velkými šelmami - náročný úkol i příležitost

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště
Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko ve spolupráci
s Regionálním muzeem v Náchodě zvou návštěvníky na výstavu nazvanou: Soužití s velkými šelmami - náročný úkol i příležitost. Výstava
reaguje na v současné době velmi diskutované téma. Po staletích pronásledování se do evropské krajiny vracejí medvědi, vlci, rysi a rosomáci.
Mohou žít s námi? Dokážeme my žít s nimi? Proč jsou tolik kontroverzní? Jaká existují řešení? Výstavu lze zhlédnout v prostorách Muzea
města Police nad Metují v prvním patře zdejšího benediktinského kláštera, a to od 9. 6. 2016 do 26. 7. 2016. Otevřeno bude denně mimo
pondělky 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod. Vernisáž výstavy proběhne ve
středu 8. 6. 2016 od 16,00 hodin.

Stará škola Dřevěnka

Starou barokní patrovou roubenou školu z roku 1785 lze navštívit
na požádání, jako součást prohlídky stálé expozice muzea v klášteře.
V přízemí staré školy jsou nainstalovány dvě školní třídy, jedna z dob
císaře Františka Josefa I., druhá z konce 40. let 20. století. V patře se
nachází vybavený dobový byt z 20. let 20. století.
Mgr. Jan Tůma

Noc kostelů-muzejní noc 10. 6. 2016

V pátek 10. června 2016 se Muzeum města Police nad Metují již tradičně zapojí do Noci kostelů - muzejní noci pořádané Římskokatolickou
farností - děkanstvím Police nad Metují. Přístupné bude opět nejen
muzeum v prvním patře benediktinského kláštera spolu se soukromou
opatovu kaplí, ale i stará roubená škola z roku 1785. Podrobný program
bude uveřejněn na plakátech Noci kostelů.

Stálá expozice muzea v klášteře

Od 1. května lze opět navštívit stálou expozici Muzea města Police
nad Metují v benediktinském klášteře. Expozice zachycuje dějiny
města, řemesla, spolky a cechy. Součástí expozice je výstava lidového
malovaného nábytku, měšťanský byt z 19. století a soukromá opatova
secesní kaple. Na chodbě muzea lze během května zhlédnout také výstavu Tajemství hradu Vlčinec. Jako součást prohlídky muzea lze požádat i o návštěvu staré školy z roku 1785. V sezoně je expozice otevřena
denně mimo pondělky vždy od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,30 hodin. Plné vstupné 30,- Kč, snížené vstupné 15,- Kč.
Polický měsíčník - ČERVEN 2016
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Slyšte, slyšte! Když se v srpnu v Polici setmí…

…bude s tím mít co do činění Polický symfonický orchestr, který s
chutí pořádá další z tradičních benefičních koncertů. Z náměstí v Polici
nad Metují se 30. srpna stane jedno velké jeviště. Rezervujte si proto tento večer, a buďte s námi svědky jedinečné události, kdy se před
vašimi zraky spojí divadlo, hudba, zpěv, akrobacie a mluvené slovo.
Osvětlovači budou mít plné náměstí práce, zvuk se roznese až do vyšších pater a o akci nebude nouze!
Až se v Polici setmí, tak se vám mimo jiné představí i Filip, Radek,
Aleš, Ríša, Libor, Martin, Vašek a ještě jeden Filip – osmero gentlemanů, kteří svým zpěvem omráčí vaše ctěné ucho. Ano – jsou to oni!
Gentleman Singers jsou muži pohlední, zkušení, hlasově nadaní, a
hlavně je jich hodně. Což k počtu hráčů PSO akorát tak zhruba sedí!

PSO rozezpívá sál městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Otevřete oči, přicházíme!
Opona jde nahoru.
za PSO: Petra Šotolová (foto: Jaroslav Winter)

Těšíte se už? My ano!
Poctěte nás vaší přítomností a vězte, že vám za potlesk nebudou
vděčni jen účinkující! Vaše štědrost poputuje na konto nadačního fondu
Hospital Broumov. Celou akci podporuje město Broumov a Police nad
Metují, kterým tímto děkujeme. Budete-li zrovna 30. srpna na dovolené, tak si do kalendářů vepište 1. říjen - zpěvačka Dasha za doprovodu

Z Terasy na Terasu

Spolek Apeiron ve spolupráci s městem Police nad Metují připravil
pro léto 2016 projekt „Nová Terasa“, který navazuje na pětiletou tradici Pellyho Terasy. Letošní léto se uskuteční „stěhování“ z Terasy na
Terasu, tedy z Pellyho domů na Terasu u Muzea papírových modelů,
před BB kavárnou.
Nová Terasa začne poslední červnový víkend, v neděli 26. června
od 17 hodin, kdy se uskuteční vernisáž výstavy grafičky Kateřiny
Černé. Autorka je členkou SČUG Hollar a pražského „Pařížského
klubu“. V polovině šedesátých let absolvovala AVU u profesora Karla
Součka, později přešla od malby ke grafice, které se věnuje dodnes společně s koláží či asambláží. V Polici nad Metují představí výběr ze své
grafické tvorby
Kateřina Černá se zúčastnila několika desítek skupinových výstav
(mj. Básníci naivní imaginace, 1967, Stockholm; Danuvius, 1968,
Bratislava nebo členských výstav Hollaru). Samostatně vystavovala
např. v Oblastní galerii Liberec, Galerii Václava Špály nebo v Galerii
Smečky v Praze.
Autorka se kromě grafiky věnuje i
literární tvorbě. Už v roce 1962 vznikla
její první autorská kniha a „od té doby
si kromě ‚vážné tvorby‘ čmárá, leptá,
píše a ryje ty své knížky a sešity už více
jak padesát let“, jak sama říká. Součástí
vernisáže na Nové Terase bude i posezení nad autorskými knížkami
Kateřiny Černé. Literární tvorbu
autorky komentuje kurátorka výstavy grafička Alena Laufrová, ukázky
přečte členka Činohry ND herečka
Tatiana Medvecká.
Kateřina Černá: Tulipány v okně, 1994
Druhým autorem, který představí svou tvorbu na Nové Terase, je
sochař Petr Stibral. Vernisáž výstavy proběhne 28. července. Autor studoval v letech 2001-2002 v grafickém ateliéru Vladimíra Kokolii na
AVU a v letech 1997-2004 v sochařském ateliéru Jindřicha Zeithammla.
Kromě volné tvorby se věnuje i restaurátorské práci (mj. se podílel na
restaurování sochařské výzdoby v Chrámu sv. Víta) a v současné době
učí na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově.
V roce 2011 pracoval na projektu s názvem „Lesní práce“. A právě
z tohoto projektu vznikla unikátní video-dokumentace, kterou autor
poprvé veřejně představí v Polici nad Metují. Spojení videoartu s neotřelým vnímáním prostoru Petra Stibrala slibuje nečekaný zážitek, kde
se i nemožné může stát možným. Petr Stibral je sochařským básníkem,
u něhož hra a tvorba splývají a výsledkem může být třeba i levitace
„Chroští“ z projektu „Lesní práce“. Výmluvné je, že u datace projektu
„Lesní práce“ autor neudává rok vzniku, ale „datum oživení“.
Petr Stibral získal v roce 2003 Cenu společnosti Diatech CZ v rámci
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soutěže Grafika roku a v roce 2009 byl finalistou ceny Národní galerie
NG 333, vyhlašované pro umělce do 33 let. V roce 2012 vystavoval
v Broumově v Galerii Dům a v Náchodské GVUN, v loňském roce
se prezentoval v GASK v Kutné Hoře výstavou „Photoretrospective“

Petr Stibral: Chroští, datum oživení 2011
V sobotu 30. července zazní na Nové Terase hudba písničkáře Ivo
Cicvárka. Zpěvák zahraje písně převážně ze svého posledního sólového
alba „Velký svět“, které bylo v roce 2013 nominováno na Cenu anděl
v kategorii folk a country.
Ke své poslední desce autor říká: „Velký svět začíná symbolicky –
písní o zrození života. A končí odplouváním, do neznáma, kam nás provází jen vzpomínky těch, které jednou opustíme. Vše mezi tím je náš
osobní velký svět. Svět jako slovo, které se vyskytuje ve víc textech.
Ale žádný zvláštní patos v tom být nemá – spíš trocha ironie a lehkého
humoru – když mi bylo dvacet, měl jsem pocit, že to, co
mě čeká za nejbližším rohem,
bude opravdu veliké. Dneska
jsem skoro o dvacet let starší
a ten můj velký svět končícího
třicátníka je vlastně stále jen
malým rybníčkem. Jenže stačí
ten prostor znova zkoumat a
pojmenovávat očima dítěte – a
jak může být jeho objevování
dobrodružné!“
Ivo Cicvárek: Velký svět, 2013 (přebal CD s použitím obrazu
„Provazochodci“ Martiny Trchové)
Po vernisážích a před koncertem bude možná zdarma navštívit expozici unikátního Muzea papírových modelů.
Apeiron z. s.
Polický měsíčník - ČERVEN 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Suchém Dole.

SUCHODOLSKÁ POut
sobota 25. června 2016
Suchý Důl - areál fotbalového hřiště

PROGRAM:
od 14:00 dětské odpoledne - soutěže o ceny
(vstupné dobrovolné)

- skákací hrad, aquazorbing,
malování na obličej a další atrakce zdarma
- soutěž dětí ve zpěvu

od 16:00 vystoupení country kapely SLAVEŇÁCI
(vstupné dobrovolné)

od 20:00 taneční zábava s kapelou CUGRUNT
(vstupné 70 Kč)

- soutěž dospělých ve zpěvu

informace: +420 602 537 374
areál částečně zastřešen
akce se koná za každého počasí

POZVÁNKA DO POLSKÉ CZERMNE
PRO BÝVALÉ OBYVATELE KLADSKA

Členové sdružení česko-německo-polského přátelství zvou
na setkání po 70 letech od většinového odchodu bývalých
obyvatel z rodného Kladska. Setkání se uskuteční dne
19. června 2016 v Czermne. Program začíná v 10.30 hod.
bohoslužbou v kostele sv. Bartoloměje za účasti generálního
vikáře královéhradecké diecéze Josefa Sochy. Po mši bude
na faře pohoštění. Další program bude následovat tradičně
v domě setkávání, tzv. Hirschfelderhaus. Vzhledem k době,
která uplynula od války to zřejmě bude jedna z posledních
příležitostí k setkání rodáků bez rozdílu národností a vyznání.
Vítáni budou i potomci bývalých kladských obyvatel, kteří by
měli převzít pomyslnou štafetu paměti národů.
Za sdružení srdečně zve Jaroslav Jung (tel. 608866099)

Dobrovolný svazek obcí Poli cka a MAS Stolové h or y, z. s.
Vás srdečně zvou na výstavu obrázků:

POLICKO
OČIMA DĚTÍ

1.—5. 6.2016
Vzdělávací místnost Pellyho domů
Slavnostní zahájení výstavy: 31. 5. v 17:30 hod
U této příležitosti proběhne křest kalendáře
na rok 2017, který bude možné na místě zakoupit.
Výstava otevřena v pracovní dny 9:00 - 17:00, o víkendu 9:00 - 15:00

Polický měsíčník - ČERVEN 2016
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SBĚRATELÉ POZOR !!!!

Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
pořádaj dne 2.7. 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.
Vítaný ste ouplně 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 zajištění

POZVÁNKA

obec Žďár nad Metují

na setkání pěkovských rodáků

Vás srdečně zve na

Svatojánský jarmark

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na setkání pěkovských rodáků,

v sobotu 18.června 2016
na návsi obce, na „Rovinkách“, u staré kovárny, u hasičské zbrojnice
Program:
9:00
10:00
11:00

zahájení trhů
vystoupení dětí ze Základní školy Žďár nad Metují
pohádka „Kašpárek a obr Otesan“ (Loutková scéna Dětem pro radost

Náchod)

14:00 – 15:00 Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Hronov, Červený Kostelec
Mažoretky Bonifác – Rtyně v Podkrkonoší
15:30 – 16:15 Michal Horák – zpěvák, skladatel
16:30 – 17:30 Zábavná show pro děti: „Hvězda co se nezdá“
18:00 – 18:45 Zpěvačka KAMILA NÝVLTOVÁ + autogramiáda
(program zajišťuje kulturní a umělecká agentura ART PRESTO s.r.o.)
19:00
19:30 – 21:30
21:30 - …
22:00

ukázka šermu – skupina Akáda & Meče Blesky
hudba Soumrak Band (Rock-big-beat)
hudba Relax pod vedením P. Fulky (Rock-pop)
ohňová show – skupina Akáda & Meče Blesky
Po vystoupení pokračuje dál večerní zábava, hudba Relax.

U kovárny: od 9:00 ukázky řemesel, kavárnička, posezení s kapelou „Kamarádi
osady 5“, výstava „amerických“ vozidel.(možnost prohlídky staré kovárny)
U hasičárny: od 12:00 Program pro děti - horolezecká stěna, tetování sprejem,
dřevěné atrakce, občerstvení.
Na rybárně: výlov a opékání ryb.
Během dne přivítáme účastníky akce „Běhu z Police do Police“

Žďárská hospůdka připravuje mysliveckou kuchyni, grilované krkovice
a klobásy!
Hlavní sponzoři akce:

Hauk s.r.o.
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Amulet logistic, a.s.

které proběhne v sobotu 25. června 2016
v rámci oslav 760 let založení obce Pěkov
na hřišti pod Obšárem.

Máme pro Vás připravený program, který začne ve 13,00 hodin :
1) Vystoupení divadelního spolku "SPONA"
2) Ukázka historické hasičské a zemědělské techniky
3) Vystoupení žáku ZUŠ Police nad Metují
4) Setkání pěkovských rodáků
5) Loutkové divadlo pro dospělé
6) Ukázka činnosti modelářského spolku z Červeného Kostelce
7) Výstava papírových modelů z MPM Police nad Metují
Součástí akce je také oslava 135 let založení SDH Pěkov.
Na závěr vystoupí hudební skupina p. Rottera.
Budeme rádi, když naše pozvání přijmete a na setkání
s Vámi se těší organizátoři!
,,OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO“

Osadní výbor Pěkov
Sbor dobrovolných hasičů Pěkov
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POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 6. část
JAROSLAV HEYROVSKÝ - objevitel a zakladatel polarografie

Jaroslav Heyrovský (20. prosince 1890,
Praha – 27. března 1967, Praha–Smíchov) byl
český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel
polarografie a nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1959.
Narodil se v rodině profesora římského práva na Univerzitě Karlově. Po ukončení základní školní docházky studoval na
Akademickém gymnáziu na Smetanově nábřeží, kde se zajímal hlavně o chemii, fyziku
a matematiku. V posledním ročníku gymnázia
byl jeho spolužákem i Karel Čapek.
Po gymnáziu Jaroslav Heyrovský studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
(do roku 1921 pod ní patří i přírodní vědy),
ale po dvou letech přestupuje na londýnskou
University College, kde se zabýval fyzikální
chemií. Zde získal titul bakaláře přírodních
věd a v rámci postgraduálního studia se začal
zajímat o elektrochemii. Během první světové
války sloužil jako zdravotník v Innsbrucku. Po

válce působil na Univerzitě Karlově, kde se v
roce 1926 stal řádným profesorem fyzikální
chemie.
O Heyrovském – pedagogovi se traduje
řada historek. Jistá studentka si jej u státních
zkoušek spletla se starším kolegou a vyzvídala na něm, zda je profesor Heyrovský přísný.
Heyrovský na sobě nedal nic znát, jen se jí zeptal, zda zná určitou látku. Když odpověděla
kladně, dostala stejnou otázku u státnic. Když
jej však uviděla mezi zkoušejícími, nervově
nevydržela a omdlela.
V roce 1922 Heyrovský objevil elektrolýzu kapkovou rtuťovou elektrodou, která se
dala využít při chemických analýzách. Po válce ho v Praze zaujal problém, kterým se zabýval už jeho profesor Bohumil Kučera, měření
povrchového napětí rtuti na kapkové elektrodě. V roce 1925 pak Heyrovský společně se
svým japonským spolupracovníkem a žákem
M. Shikatou sestavil přístroj pro automatický
záznam křivek závislosti intenzity proudu na
napětí. Nazvali jej polarografem a elektrolýzu
se rtuťovou kapkovou elektrodou přejmenovali na polarografii.
Heyrovského polarografie pak, díky potřebě rychlých automatických metod v průmyslu, zažívá prudký růst zájmu
– po druhé světové válce se zařadí mezi pět nejpoužívanějších
fyzikálních metod v analytické
chemii.
Během druhé světové války,
přestože v Protektorátu byly univerzity zavřené, mohl Heyrovský
dále vědecky pracovat. Po válce
byl vzhledem k tomuto povolení vědeckého výzkumu obviněn
z kolaborace, která mu ovšem
nebyla nikdy prokázána. V roce
1951 spoluzakládal Polarografický ústav,

v jehož čele stál
do roku 1963. Poté
odešel ze zdravotních důvodů do
penze.
Během svého
života i po něm
získal Heyrovský
četná
ocenění,
čestná členství ve
vědeckých institucích či čestné doktoráty několika univerzit. Vrcholem
Heyrovského
kariéry je pak zísPamětní deska
kání
Nobelovy
Jaroslava
Heyrovského
ceny, kterou za své
výzkumy a objev v Kaprově ulici v Praze
polarografie
získává 10. prosince
1959.
Hweyrovský zemřel na Velikonoční pondělí 27. března 1967 ve státním sanatoriu na
Smíchově. Pohřben byl na vyšehradském
hřbitově v Praze.
František Janeček

Heyrovského polarograf

Literární dotyky Policka

Osvobozená Police ve vzpomínkách frýdlantského vězně

Ohlédněme se v červnovém čísle měsíčníku ještě za událostmi, které v Polici proběhly před sedmdesáti jedním rokem a jedním
měsícem. Ve své knize Tři kapitoly (Praha,
Nakladatelství Sdělovací technika 2006) se o
tom, jak to v Polici vypadalo v prvních dnech
osvobození v květnu 1945, zmiňuje Erik Polák
(1929-1996). Ten se, coby příslušník židovské
rodiny, dostal z Terezína přes Osvětim až do
pracovního tábora v pohraničním slezském
Frýdlandu, dnešním polském Mirošově.
Když německý personál osmého května opustil tábor, vězni se zprvu ukryli v lese
a další den se doslova rozprchli na svobodu.
Nazítří se autor vzpomínek se spolu s kamarádem zmocnili jízdních kol (přivlastnili
si je v domě, jehož obyvatelé byli schovaní před Rudou armádou) a vyrazili spolu
Polický měsíčník - ČERVEN 2016

k vytouženému domovu. V rušném a zmateném provozu, který panoval na silnicích, si ani
nevšimli, že přejeli československou hranici u
Meziměstí. Cestou, ještě na území obydleném
Němci, prožili několik dramatických chvil,
a pak už na domech přibývalo československých vlajek a kolem zněla čeština.
Prvním českým městem, kam se dostali, byla Police nad Metují. Bylo to desátého
května. Hloučky rudoarmějců byly obklopené
vzrušenými obyvateli. Hospodyňky na sebe radostně pokřikovaly, co a kde se dnes dává bez
lístků, píše autor. Ani on s kamarádem neušli
pozornosti a donekonečna vysvětlovali, odkud
přijíždějí a co všechno prožili. Vypravěč se dokonce setkal s lidmi, kteří znali jeho kamaráda
z Terezína. Ti ho pozvali domů na žitnou kávu
a mísu „téměř mírových“ buchet. Potkal však

také muže, který před ním tiše utrousil: Ty ses
taky vrátil? Dobře vám tak, pořád jste mluvili
německy, tak teď jste snad dostali za vyučenou
a necháte toho… Co jsem mu měl honem říct?,
povzdechl si autor, jemuž tehdy bylo šestnáct
let. Že jsem se trochu lépe německy naučil,
až když mě Němci zavřeli? Polický optik mu
naopak zdarma udělal nové brýle místo jeho
starých, slepených náplastí a sotva držících
pohromadě.
Druhý den už se Policí trousily celé skupinky osvobozených frýdlantských vězňů,
kteří se sem dopravili různými způsoby a
cestami. Většina z nich se navečer dostala do
prvního vlaku, který mířil na Choceň, a odtud
pak pokračovali dál do vnitrozemí.
(mei)
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KALENDÁRIUM - Významná květnová výročí narození
a úmrtí slavných hudebních osobností
Vzpomínáme:

profesionálně. Opera Kolumbus byla později inscenována i v Národním divadle. Roku 1827 se
Škroup stal druhým a o 10 let později pak prvním kapelníkem Stavovského divadla. Ta léta
bývají označována za „zlatou éru“ pražské opery.
Nesmrtelnost Škroupovi zajistila hudba, kterou
složil k frašce Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Při premiéře
21. prosince 1834 v ní poprvé zazněla z úst pěvce K. Strakatého píseň slepého žebráka Mareše
Kde domov můj, pozdější česká národní a státní
hymna. Ke konci života odešel jako kapelník do
Rotterdamu, kde v roce 1862 zemřel.

František Škroup

Carl Maria von Weber

3. června 1801 se v Osicích u Pardubic v
hudební rodině narodil hudební skladatel, tvůrce
české národní hymny František Škroup. Patřil k
nejvýznamnějším hudebním osobnostem první poloviny 19. století. Byl aktivně činný jako
zpěvák, kapelník a skladatel. Základy hudebního vzdělání získal u svého otce skladatele
Dominika Škroupa. Velký vliv na jeho umělecké dozrávání a životní postoje měla také studia
na gymnáziu v Hradci Králové. V Praze potom
Škroup pokračoval ve studiích filosofie a práv,
která ovšem kvůli hudbě nedokončil. Spolu s
přáteli uváděl ve Stavovském divadle česká
ochotnická představení a české překlady cizích
oper. Tady se také zrodila myšlenka vytvořit původní českou operu. Škroup ji zkomponoval na
libreto básníka J. K. Chmelenského Dráteník a
poprvé byla uvedena 2. února 1826 v Praze. Po
jejím úspěchu se Škroup odhodlal věnovat hudbě

5.
června
1826 zemřel v
Londýně
německý skladatel, klavírista a
dirigent působící na přelomu
18. a 19. století
Carl Maria von
Weber.
Mezi
jeho učitele patřili
rakouský
skladatel Haydn,
bratr slavnějšího Josefa. V 18 letech se stal dirigentem opery ve Vratislavi. Často koncertoval v
Karlových Varech a v roce 1811 poprvé zavítal
do Prahy. V roce 1813 se stal dirigentem pražské opery. Sháněním cizích, kvalitnějších hudebníků se ji snažil pozdvihnout, ale získal tím
mnoho nepřátel. V Čechách zkomponoval studie
k opeře Čarostřelec a úvodní takty Euryanty, ve
které jako první zavedl zpívaný recitativ v opeře.
Skládal symfonie, písně i sólové skladby pro klavír, z nichž Vyzvání k tanci zná snad každý dnešní posluchač. Těžce nemocný Weber často zajížděl do lázní v Čechách, ale nakonec ve svých 40
letech zemřel v Londýně na tuberkulózu, krátce
po premiéře své poslední opery Oberon.

Název města Police nad Metují
Z pozůstalosti Miroslava Pichla

Znak		

Vlajka

Poprvé se název Police, ovšem pouze jako
označení krajinného okrsku, objevil roku 1213
v listině krále Přemysla Otakara I. Ten tímto
privilegiem (sice falzem z pozdější doby, ale
v převážné většině reflektujícím skutečná fakta)
daroval ze svého (královského) majetku břevnovským benediktinům tzv. újezd, který byl obecně
nazýván Policí („circuitum meum, qui Policz
vulgariter dicitur“). Název však nemá svůj původ podle police na nádobí, při jejíž zhotovování
přistihnul poustevníka Jurika v jeho chýši král
Přemysl Otakar I., když ve zdejší „krajině děsící svou širou pustinou“ zabloudil – jak se nám
ve své uměle vytvořené, ale o to hojněji citované legendě snaží namluvit Antonín Krtička (viz
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„Založení města Police nad Metují“, in: „Báje a
pověsti z kraje Jiráskova“). Název má svůj původ ve staročeském pojmenování „police“, což
znamenalo nízkou rovnou plochu, otevřenou polohu, přeneseně možno říci i sídliště na rovině,
v otevřeném terénu. Což odpovídá, protože město Police leží v mělké kotlině, jejíž svahy, až na
západní stranu, klesají mírně k městu. Odtud asi
název Police získalo i později založené sídliště.
V listině z r. 1253 v souvislosti s přenesením trhu
se již Police jako jméno tržní osady nachází.
Jedním z prvních rozhodnutí, které nově zvolení představení města Police po pádu RakouskoUherska v československé republice učinili, bylo

Igor Stravinskij

17. června 1882 se narodil ruský hudební skladatel Igor Stravinskij († 6. dubna 1971).
Jeho skladatelské dílo ovlivnilo velké množství
umělců a patří k základním vývojovým proudům
hudby 20. století. Od roku 1910 žil v zahraničí
(Švýcarsko, Francie, USA), v roce 1962 navštívil
Sovětský svaz. Velkou část svého života strávil na
cestách a byl nemocen. Sám o sobě tvrdil, že je
hypochondr. Za svého života se setkal (i spřátelil) s velkým množstvím významných osobností
své doby : Charlie Chaplin, Benito Mussolini,
John Fitzgerald Kennedy, Walt Disney, Ingmar
Bergman, Albert Schweitzer, Nikita Sergejevič
Chruščov, Coco Chanel atd. Setkal se dokonce i
s prezidenty Masarykem a Benešem, když koncertoval v Praze. Jeho tvorba prošla několika
stylovými obdobími. Zprvu ovlivněna ruským
folklórem, jazzem, po 1. světové válce se orientoval na neoklasicismus a na podněty evropské
hudby počínaje 14. stol., v 50. letech se přiklonil
k seriální hudbě. Jeho scénická díla se často vymykají standardnímu zařazení a spojují několik
žánrů. Díla se zpočátku setkávala s rozporuplnými
reakcemi publika. Těžiště jeho tvorby spočívá v
baletech (Svěcení jara, Petruška, Pták Ohnivák).
Časopisem Time byl zařazen mezi „100 nejvlivnějších osobností 20. století“. Podle svého přání je
pohřben na hřbitovním ostrově San Michele (Sv.
Michal) nedaleko Benátek.

František Janeček

doplnění názvu města. Především proto, že obcí
s názvem Police bylo a dosud je v Čechách a na
Moravě povícero (Police v okr. Třebíč, Police
v okr. Šumperk, Police v okr. Vsetín, dále Horní
a Dolní Police v okr. Česká Lípa; existuje i
obec Police v Polsku, ve vojvodství ZachodniePomorskie). Dne 26. ledna 1921 se shromáždilo
30 členů polického obecního zastupitelstva na
svém zasedání a mimo jiného rokovali i o změně
názvu města. Usnesli se, „poněvadž dochází často k záměnám a se zřetelem k tomu, že označení
místa Police nad Metují užívá se již všeobecně,
ač úředně změna provedena není, usneseno, aby
změna pojmenování na Police nad Metují provedena byla úředně a k tomu příslušné kroky byly
zavedeny.“ V souladu s tehdejším usnesením
obecního zastupitelstva je třeba zopakovat, že
navržený název, namísto dřívějšího a starobylého
názvu Police, již byl dlouhá léta předtím užíván a
opravdu chyběla jen jeho legalizace. (Dosud nejstarší známé písemné uplatnění bližšího zeměpisného určení města připojením sousloví „nad
Metují“ je doloženo na výučním listu, vystaveném pro Jana Khoma polickým cechem řezníků
dne 24. ledna 1768.)

Vybral František Janeček
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Š KO L ST V Í
Z polické mateřinky…
…Vás po kratší odmlce opět zdravíme
a rádi bychom navázali na téma kompetencí
dítěte v MŠ – tedy CO BY MĚLO dítě zvládnout v průběhu procesu výchovy a vzdělávání
v MŠ. Minule jsme se zaměřili na vědomosti,
dovednosti a návyky dětí v posledním roce
předškolní výchovy, tedy na předškoláky –
dnes se podíváme blíže na vše, CO BY MĚLY
Vaše děti zvládnout mezi 3. – 4. rokem věku.
Požadavky na úroveň získaných kompetencí pro děti v tomto věku stanoví nejen
Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání (závazný dokument pro veškerou
pedagogickou činnost MŠ), ale i materiály
Ministerstva zdravotnictví, kde je přesně popsáno, co dítě v kterém vývojovém období dokáže zvládnout. Pro nás jsou tyto dokumenty
závazné, protože z nich musíme vycházet při
plánování činnosti MŠ a zároveň jsou i předmětem kontroly našich nadřízených orgánů
– České školní inspekce. Máme povinnost zaznamenávat pokroky jednotlivých dětí v určitém časovém období tak, aby bylo na první pohled jasné, kdy dítě dosáhlo dané dovednosti,
kdy začalo používat získané vědomosti a kdy
si zautomatizovalo žádoucí návyky.
K tomuto účelu má každá třída MŠ vlastní
systém – ve třídách mladších dětí se osvědčily
tabulky, kde třikrát v průběhu školního roku
zaznamenáváme tyto údaje, u starších dětí
je naopak vhodnější zaznamenávat pokroky
v širších souvislostech – u předškoláků jsou
jednotlivé kompetence vzájemně provázány a
doplňují se.
Ne všechny děti však dozrávají ve stejnou dobu – někdo může být ve třech letech
šikovný motoricky, ale má nedostatky např.
v oblasti řeči, někdo naopak nezavře pusinku
celý den, ale v sebeobsluze má mezery, další
dítko se zvládne naučit básničku a písničku
za půl minutky, ale když má vymyslet cestu
prince k princezně na obrázku jedním tahem
(bludiště), je vedle… Rozdíly mezi dětmi jsou
a je to naprosto přirozené. Proto v hodnocení
získaných kompetencí je vždy časové období
s rozpětím plus a minus, aby existovala možnost posoudit vývoj dítěte s ohledem právě na
tyto individuální rozdíly.
Dítě by v období po 3. roce věku mělo
zvládnout následující:
yy Jméno, příjmení, věk, bydliště: Vaše dítko by mělo být schopné uvést své celé jméno, věk (může s pomocí prstíků) a bydliště
– alespoň město, ulice je příjemný bonus
, hodí se hlavně v případech, kdy je riziko, že se Vám dítě ztratí v davu,
yy barvy základní i vedlejší: červená, modrá,
žlutá, zelená, černá, bílá, z vedlejších barev
oranžová, růžová, fialová, světlé a tmavé
odstíny základních barev – lze si pomáhat
pojmy „sluníčková, travičková…“, ale poznat a pojmenovat je prioritou,
yy význam opačných slov: vědět, které pojmy označují opačné jevy - vysoký a nízký,
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Polická univerzita volného času - aneb z
lavic polické Alma Mater

Poslední přednáška jarního semestru
16. ročníku Polické univerzity volného času
se konala 20. dubna a jejím tématem byla
archeologie. V hudebním úvodu přišla posluchače potěšit svým zpěvem žačka „ZUŠ“
Petra Mašatová, která za klavírního doprovodu pana učitele Čapka přednesla lidovou píseň
Trenčianske kasárny, první dvě části z cyklu
Láska básníkova Roberta Schumanna a maďarskou lidovou Prší, prší. Poté byli posluchači seznámeni s termíny podzimního semestru
(12., 19., a 26. října a 9., 16. a 23. listopadu)
a s připravovanými výlety.
A pak už přišel na řadu hlavní bod programu – archeologie. Pohovořit o této, možná
poněkud opomíjené vědě přišli pan Bc. Martin

Lanta a pan Lukáš Gál. Bohužel, podmínky pro
přednášku byly poněkud zkomplikovány poruchou audiotechniky, ale oba lektoři se s tímto
problémem v rámci možností vyrovnali. V
obecném úvodu jsme byli seznámeni s tím, co
je obsahem archeologie, s prací archeologů a s
právními předpisy pro jejich práci, metodami
odkrývání nalezišť, jejich dokumentací papírovou, kreslenou, kontextovou, fotografickou,
geodetickou apod. Zajímavá byla ta část, která
se zabývala hledáním a určováním možných
nalezišť. Využívá se zde často i moderní technika, např. letecké či družicové snímkování nebo
laserové skenování. V další části jsme měli
možnost poznat praktické provádění archeologických výzkumů v Náchodě a ve Velkém
Poříčí. V Náchodě např. na Náměstí TGM, v
Krámské ulici nebo v Kamenici. Mluvené slovo bylo doprovázeno bohatou fotodokumentací z těchto akcí, což posluchačům usnadnilo
orientaci v dané problematice. Jarní semestr
tedy skončil a my se můžeme těšit na podzimní
pokračování. Posluchače teď čekají prázdniny
a po tomto delším odpočinku se opět mohou
setkat na podzim. Příjemné prázdninové dny,
hezké počasí a 12. října na shledanou.

Václav Eichler, posluchač PUVČ
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yy

veselý a smutný, studený a teplý, malý a
velký, úzký a široký
identifikovat několik zvířat, květin, stromů: podle obrázků i ve skutečnosti,
stoj na jedné noze, chůze v kroužku, lezení po žebříku a zvýšené rovině, skoky
a poskoky na trampolíně, žíněnce
samostatnost: zde je míněno obutí a vyzutí bot, reakce na pokyn učitelky (vnímat a
poslechnout), poprosit, poděkovat, umět si
samostatně umýt ruce, vysmrkat se, učit se
používat příbor při jídle, zvládnout odnést
talíř po jídle na určené místo, sám si vzít
svačinku ze společného podnosu, apod.,
umět roztřídit podle velikosti různé
předměty, poznat, kde je více nebo méně
nebo stejně,
naučit se používat běžný grafický materiál, zvládnout zpracovat papír nebo
modelínu hnětením, mačkáním, válením, dělením na části,
zvládnout popsat své vlastní výtvarné
dílko,
umět používat řeč ke komunikaci s
ostatními dětmi i s dospělými: dokázat
pojmenovat a srozumitelně sdělit, co dítě
trápí, jestli ho něco bolí, co se mu líbí nebo
nelíbí, z čeho má radost, co by potřebovalo
podat za hračku, apod.,
zvládne 4 jednoduché písně a tyto písně
umí doplnit rytmicky: vytleskáváním,
vyťukáváním, podupáváním, jednoduchým
pohybem
v tomto období už dítě začíná upřednostňovat levou nebo pravou ruku při
manipulaci, proto sledujeme lateralitu

(pravorukost nebo levorukost): kterou
ručičkou sáhne po bonbónu, do které ručičky bere lžíci při jídle, kterou ručičkou
kreslí, kterou ručičkou a ke kterému oku
přikládá dalekohled z papíru…,
yy zvládne složit obrázek z puzzle dílků –
10 – 28 puzzlíků, podle členitosti motivu:
pokud je motiv na obrázku hodně drobný
a motivů je na obrázku hodně, 10 dílků dá
dost práce, ale pokud se jedná o 1 motiv
s pozadím, pak 28 dílků zvládne Vaše dítko
s přehledem.
Všechny výše uvedené dovednosti a
vědomosti Vaše dítě potřebuje k návaznosti
na další, náročnější stupeň ve vzdělávání.
Přehled získaných dovedností a vědomostí
vypracováváme pro každé dítě zvlášť, takže
se rodiče nemusí bát, že by na jejich dítě byly
kladeny přemrštěné nároky nebo naopak, že
bychom ho učili něco, co už dávno umí a zná.
Máte-li zájem o nahlédnutí do těchto záznamů
Vašeho dítěte, domluvte se s učitelkami nebo
s panem učitelem a uvidíte, co všechno Váš
poklad umí – třeba budete překvapeni – doma
Vaše ratolest nedělá nic, protože nikoho
neviděl(a), nic neslyšel(a), nikde nebyl(a),
nikdo mu (jí) to neřekl – a ve školce to zvládá
na jedničku s hvězdičkou
Přejeme Vám hodně veselých a
radostných chvilek s Vašimi dětmi, a protože
se blíží dlouho vytoužené a očekávané období
dovolených a prázdnin, užívejte si společné
chvíle!!
Vaše paní učitelky a pan učitel
MŠ na sídlišti
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Základní umělecká škola informuje…
Velký úspěch žesťového oddělení
měl své pokračování v celostátním
kole komorní hry v Orlové
Ve dnech 6. - 8. května se konalo ústřední
kolo celostátní soutěže v komorní hře dechových nástrojů. Do finále tohoto republikového
klání se probojovalo pět našich souborů, což
představuje naprosto výjimečný počet nejen v
rámci naší ZUŠ, ale především v rámci všech
krajů ČR.
V období po krajském kole jsme ještě s
žáky měli hodně napilno, abychom v republikovém kole obstáli v obrovské konkurenci,
která letos byla snad největší v historii těchto
soutěží.
Náročná práce pedagogů a jejich žáků
nepadla vniveč a ze severomoravského města
Orlová jsme přivezli tato ocenění:
1. Kategorie /do 10 let/
Mini Brass - 2. cena
Jakub Meier (trubka)
Prokop Šedek (baskřídlovka)
Baby Brass - 2. cena
Tomáš Rotter (trubka)
Jan Vobořil (lesní roh)
Štěpán Tyč (baskřídlovka)

Také smyčce uspěly v celostátním
kole komorní hry v Jindřichově
Hradci

Hned o týden později odjížděla z naší školy další úspěšná výprava, tentokrát do jižních
Čech, kde se v Jindřichově Hradci konalo
ústřední kolo celostátní soutěže v komorní hře
smyčcových nástrojů.
Tam postoupily dva naše soubory a během
víkendových bojů získaly tato umístění:
Klavírní kvarteto – druhá cena
(Eliška Novotná, Kristýna Jelínková, Lukáš
Jirásek, Michael Važan)
Smyčcové kvinteto – první cena
(Anna Novotná, Anna Lichá, Maxim Vik,
Karolína Soukupová, Adam Kašpar)
Tento soubor se také stal absolutním vítězem
v kategorii souborů smyčcových nástrojů bez
klavíru.
Blahopřejeme nejen muzikantům, ale i
jejich pedagogům Ladislavu a Michaele
Michalovým!

Taneční učitel roku 2016

Taneční konzervatoř Taneční centrum
Praha letošní rok již posedmé pořádá festival
Taneční učitel roku. Jedná se o dvoukolový
výběrový festival pro choreografy a taneční
učitele žákovských věkových kategorií 6- 15
let.
Porota 1. kola složená z aktivních tanečních choreografů, pedagogů a tanečníků vyhodnotila videonahrávky a propagační materiály přihlášených tvůrců i interpretačních
skupin. Zaměřili se na uměleckou, metodickou
a inscenační hodnotu choreografické práce,
výchovně vzdělávací cíle a posoudili přiměřenost a zvládnutí úkolu vzhledem k věkové
a výkonnostní úrovni interpretů. Konečným
výsledkem práce poroty byla selekce nejlepších 15 choreografií pro veřejné představení
na finálovém večeru v Praze ve Velkém sále
Městské knihovny.
Žákům našeho tanečního oboru, ve věku
9-12 let, se podařilo s choreografií „Do školy“
proniknout až do finálového večera, který se
uskuteční 3. června v Praze v sále městské
knihovny.

2. Kategorie / do 13 let /
Junior Brass - 1. cena
Josef Hlaváček (trubka)
Eliška Jirmannová (lesní roh)
Tomáš Hruška (baskřídlovka)
3. Kategorie / do 16 let/
Brass Band - 2. cena
Tomáš Kubeček (trubka)
Štěpán Kollert (trubka)
Markéta Jirmannov (lesní roh)
Daniel Kubeček (baskřídlovka)
Michal Sirko (tuba)

Vítězné smyčcové kvinteto

Pozvání na mimořádný koncert
s Českou filharmonií

4. Kategorie / do 19 let/
Brass Q - 1. cena
Petra Svobodová (trubka)
Tomáš Kollert (trubka)
Vojtěch Procházka (pozoun)
Jan Pavel
(baskřídlovka)
Marek Zítka (tuba)

Cena pro pedagoga

Zvláštní ocenění poroty za pedagogické
vedení získala paní učitelka Lenka Němcová.

Celá naše úspěšná výprava v Orlové
Děkujeme všem pedagogům žesťového
oddělení, kteří se společně na náročné přípravě soutěžících podíleli, a všem úspěšným žákům blahopřejeme k vynikající reprezentaci!
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Několik základních uměleckých škol v
České republice bylo osloveno s nabídkou podílet se na realizaci mimořádného projektu ve spolupráci s
Českou filharmonií – společném koncertu na nádvoří Pražského hradu. Za
Královéhradecký kraj byla oslovena
naše škola s pozváním pro pět žáků
smyčcového oddělení, kteří budou mít
tu čest hrát po boku pražských filharmoniků a pod taktovkou šéfdirigenta
Jiřího Bělohlávka.
Na koncertě, který se uskuteční 22. června, zazní 4. věta z deváté
symfonie Ludwiga van Beethovena
s Ódou na radost a naši školu budou na tomto
projektu reprezentovat Anna Novotná a Anna
Lichá - housle, Maxim Vik - viola, Karolína
Soukupová a Adam Kašpar – violoncello.

Závěrečné vystoupení žáků
tanečního oboru

V červnu vrcholí práce i na ostatních
uměleckých oborech, proto vás zveme do
Kolárova divadla na závěrečné vystoupení
tanečního oboru, kde se představí žáci paní
učitelky Alžběty Černé v komponovaném
pořadu se zajímavým názvem „Co se stalo
v hračkárně“.
Abychom umožnili shlédnout vystoupení co nejširšímu okruhu zájemců nejen z řad
rodičovské veřejnosti, rozhodli jsme se uspořádat toto vystoupení ve dvou termínech, abychom se pokusili zabránit nepříjemnostem a
stresům při zajišťování vstupenek pro omezený počet sedadel v divadle, jako se to poslední
dobou stávalo při některých úspěšných představeních školy.
Polický měsíčník - ČERVEN 2016

Ve středu 15. června se tedy uskuteční premiéra tohoto vystoupení a
hned následující pondělí 20. června proběhne jeho repríza. Obě představení začínají v 18 hodin a vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji
v Informačním centru Pellyho domů.

speciálně jeden den, a to úterý 7. června, kdy ve sborovně školy v prvním patře budou od 13:00 do 18:00 připraveni naši učitelé, aby se vám
věnovali.
Samozřejmě ale můžete přijít i kterýkoliv jiný den v červnu během
odpoledne do kanceláře nebo přímo za některým z pedagogů na hudebním, výtvarném, nebo tanečním oddělení, kteří vám ochotně poskytnou
informace.
Jen upozorňujeme rodiče, že podle striktního výkladu ČŠI nemohou být do Přípravného studia přijímány děti mladší pěti let!
Základní umělecká škola v Polici nad Metují oznamuje,
že v měsíci červnu probíhá

ZÁPIS
dětí ve věku 5 – 7 let do ZUŠ

do přípravného studia
 hudebního,
 tanečního
 výtvarného oboru
Zjistíte, když přijdete do Kolárova divadla na

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU
žáků paní učitelky Alžběty Černé

15. a 20. června 2016 od 18:00 hodin

Předprodej vstupenek IC Pellyho domy (50, 40, 30 Kč)

Elektronickou přihlášku je možné vyplnit na webu www.izus.cz
Každý den během odpoledne je možno si v kanceláři školy
vyzvednout přihlášku a získat informace o možnostech studia.
Starší žáci, kteří mají zájem o výuku hry
na některý hudební nástroj
nebo o studium výtvarných disciplín a tance
získají informace o možnostech studia na ředitelství ZUŠ.
Upozorňujeme rodiče,
aby případný zájem o studium svých dětí neodkládali
na období po prázdninách –
úvazky učitelů musí být v té době hotovy a případní opozdilci
již nemusí být ke studiu z kapacitních důvodů přijati!

Další informace můžete získat v kanceláři školy,
nebo telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.

Vernisáž prací žáků výtvarného oboru

Také výtvarný obor
nechce zůstat pozadu
a připravil na červen
výstavu obrazů svých
žáků.
Ta
bude
zahájena
vernisáží ve středu 1.
června v 18:00 hodin
v prostorách nad BB
kavárnou v Zeleném
domečku
u
Muzea
papírových modelů.
Výstava potrvá až do 24.
června a otevřena bude
denně od 9:00 do 17:00
hodin.

Přijímání nových žáků

Měsíc červen je také vyhrazen talentovým zkouškám pro přijímání
nových žáků do následujícího školního roku.
V této souvislosti snad jen na vysvětlenou:
Základní studium na uměleckých školách je určeno pro děti od 7 let
a do tohoto studia už je povinnost úspěšně složit talentovou přijímací
zkoušku.
Pro mladší děti, ve věku od 5 do 7 let, zřizují umělecké školy tzv.
Přípravné studium, které má za cíl během těchto dvou let dítě úspěšně
připravit k přijetí do 1. ročníku základního studia.
Do této Přípravky tak děti přijímací zkoušky nedělají, pouze proběhne tzv. posouzení předpokladů ke studiu ze strany některého z našich pedagogů, který je také připraven rodičům poskytnout bližší informace a radu ohledně uměleckého vzdělávání jejich dítěte.
Pro tato konzultační setkání s rodiči a jejich dětmi jsme vyčlenili
Polický měsíčník - ČERVEN 2016

www.zuspolice.cz

Milí

rodiče!

Chcete, aby z Vašich dětí vyrostly harmonické a vyrovnané osobnosti
s rozvinutým estetickým vnímáním a cítěním?
Záleží Vám na tom, aby nebyly zanedbané ve svém duševním a citovém vývoji,
ale byly vzdělané a dokázaly se orientovat v oblasti umění, kultury a estetiky?
Chcete rozvinout a uplatnit jejich tvořivost a skryté vlohy,
hudební, výtvarné či pohybové nadání?

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
nabízí výuku Vašich dětí v těchto oborech:
Hudební:

-

Nový obor:

- elektronické zpracování hudby, zvuková tvorba, studiová technika

Výtvarný:

-

kresba, malba, grafika, velkoplošné projekty
počítačová grafika, multimédia, digitální foto a video, filmová tvorba
modelování, keramika, práce na hrnčířském kruhu, smalt
estetická výchova předškolních dětí

Taneční:

-

rytmika, gymnastika, kondiční cvičení
lidový a moderní tanec
balet, klasický tanec
pohybová kultura

sólový zpěv
sborový zpěv
housle
violoncello
kontrabas
kytara
bicí nástroje

-

trubka
lesní roh
tenor
baryton
pozoun
tuba
saxofon

-

zobcová flétna
příčná flétna
klarinet
hoboj
klavír
akordeon
elektronické klávesy

Přihlášku můžete vyplnit elektronicky na www.izus.cz nebo
můžete přihlásit své děti během měsíce června každý den
od 13 do 17 hodin na ředitelství ZUŠ v Polici n. M.
Telefon: 491 541 155 – 6

Těšíme se na Vás!
(ZUŠ)
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Úspěšné přijímací řízení žáků devátých tříd

V letošním školním roce má naše základní
škola dvě deváté třídy. Převážná část žáků se
v dubnu zúčastnila přijímacího řízení na střední školy s maturitou. V porovnání s minulými
roky byl větší zájem o studium na gymnáziích.
S potěšením můžeme konstatovat, že naši žáci
byli velmi úspěšní. Na gymnáziích v Náchodě
i Broumově a na SPŠ Hronov se umístili na
prvních místech. Výborných výsledků dosáhli na Jiráskově gymnáziu Náchod, kde se 11
uchazečů o tuto školu umístilo v první třicítce
ze 131 přihlášených žáků, z toho sedm dokonce do 15. místa. Žáci se mohli na přijímací

zkoušky připravovat jednak v době po vyučování ve škole, jednak i doma, kdy jim z matematiky i českého jazyka byly poskytovány
cvičné testy a další materiál. Mnozí z nich
toho také využívali. Opakování a procvičování učiva z českého jazyka byla také věnována
většina hodin mluvnice. Celkově byli všichni
žáci přijati buď na střední školu s maturitou,
nebo do učebního oboru. Všem gratulujeme,
přejeme krásné prázdniny a především hodně
úspěchů při studiu na nových školách, kam
nastoupí v září.
Vyučující 9. tříd

Volejbalová paráda v Jičíně

Jako jediná škola v kraji jsme měli, na
krajském finále základních škol ve volejbalu ,
družstva v dívčích i chlapeckých kategoriích.
Po vítězstvích v okresních finále jsme tedy
společně vyrazili do Jičína na finále krajské. A
byl to mazec.
Volejbal patří k technicky nejnáročnějším
sportům. Nezdá se to, ale je to tak. Možná i
proto mládežnický volejbal obecně skomírá.
O to více zde musím vyzdvihnou tříletou práci
Aleše Mitterwalda s našimi volejbalisty. Díky
němu se na naší škole vytvořil základ volejbalových týmů, které jsme doplnili žáky-šikuly.
A docela si to sedlo. Oba naše týmy předváděly
velmi slušný volejbal, bojovnost a hlavně chuť
ze hry. Vzájemná podpora a spolupráce mi
byly větším potěšením, než samotný výsledek.
Kluci to měli o něco lehčí. Popravdě –
dívčí volejbal měl obecně vyšší úroveň. I tak
to ale naši borci neměli zadarmo. Základní
čtyřku – Filip Rieger /po mém soudu nejlepší
hráč turnaje/, Ondra Čálek a od Jansů Tomáš s
Radkem – jsme doplnili míčovými všeuměly:
Danem Hlouškem a Dominikem Žůrkem.
Po solidním volejbale vybojovali naši borci stříbrné umístění ! Nádherné umístění a odměna za dobrou práci. Velká gratulace všem!
I když do PM pravidelně „melduju“ sportování kluků, dovolte mi, pro tentokrát, výjimku. Na rozdíl od života, tady to měly holky
těžší. Úroveň dívčího volejbalu je prostě jinde.
Holky se tomuto sportu přeci jen věnují více,
než kluci. Také v našem týmu jsou děvčata,
která sbírají volejbalové základy v oddílech po
okolí. / tady snad mohu ukápnout slzu smutku nad tím, jaká že je to škoda, že se ve městě
s tolika volejbalisty - dospěláky a s takovou
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volejbalovou tradicí, nikdo mládeži nevěnuje
… /.
Každý zápas holek byl opravdovým volejbalovým zážitkem. Nejen nasazení, odhodlání
a radost z každého dobrého míče, ale hlavně
předváděná hra – to byla volejbalová radost !
Naše holky sehrály nádherné a vyrovnané
zápasy, většinou s dramatickou koncovkou.
Žel pro ně – i když tam bylo to „srdíčko…
chybělo nám štěstíčko …“.
Nakonec velmi dobré páté místo v kraji,
ale hlavně pocit dobře vykonané práce! Byla
to výborná hra i atmosféra a naše holky mohou
být na sebe hrdé. Gratulace !
O dobrou reprezentaci školy se, bez rozdílu, zasloužily: Maria Šrůtková, Verča a Viky
Gajdošovy, Aneta Kašparová, Nikola Škopová,
Eliška Johnová a náš skvěle hrající benjamínek
týmu – Lucka Bornová. Holky děkujeme !
Naše letošní sportovní tažení má neskutečný lesk. O polické základce se v okrese
i v kraji ví a hodně mluví. V dobrém – a to je
dobře …!
Věřím, že se nám bude dařit i v závěru
školního roku. Čeká nás ještě atletika i krajské
finále destiboje. Netrpělivě čekáme na vyhlášení umístění naší školy v Hejtmanově poháru, do kterého se plošně zapojili všichni žáci
školy.
Dovolte mi závěrem jedno osobní poděkování. - nejen z profesní pozice, ale také jako
rodiče. Rád bych na tomto místě poděkovat
končícímu Alešovi Mitterwaldovi za tři roky
dobrovolného trénování našich mladých volejbalistů. Budiž mu odměnou vědomí, že naše
holky i kluky naučil a získal pro hru, kterou
mohou „plácat celý život třeba jen pro radost“,

Prevence
na základní škole

Blíží se konec školního roku a spolu s ním ohlédnutí za odvedenou prací.
Preventivní programy, kterými prošli naši
žáci, jsou vybírány v souladu se Školním
vzdělávacím programem, navazují na témata probíraná v občanské výchově nebo na
události během roku, případně na potřeby
konkrétní třídy. Témat je mnoho - rodina,
přátelé, vztahy, charakter, předsudky, média, AIDS, sex, kouření, zdraví, anorexie,
alkohol, výživa, dospívání, šikana. S tématy
potom vyučující většinou dále pracují.
Každoročně je zajímavé pro 9. ročníky setkání s paní RNDr. Michaelou
Vidlákovou, která přežila pobyt v koncentračním táboře Terezín. Letos jsme po
předchozí přípravě v dějepise i občanské
výchově využili možnosti setkání s touto
pamětnicí i pro 8. třídy. Vyprávění o pobytu
v Terezíně, o možných a skoro až neuvěřitelných náhodách, předcházel teoretický
úvod pana Radka Hejreta. Potom následovala diskuse, kterou žáci opravdu využili.
Šikovní žáci navštěvující obor grafiky na
ZUŠ celých 6 hodin natočili a můžeme se
těšit na sestříhaný záznam tohoto vyprávění.
3. - 9. třídy se zúčastnily promítání dokumentárních filmů v rámci projektu Jeden
svět na školách, kterým nás letos zdařile
provedla Marie Hornychová. Dva nejvyšší ročníky se navíc setkaly s Jaroslavem
Petříkem, který opravdu poutavě vyprávěl o svých misích s Člověkem v tísni
v Afghánistánu.
Napříč ročníky proběhlo cca 150 hodin s různou tématikou a celkem s deseti
přednášejícími. Jeden z nich, Petr Adame,
se v létě bude stěhovat. Jezdil k nám pravidelně několik let, jeho besedy byly poutavé, pravidelné a oblíbené. Chtěla bych mu
touto cestou za veškerou jeho pomoc poděkovat a pevně věřím tomu, že vynaložená
námaha všech, kteří přiložili ruku k dílu,
ponese své plody, i když je asi momentálně
přímo nevidíme.
Mgr. Kateřina Nekvindová,
metodik prevence
ale také do nich vložil kus své sportovní i lidské filozofie … Aleši – díky moc !
Petr Jansa, kabinet tv
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Atletická spanilá jízda…

Vrcholem školní atletiky bývá účast na soutěži družstev –
Poháru rozhlasu. Na novoměstský atletický stadionu vybírají školy
své nejlepší borce do jednotlivých disciplín. V každé z nich pak
získávají závodníci body za své výkony. Součet dvou nejlepších
výkonů v každé z pěti disciplín pak dává celkový bodový zisk školy a určí pořadí …
Závodí se ve sprintu, dlouhém běhu, skoku do výšky a skoku
do dálky, vrhu koulí a štafetě.
Z polické základky se letos mimořádně dařilo starším ročníkům. Naše děvčata tradičně bojují o příčku nejvyšší a i letos to
měla rozjeté parádně – před poslední disciplínou vedla a jen špatná
předávka při štafetě je připravila o celkové prvenství. Se ziskem
4 898 bodů zůstala jen o pouhých 7 /slovy sedm!/ bodů na druhém
místě… z jednoho úhlu pohledu škoda, z dalšího pak skvělé umístění v silné okresní konkurenci !
Stejně staří chlapci se v této královské kategorii pak dočkali úspěchu ještě většího – celkového prvenství a postupu do
krajského kola !
Krásná práce a obrovská gratulace.
Marně vzpomínám na rok, kdy kluci tuto soutěž vyhráli
naposledy…
Je to týmová soutěž, ale bez bodového zisku jednotlivců by
tým úspěšný nebyl. K našemu mimořádnému úspěchu /5182 body/
přispěli:
Filip Rieger a Richard Kaněra 152 cm 3. skok do výšky
Filip Rieger
492 cm
3. skok do dálky
Pavel Skřivánek
481 cm
4. skok do dálky
Roman Ducháč
1188 cm
1. vrh koulí
Josef Kollert
1036 cm
5. vrh koulí
Radek Jansa
4:52 min
3. 1500 m
Adam Kolář
4:55 min
4. 1500 m
Michal Kocián
8,52 s
8. 60 m
Richard Kaněra
8,62 s
11. 60 m
Velké poděkování patří i dalším našim závodníkům – Marku
Jókalovi, Ondrovi Binarovi, Michalu Thérovi a Tomáši Jansovi.
Stejně tak i mladším žákům, kteří zůstali těsně pod bednou, na
čtvrtém místě .
Kluci nejen svými výkony, ale také chováním a vystupováním,
velmi dobře reprezentovali polickou základku. A i za to jim všem
patří můj dík.
Úspěšná atletická mise prodloužila seznam našich letošních
sportovních úspěchů.
A jak říkávají vinaři : Vypadá to na dobrý rok!
Petr Jansa, kabinet tv
P.S.
Okresní finále v atletickém čtyřboji staršího žactva byla naše děvčata na druhém a kluci na třetím místě …
Více info na stránkách školy, na stránkách AŠSK Náchod a na
stránkách atletiky.

Nizozemí – jak ho neznáme

Skupina žáků 1. – 3.
ročníku
ACADEMIA
MERCURII,
soukromé
střední školy v Náchodě,
strávila třetí dubnový týden v Nizozemsku,
kde proběhla druhá část výměnného studijního pobytu mezi naší školou a gymnáziem
Willem van Oranje z Oud-Beijerlandu. Naši
žáci navštěvovali výuku jejich holandských
hostitelů a měli tak možnost se seznámit s jiným vzdělávacím systémem než je ten náš.
Kromě návštěvy školy vyrazili v doprovodu místních hostitelů za poznáním krás města Dordrecht, kde vystoupali do výšky 70 m,
aby si z nejvyšší kostelní věže v Nizozemsku
mohli vychutnat dech beroucí pohled nejen na
Polický měsíčník - ČERVEN 2016

nedaleký přístav, ale i dohlédnout do vzdáleného Rotterdamu, kam vedly jejich další kroky.
Při prohlídce centra je zaujala moderní budova Markthalle, první zcela zastřešené tržnice
Holandska, která kombinuje tržnici s obchody,
restauracemi a byty v horních patrech. Poslední den
patřil metropoli „země tulipánů“ Amsterdamu. Kromě
historických památek patřil
náš obdiv i amsterdamským
kanálům ze 17. století, které
jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.
Podle reakcí všech účastníků se jim pobyt velmi líbil,

naplnil jejich očekávání a odjížděli domů
nadšení. Na podzim nás opět naši holandští
přátelé navštíví v Náchodě.
Mgr. Jan Šnajdr

25

Studenti z Velkého Poříčí bodují na mnoha frontách

Opět po roce se Střední škola propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí přihlásila do
soutěže dovedností mladých grafiků, kterou
pod záštitou MŠMT organizovala Polygrafická
škola Olomouc. V letošním roce se utkaly

je Praha, Brno, Ostrava či České Budějovice.
Přesto i v tak silné konkurenci dokázaly po-

jarní výstavní sezona, kdy má široká veřejnost
možnost seznámit se s celoročními výsledky
práce studijního oboru Grafický design, vytvořenými pod vedením výtvarných a grafických pedagogů. Výstavu studentských prací
hostila po čtyři týdny náchodská Galerie U
Mistra s palmou. K vidění zde byla žánrově pestrá tvorba studentů, která zahrnovala
kresby, malby, grafiky, objekty i grafické návrhy. Další tradiční studentská výstava probíhá až do 10. června v předsálí Čapkova sálu
v Hronově, kde mohou návštěvníci zhlédnout
kresby figur i zátiší, akrylové malby na plátnech, hravé objekty prostorové tvorby a grafické návrhy nejrůznějších tiskovin. Jako obvykle ani vstupní prostor před divadlem není
nezajímavý, protože zájemce o mladé umění a
kolemjdoucí určitě zaujme na výšku bezmála
dvoumetrový poutač vytvořený prostorovým
ztvárněním písmen N a E. Autorkou poutače,
plakátu, pozvánek a webových bannerů je studentka 3. ročníku Michaela Švarcová.
Pavla Bernardová, Iva Kocandová, Bc.
Simona Sedláčková, MgA. Václava Henclová,
Mgr. Livia Součková a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

týmy z Čech, Moravy, Slovenska i Finska.
První úkol byl „domácí“ a týkal se propagačních materiálů pro firmu Farmak. Studentky
3. ročníku oboru Reprodukční grafik Patricie
Volná a Michaela Chalupníková zpracovaly
výsekové desky, propagační plakát a dva letáky. Odborná porota složená z předních odborníků Olomouckého kraje tento úkol ohodnotila 2. místem. Další soutěžní klání pokračovala
již v Olomouci, kam namísto Patricie odjela
soutěžit Jana Havlíčková. Další soutěžní disciplínou bylo zhotovení banneru pro chemickou
školu. I tento úkol splnily dívky výborně a jen
tři body je dělily od prvního místa! Celkově se
poříčský dívčí trojlístek umístil v mimořádně
tvrdé konkurenci na krásném druhém místě.
Své dojmy shrnuly dívky takto:„Soutěž pro
nás byla opravdu zajímavá a zábavná. Snažily
jsme se vytvořit takovou práci, která nejenže
bude z hlediska tisku a grafiky správná, ale
která také zaujme a přiláká. Snaha se vyplatila, protože jsme získaly hodnotné ceny a
ověřily jsme si, že stojí za to být vytrvalé a
pečlivé!“ Dodejme, že veškeré práce budou
po zaslání z Olomouce vystaveny na školních
webových stránkách.
V dubnu se také poříčský školní tým zúčastnil kadeřnické soutěže Brněnské zrcadlo
2016. A přivezl nádherné 4. místo i pocit zasloužené pýchy! Na této soutěži byly zastoupeny především školy z velkých měst, jako
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říčské kadeřnice svým
umem porotu zaujmout
a přivézt krásná ocenění.
Tématem soutěže byla
Vesmírná fantazie. Školu
výborně reprezentovala
žákyně 3. ročníku Lenka
Kaněrová, která je i letošní vítězkou školní kadeřnické soutěže. Lenka
učesala nadstandardní
složitý účes, kde planety
ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Jak
můžete i sami posoudit,
je to opravdu krása!
Od dubna začala také

Celostátní matematická soutěž

Školní kolo 24. ročníku Celostátní matematické soutěže
se uskutečnilo ve dnech 2. 3. a 10. 3. 2016. Školního kola se
zúčastnilo 21 žáků. Do celostátního kola, které se konalo dne
01. 4. 2016 v Hradci Králové, postoupili tři nejlepší, kteří tak
mohli reprezentovat naši školu na té nejvyšší úrovni. Jeden
bohužel onemocněl a soutěž tak pro něj skončila. Zbývající
dva však úspěch neminul. Blahopřejeme tímto Matějovi
Starému z 1.F a Danielu Šandovi z 2.E, kteří se v celostátním kole rozhodně neztratili. Matěj se ve své kategorii
umístil na 8. – 9. místě v rámci celé republiky z celkového
počtu 120 žáků. Daniel skončil ve své kategorii na 22. – 25.
místě z celkového počtu 112 účastníků. Oběma počtářům
děkujeme za reprezentaci školy a doufáme, že se do soutěže
rádi zapojí i v příštích letech.
Za organizační tým Lucie Pošvářová
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Stavebku navštívili studenti ze Svídnice
Mezi loňské aktivity naší školy patřila také
účast na mezinárodním projektu „Vstupujeme na trh
země souseda“. Na jaře 2015 navštívilo dvaadvacet
našich studentů s pedagogickým dozorem polskou
střední odbornou školu Zespól Szkól BudowlanoEletrycznych ve Svídnici. Využili možnost seznámit se s polským školským systémem, navštívili
učebny v moderně zrekonstruovaném areálu, plnili
dovednostní úkoly a samozřejmě si prohlédli historické jádro Svídnice. Na tuto exkurzi, rozvíjející
odborný, kulturní a jazykové znalosti a dovednosti
žáků, navázala další spolupráce. Do Svídnice se vypravily dvě skupiny našich pedagogů, kteří v rámci
projektu „Učitelé stínují, žáci studují v zahraničí“
sledovali po dva týdny výuku odborných předmětů.
Ve dnech 25. až 27. dubna 2016 nám svídničtí

studenti se svým pedagogickým doprovodem návštěvu oplatili. Krátce po příjezdu se vydali na
prohlídku náměstí a pěší zóny, kde měli možnost
porovnat naši zmrzlinu a svídnické „lody“. Ocenili
interiéry radnice a poseděli ve slavnostní obřadní
síni, kde naši studenti přebírají již tradičně maturitní a absolventská vysvědčení. Nefalšovaným
překvapením a zdrojem pobavení se pro ně staly nezvykle strmé a početné zámecké schody. Po
prohlídce zámeckého areálu byli skutečně uneseni interiéry „Beránku“, zejména krásou hlavního
sálu - dějiště našich maturitních plesů. Společně
jsme také zhlédli výstavu věnovanou architektu J.
Letzelovi. Po svižné procházce si nakonec mohli v
zamyšlení oddechnout v kostele sv. Vavřince.
Úterní dopoledne bylo vyhrazeno návštěvám ve
vyučovacích hodinách odborných i všeobecných předmětů, následoval odpolední pěší
výlet na pevnost Březinku a
Jiráskovu chatu na Dobrošově.
Středeční dopolední program tvořily hlavně návštěvy
dílen praktického vyučování a
laboratoří, doplněné ukázkami
virtuální reality. Během sportovního odpoledne poměřili
naši studenti síly s polskými v
sálové kopané a ve volejbalu.
Protože jde o zajímavou
formu odborné spolupráce a
vítanou příležitost k česko-polské konverzaci, plánují obě
školy v partnerství a vzájemné
výměně studentů pokračovat i
v příštím školním roce.

Mgr. Marie Vintrová, VOŠ
a SPŠ stavební
arch. J. Letzela, Náchod

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Zprávy z domova důchodců
Milí spoluobčané,
zdravíme Vás z domova důchodců a přinášíme Vám zprávičky a informace o tom, co se u
nás za předcházející měsíce událo. A věřte, že se
v domově nenudíme.
Kromě stálých pravidelných aktivit, jako je
společné cvičení s fyzioterapeutkou, ruční práce,
zpívání, promítání filmů nebo předčítání, jsme
si v březnu s dětmi ze Základní školy ve Žďáru
nad Metují připomněli a oslavili Mezinárodní
den žen. Děti za námi přišly s krásným a milým
vystoupením i s drobnými dárky. Za tajemstvím
hradu Vlčinec jsme se vypravili společně s panem Mgr. Janem Tůmou, který nám při své přednášce o tomto starobylém hradu prozradil spoustu zajímavých věcí. Konec března jsme si naopak
užili při koncertu smyčcových sborů ze Základní
umělecké školy v Polici nad Metují.
Příchod jara přinesl slunné dny, rozvíjející se
květiny a zpěv ptáků. Ten jsme měli možnost slyšet nejen ze zahrady, ale i při přednášce o ptácích
pana Mgr. Radomíra Podoly. Na pomoc mu přišli
i jeho kamarádi pan Zuzek a pan Hejcman a doplnili jeho povídání známými písničkami o ptácích. Další nezapomenutelnou akcí bylo uvedení
úspěšného muzikálu Sněhová královna přímo u
nás v domově. Duben utekl jako voda a na jeho
konci jsme si jako každoročně ozdobili májku
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a potom následoval „čarodějný rej“ s opékáním
vuřtů, zpěvem a tancem.
Nejkrásnější měsíc v roce, květen, byl u nás
ve znamení oslav jara a Svátku matek. Při této
příležitosti nám přišli zazpívat členové pěveckého sboru „Studánečka“ ze základní umělecké
školy pod vedením paní učitelky Blažkové a
za doprovodu pana učitele Čapka. Následoval
přípitek oblíbeným vaječným koňakem a malá
sladkost. Veselý koncert následoval 18. května.
To nám zahrál známé písně swingový orchestr ze
Základní umělecké školy z Hronova, a nakonec
další den přišly děti z mateřské školky na sídlišti
se svým programem.
A jelikož se blíží léto, máme v plánu další
aktivity, o kterých Vás budeme určitě informovat. Nejbližší akcí budou 16. 6. sportovní hry seniorů, které se letos ponesou v duchu myšlenek
olympijských her.
Závěrem bychom za celý kolektiv obyvatel a
zaměstnanců domova důchodců chtěli poděkovat
všem výše jmenovaným i ostatním příznivcům a
přátelům, kteří se s námi rádi podělí o své vědomosti, zážitky a umění. Moc všem děkujeme za
jejich čas, ochotu a úsilí.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova
důchodců

Hlídali a uhlídali…

V podvečer 30. dubna vyrostl na náměstí (před Večerkou) provizorní stánek
jako základna pro hlídku polické MÁJE.
Míst k posezení bylo dost, odhodlání
ubránit symbol jara také nechybělo. Bylo
i poměrně dost kolemjdoucích, kteří se zastavili na kus řeči. Všichni však jen s dobrými úmysly. Jak dokázal i malý Michal
Piši, kvůli Májce stojí za to zůstat o chvíli
déle vzhůru.
Těm, kteří si večerní posezení protáhli, až do ranního kuropění chtěl bych touto
cestou poděkovat. Jsou jimi Míra Kollert,
Jana Letzelová, Lukáš Kollert, Štěpán
Horák, Pavel Fridrich, Jan Pokorný,
Vlasta Nováková, František Hauschke
a Fido.Akci, dle možností, podpořili
Zdeněk Piši, Michal Piši, Jitka Pišiová,
Milan Urban, Dušan Schreiber, Jaroslav
Kollert st., Martina Váňová, Ida Jenková,
Petr Jenka, rodina Važanových, Martina
Macounová
Díky a doufám za rok opět ve shledání.
Za SDH VL Aleš Trojtl

Mgr. Jana Šrámková, ředitelka
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Seniorské aktuality...
V kalendáři bylo datum 17. května, už po
těch ZMZRLÝCH, ŽOFINKA, ta také nezatopila, zima a chlad nás provázel, ale slib,
který nám pí předsedkyně Helena Pivoňková
s výborem Senior klubu Ostaš dala, splněn
byl. A tak jsme s nadšením přivítali šarmantního muže, zpěváka Richarda Adama
s dvěma křehkými ženami, aby nám, dříve
narozeným a hlavně „jubilantům“, zpestřili
sváteční setkání. Bylo jich 17! Zdravici přednesl NÁŠ FRANTIŠEK – p. Pivoňka a spontánní „Živijo“ přehlušilo naprosto všechno.
Blahopřání, květiny a BONBONIERKA se
dostalo těm, co letos dovršili od 70 – do 90 let.
A náš host to vzal s grácií jemu vlastní. Zahájil
pestré pásmo ŠLÁGRŮ „Nikde nejdou ženy
krásnější“; čímž si získal sympatie přítomných
dam a „Vlak jede krajinou, já jedu za jinou“,
s věrnou „Cikánkou“ přišly, „Pygmalion“,
„Příběh naší lásky“, něžná „Sulika“, „Páni

kluci“, to, aby našim chlapcům“ nebylo líto
aj. Každá ta melodie byla vzpomínka na léta
dávno odvátá, krásné texty a celý sál si notoval. Ať někdo hlásí do kraje, že si SENIOŘI
nic NEPAMATUJÍ? Až moc dobře, oni totiž
právě tyto smysluplné písničky zůstávají NESMRTELNÉ!
U každé měl zpěvák svoji legendu, vzpomínku na skladatele, interprety a kamarády
z BRANŽE! Několik DUETŮ
zapěl s hostem DANOU
CHYTILOVOU, absolventkou
Pedagogické fakulty univerzity
Palackého v Olomouci, ta spolupracuje s orchestry a zpěváky
starší generace s Big-Bendem
ved. V. Kozlem i muzikálové
melodie s Liborem Pantůčkem.
Moravačka prostě umí, to jsou nádherné hlasy, vždyť Morava je krásná zem!
Bouřlivý potlesk! Závěr patřil
přáním z publika „CESTÁŘ“
a „Tina Marí“ všechny sloky jsme odzpívali a od profíka
sklidili obdiv. No není to také
pěkná vizitka? Poděkujeme tam
„NAHORU“ panu uč. Karlu
Petrovi, ten má zásluhu na lásce
ke zpěvu. On se trvale zapsal do
srdcí několika generací, která si
ráda zazpívá, protože svatá pravda: „Dokud se zpívá, ještě se
neumřelo!“

Naše poděkování za mimořádně hezké
odpoledne patří městu v čele s pí starostkou
Idou Jenkovou za finanční dar, bez něhož bychom to nezvládli, za pohoštění kolektivu p.
M. Exnera, za milou atmosféru, díky níž tu

omládli i „jubilanti“, očividně vyzařovala pohoda a něha. Ať nám tenhle výraz vydrží i do
příštích dní!
Naše setkání bude 21. 6. ve 13.00 hodin
a odjíždíme od RADNICE se zastávkou na
ulici Ostašská. Čeká nás veselé odpoledne u
Malíků, po něm se odmlčíme na červenec a
srpen, kdy jsou prázdniny.
Přejeme všem hezké, dlouho toužebně
očekávané TEPLÉ LÉTO!!!
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

Mzdy v Saar Gummi patří
k nejvyšším
Červen je opět měsícem, kdy
je v Saar Gummi vyplácena prémie před dovolenou. Na základě
dosavadních letošních výsledků byla stanovena na třetinu průměrné mzdy pro všechny zaměstnance, ti nejlepší získají ještě šestinu mzdy navíc. Přitom průměrná mzda v Saar Gummi
Czech výrazně přesahuje republikové hodnoty. Za rok 2015
dosáhla 35 847 korun, což téměř o 12 000 korun přesahuje loňskou průměrnou mzdu v Královéhradeckém kraji. Mzda v dělnických profesích představovala 29 304 korun. I pracovníci
na linkách pro výrobu automobilových těsnění tedy vydělávají
výrazně více než průměrný zaměstnanec v regionu, který měl
podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vloni hrubou mzdu
24 030 korun.
Podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí,
která poskytuje mírně odlišné výsledky od ČSÚ, vydělávalo
vloni 25 procent lidí v kraji více než 28 692 korun měsíčně.
Hodnota představuje hrubou mzdu bez ohledu na profesi. Na
Královéhradecku tedy tři zaměstnanci ze čtyř pobírají menší mzdu než pracovníci SGC v Červeném Kostelci a Velkém
Poříčí.
Saar Gummi Czech vybavuje pryžovým těsněním každý
čtvrtý v Evropě vyrobený osobní automobil a zaměstnává 809
lidí. Je to o 40 lidí více než na konci loňského roku.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Kontrolor junior
Technik pro inves�ce
Mistr strojní údržby

32 000 Kč
50 000 Kč
50 000 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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SLAVENSKÁ WAMBEŘICKÁ SPOJOVACÍ

Zhotovitel stezky, Spolek Slaveňáci,
vznikl jako alternativa oficiálního působení
Suchodolského obecního úřadu na slavenském
kopci. Slavenští patrioti a jejich kamarádi jsou
soustředěni především okolo Dostálova statku
a jejich činnost pokračuje ve stopách kamarádů osady Dolar ( Matěnova chata, Dopito)
ze Stodolova podskalí. Více na www.spolek
Slaveňáci.

Wambeřická spojovací

V červnu roku 2015 otevřel Spolek
Slaveňáci stezku pro pěší pod názvem
Wambeřická spojovací. Ta spojuje Dostálův
statek s rozcestníkem na Zelený hájek a zde
se napojuje na červenou turistickou značku. Je
provozována jako stezka pro pěší, její délka
je 2,2 km a vede po obecní komunikaci, dostálových pozemcích, skrz „Dostálův les“ na
cestu Lesů ČR. Umožnuje tak návštěvníkům
pohybovat se ve třech okruzích různé délky
s možností občerstvení na Pensionu Majka, ve
slavenské hospodě či na parkovišti „U Vejra“,
ale i suchodolské hospodě a v polické Krčmě.
Uspokojuje i obdivovatele sakrálních památek
Slavného, Suchého Dolu a Police.
Tato stezka, jak již vyplývá z názvu, měla
popularizovat páteřní Vambeřickou cestu a její
památky. Vambeřická stezka na Slavném končila u „Dostálova lesa“. Nyní může návštěvník
projít po opravené lesní cestě a netápat, jak se
dostat dále. Stezka má po své trase upraveno
sedm odpočinutí, podávající základní informace ze života obce a okolních turistických
cílech.
Bohužel impuls vyslaný vybudováním
této stezky směrem k Suchodolskému obecnímu úřadu a Polické radnici prozatím nenašel očekávané odezvy v popularizaci této

naší snahy. Místní samosprávy nezareagovaly
ani na hozenou rukavici současného ministra
zemědělství. Ten vyhlásil dotace na opravu
místních památek, do kterých by rekonstrukce
Vambeřické cesty podle mého názoru velmi
dobře zapadala. Chápu, že zastupitelé mají
jiné priority, ale škoda.
Dovoluji si takto veřejně poděkovat za
podporu při přípravě Wambeřické spojovací Lesům ČR, Benediktinskému opatství
v Broumově, ZD Žďár n. Met., mladým hospodářům Dostálova statku a obci Suchý Důl.
Škoda jen, že suchodolská obec odmítla poskytnout krátkodobou půjčku
při profinancování celé akce a tak pomoc ze svých osobních úspor poskytli
členové spolku a jeho sympatizanti. A
tak je moji povinností poděkovat rodině pana Doubka ze Slavkova u Brna,
ing. Jirky Láda z Hradce Králové
(České Metuje), paní Dáše Bornové
ze Suchého Dolu, Pražákům manželům Novákovým (suchodolským
chalupářům) a samozřejmě i Marušce
Dostálové a Honzovi Bornovi.
V neposlední řadě děkuje Spolek
Slaveňáci zhotoviteli stavební části
akce panu Václavu Kohlovi ml., panu
Tautzovi a Arhis, s.r.o. za výrobu informačních panelů a fotografu Ing.
Josefu Térovi.
Stezka Wambeřická spojovací je
dobrým základem další možné činnosti Spolku Slaveňáci, především
v oblasti turistického ruchu. V prosinci minulého roku začal Zdenda Dostál
s odstraňováním náletu v prostoru
okolo Slavenských hřibů. Je nám totiž moc líto, že nejznámější slavenské

turistické lákadlo je ve stavu, kdy se lidé vracejí na pension Majka s dotazem: „a kde jsou
vlastně ty slavenský hřiby“. Domnívám se, že
obec by se nad tím měla rovněž, zamyslet a
odpovídajícím způsobem upravit zablácenou
vstupní cestu do skal a její okolí. Ze strany
Lesů ČR panuje pro „naučnou stezku okolo
hřibů“ pochopení, v blízké době požádáme o
vyjádření CHKO Broumovsko.
Spolek Slaveňáci zve na návštěvu stezky
pro pěší: Wambeřická spojovací
Předseda spolku: Dostál Josef

Oblastní charita Červený Kostelec vás srdečně zve k účasti do 11. ročníku
soutěže „Šikovné ruce pro hospic 2016 aneb lidé lidem“

Je to již tradiční soutěž o nejnápaditější
vlastnoruční výrobek. Pojďte vyrobit něco
hezkého a současně pomoci nemocným
v Hospici Anežky České, budete vítáni!

Jak bude soutěž probíhat:

Soutěž je pro děti i dospělé, jednotlivce
i skupiny (domovy seniorů, domovy dětí a
mládeže, výtvarné kroužky, školy apod.) především z Královéhradeckého kraje, ale i z celé
ČR. Bude probíhat v pěti kategoriích:
1. kategorie oděvy a oděvní doplňky
2. kategorie umělecká díla a bytové doplňky
3. kategorie dětské výrobky do 14 let
4. kategorie výrobky mládeže od 15 do 20 let
5. kategorie ostatní výrobky

Vyvrcholení soutěže:

Po uzávěrce 23. září 2016 proběhne vyhodnocení soutěže prostřednictvím odborné
poroty a z výrobků bude uspořádána prodejní dobročinná výstava, která se již tradičně
váže k říjnovému Světovému dni hospicové
a paliativní péče. Výstava je zahájena slavnostní vernisáží a uskuteční se ve výstavní
Polický měsíčník - ČERVEN 2016

síni Městského úřadu v Červeném
Kostelci od 7. do 14. října 2016 a
v obřadní síni proběhne ocenění vítězů soutěže a miláčka poroty. Dále
bude prodej pokračovat ve střediscích Oblastní charity Červený
Kostelec do 30. listopadu 2016.

Završením celé akce se stane
představení Mr. Beana v podání
studentů JG Náchod.

Kam výrobky předat:

Výrobky do soutěže prosíme, posílejte opatřeny štítkem se
jménem a kontaktem (adresou, e-mailem a telefonem), abychom vás
mohli co nejdříve informovat o výsledcích soutěže, případně o výhře
a pozvat vás na vernisáž. Balíček s
označením názvu soutěže „Šikovné
ruce pro hospic“ můžete předávat do pátku
23. září 2016 osobně nebo prostřednictvím
pošty na adresu: Oblastní charita Červený
Kostelec, ulice Manželů Burdychových 245,
PSČ 549 41 Červený Kostelec.

Věříme, že se výstava opět vydaří a velmi
se těšíme na vaše výrobky, za které předem
děkujeme!
Eva Wagenknechtová
vedoucí public relations, fudraising
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

Intercamp 2016

Ve dnech 13. – 16. května se devět polických
skautek a skautů vypravilo na Intercamp 2016.
Intercamp je mezinárodní skautská akce a jejím cílem je seznámit účastníky s novými kulturami a lidmi z jiných koutů světa. V letošním roce
jsme měli to štěstí, že se setkání konalo v České
Republice a to poblíž Jaroměře – v Josefově. Na 49.
ročníku se potkalo více než 3000 účastníků ze 13
států. Do Josefova přijeli skauti a skautky například
z Belgie, Francie, Kanady či USA.
První den jsme se rozdělili do skupin tak, aby
každý člen byl jiné národnosti. Po celý den jsme

Náš výlet

V sobotu 14. května 2016 pořádal Fond pro
pozůstalé v Polici nad Metují a okolí celodenní
výlet pro své členy i nečleny do Bozkovských
jeskyní a okolí. Nakonec se nás sešlo 30 natěšených účastníků s představou krásně užitého dne.
Bylo nás sice míň, než jsme plánovali, ale proti nemoci a nepřízni osudů nic nenaděláme. Už
jsme ti “starší a pokročilí“.
Program zájezdu byl: Muzeum Panenek
v Troskovicích, Muzeum skla v Železném Brodě
a Bozkovské jeskyně. Původně to mělo být v obráceném pořadí, ale museli jsme se přizpůsobit
progamu v Bozkovských jeskyních.
Už od rána bylo krásně. A dobré počasí
a dobrá parta je vždycky zárukou úspěšného
dne. První zastávka byla v Troskovicích u paní
Šimkové. Je to soukromé muzeum a otevřené
bylo v r. 2005. Paní Šimková se sběratelství věnuje víc než 25 let. V muzeu je přes 2 000 ks
panenek. Jsou tu i kočárky, medvídci, hračky
apod. Vše je velice pěkně uspořádané a doplněné
podrobným výkladem. Ty panenky jsou jako živé
děti. Moc se nám to líbilo. Pustila nám i DVD ze
slavnosti na hradě Valdštejn.
A kdo nechtěl na panenky – hlavně chlapci
– tak měl možnost hnedle od muzea po značené

potom plnili úkoly, poznávali se navzájem a hráli
hry. Druhý den jsme šli na výlet okolo Jaroměře a
Josefova. Na trase byly taktéž připraveny různé hry.
Každý večer byly na programu různé koncerty, nebo
jsme měli možnost zajít do skautské čajovny Tunel
na něco sladkého a při čaji si popovídat se svými
novými kamarády.
Příští ročník bude v Německém městečku
Warendorf. Myslím si, že tento ročník se velmi podařil, a pokud to jen trošku půjde, určitě se vydáme
i další rok.
Za skautské středisko Skaláci Aneta Lukešová

cestě nahoru po stráni vystoupat na zříceninu
hradu Trosky. Nakonec jich šlo devět a za dvě
hodiny se vrátili velice spokojeni. Na hradě byl
pro turisty program sokolníků s dravci.

V Troskovicích u kapličky pod lípou jsme si
dali “studený oběd“. Pan řidič Jan Šrůtek z CDS
nám všem uvařil kafe a byla polední siesta.
Na 13.00 hod. jsme byli objednaní do Muzea
skla v Železném Brodě. Měli jsme prohlídku
s průvodcem. Výklad byl velice zajímavý. Bylo
znát, že pán je důchodce – bývalý sklář – a tak
celý výklad a prohlídka bylo velice poutavé povídání. Nakonec měli všichni možnost si něco
malého hezkého koupit domů na památku.

Naše cesta pokračovala do Bozkovských jeskyní. Tam jsme byli objednaní na třetí hodinu.
Rozdělili nás na dvě skupiny po 15 lidech, aby
měli celou cestu přehled, jestli se jim tam někdo
neztratil. Prohlídky jsou po 10 min. jedna skupina za druhou. A návštěvnost je skoro 2 miliony
návštěvníků za rok.
Historie Bozkovských jeskyní není dlouhá.
Objeveny byly v r. 1947 a po různých úpravách
apod. byly zpřístupněny v r. 1969. Do dnešní
doby je pro návštěvníky upraveno 350 metrů
různě propletených chodeb.
Slečna průvodkyně nám ukázala krásy podzemí. Co vše umí příroda vytvořit. A na závěr
jsme přišli do velikého Dómu a k překrásnému
podzemnímu jezeru. Jsou tam i malá labutí jezírka. Nádherně nasvícená a průhledná. Taky nám
ukázala, jak vypadá opravdová tma. Tma, která
se nedá ani rozkoukat.
Po prohlídce jsme si ještě na parkovišti dali
na sluníčku malé občerstvení, a někteří si došli
do krámku pro suvenýr.
A bylo půl páté a rozjeli jsme se k domovu.
Naše podvečerní zastavení bylo v “Klídku“, kde
jsme měli připravenou večeři. Byla to svíčková
a knedlík. A jako prémii nám pan vedoucí přinesl ještě mini zákusky. Byla to krásná tečka za
hezky prožitým dnem. Za ten celý den jsme byli
v Českém ráji, v Dětském ráji, mezi panenkami,
v pekle. Viděli jsme zříceninu a taky Trosky,
protože bylo krásně, tak několikrát za cestu jsme
měli krásný výhled do kraje i na hory. A pak ještě
nakonec v “Klídku“. Bude se hezky vzpomínat.
Poděkování patří všem zúčastněným. Byli
vstřícní, pohodoví, dochvilní a taky hodně veselí.
Poděkování taky patří všem, kteří se na přípravě
a organizaci celé akce podíleli včetně pana řidiče
CDS pana Jana Šrůtka.
Příště pojedeme zase.

Zapsala Marie Chaloupková
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M a te řs ké c e n t r u m M a M i N a
Květnová
FÉROVÁ SNÍDANĚ
se díky krásnému počasí
uskutečnila v klášterních
zahradách.

Snídalo nás cca 70 (včetně
dětí), většinou rodiny s dětmi.
Všem děkujeme za spoustu do-

mácích dobrot k ochutnání
(marmelády, sýry, buchty z
domácích surovin a fair kakaa,
med, domácí chléb, atd). K
piknikování jsme připojili ve
spolupráci s knihovnou v Polici
nad Metují čtenářský koutek,
kde bylo možné si za symbolickou cenu koupit vyřazené knihy a časopisy.
Snídani jsme jako MC organizovali již po třetí, ale poprvé jsme se zapojili oficiálně
do celorepublikové akce právě
v tomto termínu (Světový den
pro fair trade připadá na druhou
květnovou sobotu). Vítáme,
že zapojení není organizačně
náročné.
Snažíme se šířit myšlenky férového obchodu, co se týká dovážených surovin a výrobků, ale také podporovat místní farmáře a chovatele, kteří jsou mezi námi. Nad kvízem o fair trade si lámala hlavu většina
příchozích. Několik šťastlivců s nejmenším počtem chyb jsme odměnili malou férovou čokoládou.
Férová snídaně Na Zemi je největší akcí na podporu fair trade
v České republice. Zájem o akci neustále stoupá. Do prvního ročníku se

před šesti lety zapojilo 41 míst, letos už to bylo čtyřikrát tolik. „Férová
snídaně je příjemnou akcí, která propojuje v daném místě lidi, kteří přemýšlí o dopadech svého spotřebního chování,“ upřesnila koordinátorka
Férové snídaně Gabriela Štěpánková z neziskové organizace NaZemi,
která akci zastřešuje. Účastníci dali najevo, že upřednostňují produkty,
při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Více na www.fairtrade.cz
V květnu se také rodiče s dětmi dověděli spoustu zajímavých informací o čištění zoubků. Děkujeme paní Čorejové za besedu v MC.

Krásné počasí nás nalákalo a jedno páteční dopoledne jsme s kočárky vyrazili na výlet do Adršpachu. Doufáme, že v červnu takových
výletů bude víc.

Děti ze Zvídálka se byly podívat v MŠ na sídlišti. Okouknout
spoustu nových hraček a také paní učitelky, se kterými se třeba v září
setkají. Věříme, že příprava v našem programu Zvídálek usnadní dětem
nástup do školky.

Členská schůze a zakončení projektu HRNEČEK PRO
BROUMOVSKO v rámci Dne řemesel se konalo až po uzávěrce toho
čísla, proto podrobné informace najdete až v červencovém čísle PM
(nebo aktuálněji na www nebo FB).
Příměstský tábor – kapacita turnusů se nám zaplnila velice rychle,
v termínu 18.-22.7. ještě nějaké volné místečko je, pokud by měl někdo
zájem. Žádáme všechny přihlášené, aby co nejdříve uhradili zálohu,
nejlépe na účet. Děkujeme.
MC MaMiNa
Polický měsíčník - ČERVEN 2016
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SDH Hlavňov na výletě

Po dvou letech se dobrovolní hasiči z
Hlavňova rozhodli uspořádat tajný výlet
pro sebe a své spoluobčany. Výlet jsme
naplánovali na celý den v sobotu 7. května. Každý se ptal „A kam se teda pojede?“.
My jsme jen reagovali „Heleďte se, je to
tajný výlet a všechno, co potřebujete vědět,
máte na pozvánce. Pojedete s námi?“. Na
pozvánce bylo napsáno, kde se má čekat na
autobus a co asi navštívíme. Ve výsledku se
nám přihlásilo 28 dospělých a 7 dětí.
Prvním bodem byla návštěva bioplynové stanice v Jílovicích. Odborník na bioplynové stanice, který měl celou výstavbu
této elektrárny na starost, nás provedl celým
komplexem a bod po bodu nám vysvětlil,
jakým způsobem se vlastně vytváří elektřina z toho, co tam přiveze pan traktorista na
vleku.

další historické techniky. Zjistili jsme mnoho informací jak z muzea, tak od starších
účastníků výletu, kteří se s podobnou technikou dostali dříve do styku. Ve chvíli, kdy
jsme si připomněli historickou techniku,
jsme dostali chuť i na techniku moderní.
Proto byla naše poslední zastávka naplánována do hasičské stanice ve Velkém Poříčí.
Aleš Berger

Dále bylo v plánu navštívit muzeum
historické hasičské techniky ve Velkých
Svatoňovicích. Po cestě jsme si udělali zastávku na Rozkoši, kde jsme všichni společně uhasili žízeň. Po pivečku nám vyhládlo
a ještě před muzeem jsme zvládli oběd v
Hostinci na Králíku ve Studnici.
V hasičském muzeu bylo plno zajímavého nářadí, ručních i motorových stříkaček, a

Náchodský okresní archiv představí zajímavé
dokumenty z období prusko-rakouské války 1866
na Náchodsku a k výročí Karla IV.
Ve čtvrtek 9. června 2016 jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního
archivu, který sídlí v Náchodě na historické Brance, v Dobenínské ulici čp. 96,
naproti autosalonu Dědek.
U příležitosti Mezinárodního dne archivů se zde bude konat tradiční Den otevřených dveří. Pro letošní rok si náchodský okresní archiv připravil regionální
téma Před 150 lety: prusko-rakouská válka 1866 na Náchodsku (podle archivních pramenů, uložených v SOkA Náchod) a zároveň si připomene i mezinárodní
rok sedmistého výročí Karla IV. Mimořádně bude vystavena panovnická listina z r.
1348 pro Broumov, dále kroniky a další písemné a obrazové dokumenty z válečného roku 1866 na Náchodsku.
Na vaši návštěvu se těší archiváři, kteří vám podají zasvěcený výklad a zodpoví vaše případné dotazy. Otevřeno je ve čtvrtek v 8 – 17 hodin v badatelně archivu.
Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod PhDr. Jaroslav Čáp

Darujeme kousek
sebe, aneb fotíme pro Kryštůfka
Spolek Modré srdce o. s.
a studenti 3. A Střední odborné
školy sociální v Náchodě Vás zvou
na prodejní výstavu svých
autorských fotografií.
Kdy? 20. června 2016
Kde? Městská knihovna
v Náchodě
Čas? 9 – 17 hodin

Rádi bychom touto cestou pomohli malému Kryštůfkovi Říhovi
z Náchoda, který má v důsledku tonutí vážné zdravotní problémy.
Výtěžek z prodeje fotografií půjde v plné výši na jeho kompenzační
pomůcky. Péče o chlapečka je velmi náročná a nákladná.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚ
• PŘED 150 LETY: PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866
NA NÁCHODSKU (PODLE ARCHIVNÍCH PRAMENŮ)
• VÝROČÍ KARLA IV.
badatelna archivu
Náchod, Dobenínská 96

čtvrtek 9. června 2016
od 8 do 17 hodin

SEMINÁŘ K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO
II. KOLA „KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ“
na září připravuje Královehradecký kraj vyhlášení
II. kola předkládání žádostí o dotace v rámci dotačního
programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností, tzv. kotlíkových dotací.
V souvislosti s přípravou této výzvy zveme všechny
zájemce o získání dotace z celého Policka na seminář,
který se uskuteční

v pondělí 20. června v 17 hodin
na sále Pellyho domů

Zástupci Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Královéhradeckého kraje Vám srozumitelně a jasně
přiblíží problematiku čerpání dotace, způsob podávání
žádosti, definice způsobilých výdajů a jejich proplácení.

Sponzoři:
Primátor, Integraf, Městská knihovna Náchod

Všem sponzorům a lidem, kteří přispějí, velmi děkujeme!
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120 let organizovaného včelařství na Policku

První
ustavující valná hromada
„Spolku včelařského pro Polici a okolí “ se konala 16. 5.
1896 v Hostinci pana
Františka
Pejskara
v Polici nad Metují.
První předsedou spolku byl zvolen pan
Josef Veselý řídící učitel v Polici, který byl předsedou 13let.
9. srpna 1896 má již spolek 17členů
a mnozí z těch členů, kteří spolek zakládali, se mimořádně zasloužili o jeho úspěšné pokračování.
Od roku 1910 až do roku 1938 byl svědomitým jednatelem pan řídící učitel Jan Vaníček
a nejdéle byl funkcionářem spolku pan Lambert
Mrnka, truhlář v Polici, který 40 let vedl hospodaření spolku a to od založení až do r. 1936.
Z donedávna činných členů, kteří se zasloužili o včelařství na Policku, si připomeneme p.
Miroslava Drejsla z Police, p. Karla Drobníka
z Police, p. Prouzu z Radešova a p. Josefa
Michela z České Metuje.
V roce 1898 má již spolek 32 členů a v r.
1899 dokonce 44 členů z Police a okolních obcí.
Poslední zápis před 1. Světovou válkou je 22. 3.
1914. Po dobu trvání války nejsou žádné záznamy. První poválečný zápis je z 8. 12. 1919, předsedou se stal Celestýn Vacek, jednatel Jan Vaníček,
pokladník Lambert Mrnka. Činnost spolku mezi
světovými válkami nebyla nijak výrazná a 7. 11.
1939 provedl spolek z důvodů vládního nařízení

likvidaci a současně 12. 11. 1939 bylo požádáno
o ustanovení nového spolku dle starých stanov.
Nevíme, za jakých podmínek mohl spolek existovat, ale jeho činnost pokračovala přes celou 2.
světovou válku.
První poválečný zápis je z valné hromady
10. 2. 1946 a bylo na ní vzpomenuto 50. výročí založení spolku. V prvních poválečných volbách v r. 1946 byli zvoleni funkcionáři předseda
Robert Ťok, jednatel Miroslav Drejsl a pokladník
Eduard Holinka.
V roce 1953 začíná období velkochovů
v JZD a Státních lesích, polická organizace musela dodat celkem 14 rojů pro JZD Bystré.
V roce 1956 – 60 let trvání spolku, který
je složen z 10ti obci, s počtem 52 členů a 244
včelstev.
V roce 1957 byly vydány nové stanovy a včelařské spolky byly přejmenovány na „Základní
včelařské organizace“.
V tomtéž roce uspořádala naše ZO ve dnech
25. 5. – 2. 6. včelařskou výstavu v bývalé budově
soudu.
Výročí 70 let trvání spolku bylo vzpomenuto na slavnostní členské schůzi 22. 5. 1966
ve „Hvězdě“. Za přítomnosti 36 členů, zástupců
lidosprávy a včelařských funkcionářů z okolních
organizací.
V roce 1969 se v naší organizaci vyskytl mor
včelího plodu.
K 80. Výročí založení spolku se konala slavnostní schůze dne 9. ledna 1977 v hotelu „ Ostaš
“ za účasti 19ti členů a 2 hostů. Spolek měl 47
členů a obhospodařoval 291 včelstev z toho 15

Agility Stolové hory ve spolupráci s městem Police nad Metují
Vás zvou na 2. ročník

charitativních neoficiálních závodů v agility,

které se budou konat 25.6.2016 od 9:20 hod. v Polici nad Metují na pozemku náhradního hřiště (nad benzínovou pumpou KM Prona)
Těšit se můžete na úžasné výkony pejsků všech velikostí, věku i plemen a jejich psovodů na agility parkuru. Na místě (poblíž parkuru) bude postaven armádní stan, kde
bude možnost posedět u občerstvení, které samozřejmě bude také zajištěno.
Součástí závodu bude také charitativní sbírka pro opuštěné pejsky z okolních útulků.
Donést můžete cokoliv, co v útulku chybí a pejsci to mohou využít (a to klidně i
starší deky, granule, vodítka, pamlsky, lékárničky,..)
Velké poděkování patří i našim sponzorům, bez kterých by tyto závody nemohly být
uskutečněny, jejich seznam najdete na našem webu společně s dalšími informacemi,
které se závodů týkají - www.agistolovehory.estranky.cz
Budeme rádi, když se na nás přijdete podívat
Kristýna Laštůvková - Agility Stolové hory.

JZD Žďár nad Metují.
V roce 1980 se vyskytují první zmínky
o varroáze včel. Následně byla vydána metodika
prevence a léčení včelstev a v tomto roce bylo i
poprvé léčeno.
V roce 1983 z důvodů napadení varroázou
bylo v naši ZO utraceno 12 včelstev.
K 90. Výročí trvání organizace byla slavnostní členská schůze 8. 6. 1986 v hotelu „Ostaš“. V
tomto roce byly zakoupeny postřikovače na léčení Taktikem a vydány nové pokyny pro tlumení
varroázy. Následně v roce 1988 byl zakoupen
vyvíječ aerosolu a benzínový kompresor pro léčení včelstev aerosolem.
V roce 1989 byla naše ZO vyhodnocena OV
Náchod na 3. místě v dodávce medu a odměna
činila 150 Kč.
V důsledku politických změn ve státě bylo
v roce 1990 jednáno o další existenci Českého
svazu včelařů, naše ZO vyjádřila souhlas s existencí ČSV i v dalších letech.
Na členské schůzi 29. 1. 1995 bylo schváleno sloučení naši ZO se ZO Bezděkov. Všech 6
členů bylo přijato do naší organizace. Tito členové byli z obcí Bezděkov, Petrovice a Petrovičky.
Sté výročí trvání našeho spolku bylo vzpomenuto na slavnostní členské schůzi konané dne
9. 6. 1996. Přítomni byli zástupci Okresního
výboru ČSV a hosté z okolních organizací. Při
této příležitosti byl udělen čtyřem našim funkcionářům za dosažené výsledky v chovu včel a za
práci pro včelařskou organizaci čestný odznak „
Vzorný včelař“.
12. - 13. srpna 2006 naše organizace
k 110. výročí založení uspořádala včelařskou výstavu v prostorách kláštera. V předvečer výstavy
byla slavnostní schůze za přítomnosti 18 členů
a hostů z okolních organizací a zástupců OV
Náchod. Výstava byla veřejností velmi kladně
hodnocena.
Již delší čas včelařství zaznamenávalo jak
úbytek včelařů tak i včelstev.
I nadále se včelařství potýká s varroázou,
i když používáme nové prostředky k jejímu potlačení (Varidol, Gabon, Kyselinu mravenčí) a
zakoupili jsme nový benzínový agregát. Jsme
velice rádi, že se u nás nevyskytuje mor včelího
plodu, neboť tato nemoc je pohromou pro včelaře a jeho včeličky.
V posledních letech došlo ke změně názvu
naší organizace na Český svaz včelařů občanské
sdružení a v letošním roce na Český svaz včelařů zapsaný spolek. Veškerou agendu naši ZO
vedeme v informačním systému Českého svazu
včelařů, což nás stálo nemalé úsilí se vše naučit
a aplikovat.
Naši předchůdci měli strach, že včelařství
bude zanikat, neboť nebyl zájem z řad mladých
lidí, ale opak se stal pravdou. Naše základna se
rozrostla.
Dnes máme 43 členů, kteří obhospodařují
454 včelstev na 48 stanovištích.
Do naší ZO patří obce Hony, Pěkov,
Hlavňov, Suchý důl, Slavný, Police nad
Metují, Bezděkov, Petrovice, Petrovičky,
Česká Metuje, Skalka, Žďár nad Metují
a Bukovice. Chtěl bych poděkovat při příležitosti
120 let naši základní organizace všem členům,
kteří se na chodu organizace jakýmkoliv způsobem podílejí a také se podílejí na rozvoji včelařství na Policku.

Jiří John jednatel ZO ČSV
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Astronomický klub
Police nad Metují
ZNOVU METEORIT POLICE

V časopise Broumovsko č. 3 z roku 1991 je otištěný článek pracovníka
hvězdárny v Úpici pana Jiřího Korduláka. V článku s názvem „Meteority
východních Čech“ popisuje okolnosti pádů meteoritu Broumov (1847),
Kerhartice (1963) a především Police – Suchý Důl (1969).
Zatím co pan RNDr. Ceplecha tvrdí: „byli jsme tam tehdy do 12 hodin
po pádu“ (viz příspěvek v dubnovém PM), uvádí pan Jiří Kordulák ve svém
článku něco zcela jiného: „dva dny po pádu se o nálezu meteoritu dověděl
ředitel úpické hvězdárny pan Vladimír Mlejnek…“
Podívejme se nyní, jak na události související s pádem meteoritu Police
vzpomínal ředitel hvězdárny v Úpici pan Vladimír Mlejnek.
„Její syn (tj. syn paní Františky Klimešové, majitelky stavení, na které
meteorit spadl) prý šel potom k zubaři, vzal divný kámen s sebou a ukazoval
ho také v místní hospodě (v Suchém Dole). Tam člena národního výboru
napadlo, že by to mohl být meteorit. Zavolali spolu jednomu členovi astronomického kroužku v Polici nad Metují panu Vackovi, který se na kámen přišel
odpoledne (16. září) podívat. Usoudil, že jde o meteorit. Druhý den (17. září)
volali nás (hvězdárnu v Úpici).
Sebral jsem se (Vladimír Mlejnek) a jel na místo. Sešli jsme se na náměstí (v Polici) a já samozřejmě chtěl nejprve vidět kámen. Na první pohled jsem
poznal, že jde o meteorit…“
„Podařilo se mi paní Klimešovou přemluvit, že kámen musí co nejrychleji do laboratoří…kámen jsem odvezl a okamžitě po příjezdu na hvězdárnu
(v Úpici) jsem telefonoval do Ondřejova. Za čtvrt hodinky jsem měl spojení
přímo s doktorem Ceplechou… ten okamžitě dálnopisoval do Heidelbergu,
aby se zajistily laboratoře a druhý den ráno (18. září) byl už tady (RNDr.
Ceplecha na hvězdárně v Úpici).
Byl nadšen, když uviděl kámen na stole. Pak jsme na místě (v Suchém
Dole) všechno zopakovali, proměřili vzdálenosti, sílu tašek, trámku, stopy
atd. Zajeli jsme také do zdejší školy, abychom kámen ukázali žákům a profesorům. Zvlášť proto, že poblíž místa budou ještě další kameny…“
Z předchozích řádků je zřejmé, že svědectví ředitele hvězdárny v Úpici
pana Vladimíra Mlejnka je zcela zásadní. RNDr Zdeněk Ceplecha se dostavil na místo dopadu meteoritu Police 18. září 1969 tedy dva dny po dopadu.
Zároveň se tím vylučuje, že by se o nálezu meteoritu dověděl ředitel úpické
hvězdárny Vladimír Mlejnek až dva dny po dopadu jak se píše v časopise
Broumovsko č. 3 z roku 1991.
Pokusíme se oslovit pamětníky událostí kolem pádu meteoritu Police, a
pokud se nám podaří získat nové informace, určitě si je nenecháme jen pro
sebe.
Přechod Merkuru přes Slunce 9. května jsme úspěšně pozorovali z pozorovacího stanoviště u kašny na Masarykově náměstí. Merkur jsme na okraji Slunce poprvé uviděli ve 13 hodin 13 minut a to přímým pozorováním přes
chrómový filtr. K dalšímu pozorování úkazu jsme již použili osvědčenou projekční metodu. Počasí nám přálo, jedinou komplikací byl silný nárazový vítr.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 21. června v 0 hodin 34 minut SELČ vstupuje do znamení Raka.
Nastává astronomické léto, letní slunovrat. Den se o 18 min pro
dlouží, ale do konce června již o 5 minut zkrátí,
MĚSÍC
5. v novu, 12. v první čtvrti, 20. v úplňku, 27. v poslední čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí Vah,
JUPITER v první polovině noci v souhvězdí Lva,
SATURN po celou noc v souhvězdí Hadonoše,
URAN
ve druhé polovině června ráno nízko nad východním obzorem
v souhvězdí Ryb,
NEPTUN ve druhé polovině noci nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí
Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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NOVINKY FILATELIE
Karel IV.

Námět
známky:
Příležitostný poštovní aršík
obsahuje podobiznu císaře
římské říše a českého krále
Karla IV. podle tradice, která se opírá o jeho dobová
vyobrazení.
Velký státník, obratný
diplomat, vzdělaný, kultivovaný, moudrý a cílevědomý
budovatel zde vznešeným
gestem přenechává výsledky
svého usilování následným
generacím. Na toto mimořádné duchovní, kulturní i
hmotné dědictví jsou v celé
kompozici různé odkazy.
Na samotné známce je to stylizace iniciály Karlova jména ze
zakládací listiny pražské univerzity. K této podstatné události
směřuje i výjev zobrazený na hlavním kupónu. Král zde symbolicky předává zakládací dekret do rukou sv. Václava. Nejde
ovšem o přímou citaci z univerzitního pečetidla. Zachováno je
jen kompoziční schéma. Výtvarník zároveň poukázal i na to, že
právě Karel založil nadčasovou národní patronaci tohoto světce.
Byla použita jeho známá podoba od Jindřicha Parléře (byť se
jedná o dílo z pozdější doby) ze Svatováclavské kaple katedrály
sv. Víta. Na gigantický projekt tohoto chrámu poukazuje zase
půdorys v pozadí. Katedrálu, ale i obecně rozsáhlou stavební
činnost, kterou Karel inicioval, evokují architektonické prvky
opěrného systému vrcholné gotiky, tvořící rámec aršíku.
Karel IV. byl jedenáctý český král, jako Karel I. Vládnoucí
od července 1346 až do listopadu 1378; jako Karel IV. byl německý (římsko-německý) král od roku 1346 a císař římský od
roku 1355. Byl také italský (lombardský) král od r. 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě
1346 až 1353.
Nemalá nominální hodnota známky na aršíku není samoúčelná, 54,- Kč je výplatné za doporučený dopis v tuzemsku o
váze do 1 kilogramu, tedy zásilku dostatečně velkou, aby se na
ní rozměrný aršík snadno vešel.
Způsob tisku: archová kombinace s plnobarevným ofsetem
ve spojení s černou rytinou

Otakárci

Námět známky:
Otakárek fenyklový
a Otakárek ovocný
Narychlo vydaná známka s nominální hodnotou pro
nově zvýšený nejběžnější tarif je překvapivě hezká.
Otakárek
fenyklový patří mezi
nejkrásnější a největší denní motýly ČR (rozpětí křídel dosahuje velikosti 7-9 cm). Patří mezi ohrožené druhy motýlů ČR.
Otakárek ovocný je motýl z čeledi otakárkovitých. Obývá teplé
oblasti, hlavně jižní svahy pokryté křovinami. V ČR je vzácnější než příbuzný otakárek fenyklový. Hojnější je v jižní Evropě,
např. v Řecku, Chorvatsku, Španělsku, Portugalsku, kde se vyskytuje trochu odlišná forma ve dvou generacích v roce. V ČR
je chráněný.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Police přátelská

Kdo je přítel – ten, který tě má rád i s chybami, protože nejsme dokonalé bytosti, vyslechne tě, podá ti pomocnou ruku v případě nouze,
zbytečně nepoučuje, nenadbíhá ti a můžeš se mu
svěřit, protože tě nezradí.
A tak se nám Police jeví, i když mnozí nám
to budou vymlouvat, ale my optimistky na to
nedáme, a protože už máme ledajaké zkušenosti, držíme se zuby nehty toho názoru, že všude
dobře, doma nejlíp. A proto jsme se vrátily tam,
kde jsme hluboce zakořenily a po všech cestách,
mnohdy i drsných, jsme tu. Je to fajn procházet
se městem a potkávat usměvavé lidi. Třebas
máme rády městskou policii - šéfa pana Zimu,
pana Valchaře a říkáme si, teď se tady nemůže
nic nepěkného stát, protože nad vším drží pevnou
a přátelskou ruku policajti, tedy spisovně policisté. Když se projdeme po rynku, pozdravíme
město a nemůžeme opomenout Večerku. Tam
se ztratíme mezi všemi dobrotami a víme, že tam
najdeme spřízněné duše lidiček- přece život je
taky popovídání a sdělení radostí i starostí. Taky
se chceme naučit navštěvovat místní kavárnu
BB, přály jsme si ji, teď ji tu máme s výbornou
kávou i obsluhou, ale zvyk je železná košile a
přátelská Večerka je blíž. Ale v BB kavárně, v jejím poschodí, se také dějí příležitostné výstavy a
poblíž je také Muzeum papírových modelů, ráj
dětí i „dospělců“ – co tam je všechno k vidění
a co se dá tvořit z papíru! Mé ručičky jsou ale

Pletí skalníků

Skalník (Cotoneaster) je rod keřů, méně často stromů, z čeledi růžovitých, rostoucí v Eurasii
a Severní Africe. Jedná se o keře vzpřímeného
nebo poléhavého vzrůstu. Jejich listy se barví na podzim do červena, některé druhy jsou
stálezelené.
Mnoho druhů je používáno jako dekorativní
stromy nebo keře. Některé se používají ke zpevnění svahů nebo jako živé ploty, poléhavé druhy
se hodí na skalky nebo obruby záhonů. Vyžadují
propustné, sušší půdy a dostatek slunce. (podle
wikipedie.cz)
Přivedla mě k místu, kde jsem měl plevat
skalníky. Koukal jsem na ten kus břehu a v první
chvíli si myslel, že je to nějak nepovedený vtip.
Břeh totiž vypadal jako špatně udržované ragbyové hřiště nebo mez na poli. Nejen, že jsem si
nedokázal představit, že tohle mám vyplevat, ale
ani jsem nikde neviděl ty skalníky.
„Určitě tam ty skalníci jsou?“ zeptal jsem se
s nadějí, že si šéfová spletla místo. Ale odzbrojila
mě odpovědí, že určitě jsou někde tady.
„Však vy už je najdete,“ řekla ještě a odcházela. Na kraj meze začalo svítit slunce. Pomalu
jsem k tomu místu došel a sedl si. Při cigaretě
jsem se rozhlížel kolem sebe a zkoumal, co z toho
všeho může tak být skalník. Pak jsem ho objevil.
Můj první skalník! Mezi pampeliškou (smetánka
lékařská) a kokoškou (kokoška pastuší tobolka).
Velikosti asi mojí zavřené pěsti. A kolem drny,
který by snad šly prodat do Wimbledonu nebo
na Letnou, ale vytrhávat je? Začít jsem ovšem
musel.
Den první: docela to jde. Pampelišky sice
drží v zemi víc než pověstná helvétská víra, ale
objedu je kolem nožem a vyrvu, co vyrvat lze.
Kokoška jde vytrhávat krásně. Sice mě z toho
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nešikovné, ségru tam vyšlu, něco by mně mohla
vyrobit, třeba polickou rathaus.
Nadšené jsme byly z výstavy fotografií pana
Jaroslava Seiferta, zv. King. Je to opravdu king,
když cestuje do takových dálek a výšek a ještě
si z těch Himalájí přiveze malého broučka, ale
opravdu malého, zvícího tak 1 mm. A k tomu
nám pěkně povídal a výstavu uváděl pan Pavel
Frydrych, jehož úvahy s potěšením čteme v měsíčníku. Vidíte, rodí se nám tady přímo polická
kavárna, mozkovna, kde se dá nad vším mudrovat
– ale pozor, zatím to jde, ale co jestli se dostaneme na šikmou plochu, jako třeba Pražáci, co si
prý dovolují kritiky!
Pak nám udělala radost ZUŠ, která k nám
pozvala Moravské jazzové duo s průvodním slovem režiséra Evžena Sokolovského ml. Muzika to
byla výborná a pro nás novinka – spojení kytary
a kontrabasu. Jazzový kytarista a skladatel Milan
Kašuba a špičkový kontrabasista Petr Kořínek
to „rozbalili“, jak se na správné muzikanty patří.
Ani se nám nechtělo opustit ten útulný hudební
sálek, zvláště když k tomu byl výborný slovní
doprovod Evžena Sokolovského. Četba z knihy Karla Poláčka „Bylo nás pět“ je vždy osvěžením a ladí na veselou strunu. Básně amerického básníka Lawrence Ferlinghettiho byly již
údernější, ale i když se řadí tento literát mezi
generaci „beatniků“, neodpovídá to zcela realitě.
Tento básník se narodil italským rodičům, mládí

prožil ve Francii a v této zemi ho zastihl i počátek
2. světové války. Jeho pacifistický postoj se projevil zejména po návštěvě Nagasaki. Angažované
básně se hodí k veřejnému čtení za doprovodu jazzových muzikantů, jak tomu bylo i u nás.
I básně Ivana Wernishe, v době normalizace zakázaného autora, nás zaujaly. Ne lyrikou, nýbrž
skutečností. Tak jsme si přednes zapamatovaly a
doma se k němu vracely. Stejně tak nás zaujaly
básně Miroslava Holuba, civilním povoláním
lékaře. Doma jsme se k celému pořadu vracely a
doufáme, že se opět v ZUŠ sejdeme.
Velkou radost máme z úspěchu houslistů
Šimona a Matouše Michalových, absolventů
polické ZUŠ, kteří uspěli v konkurzu symfonického orchestru v USA a jsou členy Chicago
Symphony Orchestra. Gratulujeme!
Těšíme se na další kulturní programy, které
nás čekají ještě do konce května, např. koncert
Švédského symfonického orchestru a velkého dechového orchestru ZUŠ Big Band a červen nám
jistě nadělí mnoho dárků. Jen nás velice mrzí, že
se nemůžeme zúčastnit vycházek Polickem s panem Mgr.JanemTůmou, protože nám nestačí už
dech ani nohy.
Vyposlechly jsme samou chválu na tento program a záviděly jsme. My, Poličačky, a ve znalostech historie Police tak pokulháváme.
Příjemné a trochu teplejší jaro i léto přejí

trochu bolí záda, ale pár metrů mám za sebou.
Drny a veškerý plevel odhazuju na cestu dole a
zametávám na hromadu. Ale když se kouknu na
metry před sebou, který pořád vypadají jako zapomenutý kus louky, je mi z toho trochu úzko.
Den druhý: pořád to docela jde. Jen ráno
je dost citelná zima. Vytrhal jsem plevel z míst,
kam se dostane slunce jako první, takže kus dopoledne se tam odbíhám ohřát. Už si připadám
jako profík: na první pohled rozeznám skalník
od plevelu! Ubývá pampelišek. Přibývá jetel. A
k tomu ještě jakýsi druh bodláku. Když oschne
hlína mokrá ranní rosou, jdu si na slunné místo
sednout. Aspoň nevidím, kolik toho ještě schází.
Včera jsem si uvědomil, že čerstvá hlína krásně
voní. Možná to je ještě zbytek prehistorie v člověku XXI. století: vnímat vůni prsti, mnout mezi
prsty hlínu, cítit její strukturu…
Den třetí: právě jsem vytrhnul svůj první
skalník! Jak se mi dostal pod ruku, absolutně
nechápu. Ale už byl venku – drobný kořínky vystavený světlu. Prohlížím si ho. Napadá mě, že
to snad je jenom mrzák, který by stejně nedožil
léta. Ale pietně ho zase vracím na místo. V hlíně
ještě rozeznávám původní zeminu z prodejny.
Zasadím ho a pokračuju dál. Už se neohýbám,
ale vytrhávám plevel v sedě. Aspoň mě tolik nebolí záda. Od dvanácti hodin hypnotizuju čas,
aby skočil na druhou odpoledne. V jednom místě
jakési zvíře vytvořilo kousek pod povrchem obstojný tunel a nad ním se válí pár mrtvých skalníků – plevel to samozřejmě přežil. Možná metro
pro krtky…
Den čtvrtý: mám toho plný zuby. Bolí mě
úplně všechno. Ruce pořád špinavý od hlíny,
vysušený a kolem nehtů záděry. A že by zemina
jakkoliv voněla? Když jsem si to myslel, musel

jsem být úplně mimo. Nejspíš se o mě pokoušely
mdloby z toho, kolik drnů ještě čeká na vytržení.
Odpoledne sedím na mezi na sluníčku, kouřím
už třetí cigaretu a mám toho tak akorát. Přichází
šéfová. „To snad není ani možný,“ začínám dřív,
než promluví ona, „před půl minutou jsem si
sednul a vy hned přijdete. To na to snad máte
nějaký radar, nebo co?“ Usměje se a řekne, že
samozřejmě radar má! Chvíli se rozhlíží po skalnících (opravdu jich někde pár je) a pak odchází.
Nechávám ji odejít se spokojenou představou,
jak nachytala toho pitomce. Svítí slunce. Lehám
si na záda a absorbuju jeho teplo. Mám dost času,
než se vrátí.
Den pátý: v noci pršelo. Plevel jde sice celkem snadno vydolovat z hlíny, ale za chvíli mám
na podrážkách odhadem tak kilo bláta. Pokud
tady budu ještě chvíli, tak nebudou mít sklaníci v čem růst. A navíc si nemám kde sednout.
Všechno mokrý. Vztekle vytrhávám všechny ty
kokošky, pampelišky, kontryhely a jitrocel a házím je za sebe na cestu. Ať si to tam zamete, kdo
chce. Těsně před druhou odpoledne jsem narazil
na ostružiní. Naštěstí se blížím ke konci meze.
Večer, namísto představení do telefonu, říkám
„Haló, tady skalník…!“
Den šestý: v noci se mi zdálo o Skalníkovi.
Měřil snad metr, možná ještě víc, a zápasil s obdobně vysokou pampeliškou. Skalník prohrál
ve chvíli, kdy mu mezi lístky chrstla hrst svýho
chmýří. Doploužil jsem se k mezi. Už vypadá
jinak. Je vidět hlína a místy cosi malého a nazelenalého. Skalníci. Těsně před polednem mám
hotovo. Vypleváno. Hroutím se na zem. Zavírám
oči. Zdá se mi, že zemina zase začíná krásně vonět. Nebo mě už přikrývá?

Sestry B. a J. Seidelovy

Pavel Frydrych
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční a liturgické
mezidobí

Je za námi krásný májový čas i letošní dlouhé jaro a blížíme se k pololetí, neboť je tu červen
a s ním také nástup léta. Z liturgického pohledu
byl květen tradičně bohatý – prožili jsme putování do Vambeřic; Slavnost Nanebevstoupení
Páně; Slavnost Seslání Ducha svatého, kterou jsme zakončili dobu velikonoční; Slavnost
Nejsvětější trojice, Slavnost Těla a Krve Páně
a májové pobožnosti ke cti a chvále P. Marie.
Tradiční májové putování do Vambeřic k Matce
Boží, Královně rodin, umocněné čerstvě rozkvetlou přírodou se letos opět vydařilo, počasí
nám přálo, a i když se zpočátku vloudil malý časový skluz, podařilo se ho stáhnout a včas a ve
zdraví doputovat do cíle, i kapacita zpátečních
autobusů byla dostatečná. Letos nás putovalo
zpočátku cca 62, posléze cca 90, a to z různých
koutů Čech i Moravy, dokonce až z Olomouce;
kromě osobních úmyslů byla letošní pouť věnována modlitbám k Roku milosrdenství, za
mír, za rodiny, a za úrodu a zachování přírody a
zdravého životního prostředí. Bohu díky. Tolik
ohlédnutí za uplynulými májovými dny. Červen
bude liturgicky poněkud méně bohatý. Na jeho
počátku oslavíme Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, poté Slavnost Narození Sv. Jana
Křtitele a v závěru Slavnost Sv. Petra a Pavla,
apoštolů. Na počátku měsíce je také plánována
Noc kostelů a Muzejní noc, čeká nás také první
svaté přijímání sedmi dětí a v tomto měsíci také
ukončíme výuku náboženství ve školním roce
2015/2016. No a budeme se těšit na prázdniny.

Liturgický kalendář:
1. června 3. června -

Den dětí
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
5. června 10. neděle v mezidobí (cyklus C)
12. června - 11. neděle v mezidobí
19. června - 12. neděle v mezidobí
24. června - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA
KŘTITELE
26. června - 13. neděle v mezidobí
29. června - Slavnost SV. PETRA A PAVLA,
apoštolů,
3. července - 14. neděle v mezidobí,
Svátek sv. Tomáše, apoštola
5. července - neděle, Slavnost SV. CYRILA,
MNICHA A METODĚJE,
BISKUPA, patronů Evropy
a hlavních patronů Moravy,
státní svátek
6. července - Jan Hus, státní svátek

V měsíci červnu budou bohoslužby
podle upraveného pořadu:
yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.

Úřední hodiny děkanské kanceláře
Út a Pá 15.30 - 16.30, St 9.15 - 10.00 hod.
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar
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Rada starších
Církve československé husitské
v Polici nad Metují

Vás zve na další

"KONCERT PRO RADOST",
který se koná ve čtvrtek

9. června 2016 v 18.00 hodin
v kostele Apoštola Pavla.
Jaroslav Trojtl - předseda RS CČSH

Poslání lidského života

Mystici a transcendentalisté překonávají díky Pánově milosti nevědomost tím, že
se zbavují všech hmotných tužeb. Není proto možné, aby nejvyššímu Pánovi druzí
prokazovali přízeň. Bez přízně Nejvyššího Pána nemůže nikdo překonat oceán nevědomosti v podobě opakovaného rození a umírání. Bhakta neboli oddaný chce být věčně
ve společnosti Nejvyššího Pána a sloužit Mu.
Pán je věčný, a ti, kdo chtějí neustálou přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství, jsou také
věční. Pánovou milostí mohou oddané snadno překonat nevědomost rození a umírání
a dosáhnout Pánova věčného sídla. Pán tehdy nepotřebuje ničí přízeň, protože nikdo
MU není roven a nikdo není větší než On. Naopak každý potřebuje Pánovu přízeň, aby
úspěšně pochopil poslání svého lidského života.
Z knihy Šrímad –Bhágavatam

opsala M. Jandová
Polický měsíčník - ČERVEN 2016

MĚSTSKÁ POLICIE
yy Městská policie v uplynulém období zajišťovala provoz při stavbě „polické májky“ a
následně bezpečnost lampionového průvodu.
yy na základě oznámení občanů byl při činu přistižen tvůrce grafitti, který svými obrazci zušlechťoval zeď na sídlišti
yy zrekonstruované hřiště na sídlišti se těší návštěvnosti, avšak jako vždy nové hezké věci
přitahují nadmíru ty, kteří je ničí. Poškrábané
lavičky a mnoho dalších škod nesvědčí o slušném vychování návštěvníků
yy zjistili jsme a podíleli jsme se společně s Policií ČR na likvidaci a zatčení pachatelů další
varny pervitinu, hlavní „chemik“ je již nyní
v bezpečí Vazební věznice v Hradci Králové.

yy nadále provádíme kontroly veřejného pořádku, zejména v odpoledních a večerních
hodinách v místech, kde je to zapotřebí. Ke
kontrole využíváme pochopitelně i fotopasti
yy incident skrze nebezpečný odpad, který proběhl ve sběrném dvoře je vyřešen, ne zrovna
slušní odkladači odpadu si zajistili slušnou
pokutu
yy během uplynulého měsíce bylo odchyceno asi
pět zatoulaných psů, kteří v útulku nestrávili
nijak dlouhý čas
yy zajišťovali jsme odchyt zmije v centru města,
na služebně s námi jeden den pobyla zraněná
poštolka, kterou si do další péče převzala Záchranná stanice Jaroměř

yy tak, jak je naší povinností, na některých záležitostech spolupracujeme s Policií ČR
yy vypracovali jsme zprávu o stavu značení
všech ulic ve městě a veřejných parkovacích
plochách
yy s lepšícím se počasím takřka každodenně řešíme drobné incidenty s lidmi bez domova. Ti
konzumují alkohol, kde je napadne…lehnou
si, kde je napadne…a mnoho dalších věcí
souvisejících s lidským bytím vykonávají,
kde je napadne.
Hezké jaro

ved. strážník Petr Zima

SPORT

Radešovská Osma

Je studené sobotní ráno, sluníčko se pomalu začíná prodírat skrze těžkou oponu hustých
mraků a u Ekrtova rybníčku v Radešově se
začínají scházet první hasiči z místního sboru.
S ospalými výrazy v tvářích začnou pomalu
skládat lavice, vykládat z přijíždějících automobilů nejrůznější věci potřebné ke zdárnému
průběhu celé akce, a několik jedinců se věnuje
přípravě hasičského vybavení. Poměrně tiché
přípravy soutěže najednou přeruší výkřik „
chlapi už teče pívoooo“. Jako zhypnotizovaný se všichni vydali směrem odkud tento
výkřik zazněl, jen starosta má oči v sloup a
jisté obavy o svoje svěřence. Po chvíli se
v dálce začínají objevovat hasičská auta, což
značí, že start soutěže je nedaleko. Na nástupu
vysvětluje starosta s velitelem pravidla celé
soutěže a ostatní hasiči ze všech deseti startujících týmů bedlivě poslouchají. Po zimní
pauze vypadají odpočatě a ve formě. Jestli to
budou chtít místní vyhrát, budou muset pořádně zabrat a asi i to štěstíčko by jim mělo přát.
Domácí jdou na řadu jako šestý a zatím jsou
časy ostatních docela v pohodě. Vše je potřeba
pořádně, namazat vyzkoušet a připravit, a už
se chystají na startovní čáře. Zazní výstřel a
sedm nejlepších pečlivě vybraných hasičů vyráží za svým úkolem. Ty na savicích zvládají
svou práci opravdu skvěle, ale ani na hadicích
nejsou pozadu a už stříkají, jak nejpřesněji
umí. Hotovo to by mohl být dost dobrý čas. A
opravdu zatím nejlepší, tak snad to kluci udrží
až do konce. Poslední soutěžní družstvo ještě
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nemělo ani shozené terče a kolem rybníčku
se rozlehl hlasitý jásot oslavující první místo.
Pryč je to ranní ticho a klid, jen starosta má
opět oči v sloup a samozřejmě i velkou radost.
Ale pozor na startu se ještě někdo připravuje!!! Je to Radešovská chasa, která chce také
předvést, co okoukala od svých „fotrů“. Je
tam Honza Krtíčků na prvním proudu, Kačka
Dostálů na druhém proudu a Áňa Voborníků
s Péťou Plnou (posila ze Suchého Dolu) na
savici a rozdělovači. Předvádí krásný útok
s vynikajícím časem. Je to další první místo
pro Radešov v dětské kategorii! Na slavnostním nástupu starosta s velitelem odměňuje

jednotlivá družstva a upozorňuje na Městský
úřad v Polici nad Metují, koloniál Renata,
Kvíčerovskou pekárnu a Pepsico a.s., kteří celou soutěž podpořili a děkuje i ostatním lidem,
co pomohli s přípravami a úklidem.
Je vlahý večer, mraky to začínají sluníčku
pomalu nandávat, brzo bude pršet. Od rybníčka odjíždějí poslední auta naložená nejrůznějšími věcmi. Úplně nakonec mizí z uklizené
louky i Volvo s károu a čerstvě naraženým
sudem, a za ním jako zhypnotizovaný jdou
pomalu hasiči s ospalým výrazem ve tvářích.
Starosta má…
Nezávislý pozorovatel od rybníčka
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Tři body z lázní, doma bez výhry

V minulém vydání polického měsíčníku
jsme čtenáře informovali o zimní přípravě a
prvních čtyřech zápasech okresního přeboru
mladší přípravky. Otázka zněla, zda hráči znovu zaberou a přidají další výhru do tabulky.
Vysoká návštěva ve 12. kole na domácích zápasech v Polici nad Metují ukázala,
že mládežnický fotbal diváky táhne. Před plnou tribunou nás čekaly dva zápasy se silným
Hronovem. První zápas byl vyrovnaný. Během
prvního poločasu za Polici skórovali Jan
Dvořák a David Klikar. Dobrý výkon v bráně předvedl Samuel Friml. Nezabránili však
s obranou šesti gólům soupeře a byla z toho
prohra 2:6. Druhý hronovský tým „vlci“ nás
vyškolili přesnými přihrávkami, kombinační
hrou a soustředěným výkonem. To nemůžeme
napsat o některých domácích hráčích, kteří se
přišli na hřiště projít. Výsledek 0:12 byl pro
diváky zklamáním a doufejme, že je hráči neodradili od dalších návštěv polického stadionu. Na druhou stranu musíme uznat sportovní
kvalitu soupeře.
Následující víkend jsme zajížděli do
jediné lázeňské obce v Kladském pomezí – Velichovek. Oba podzimní zápasy byly
s tímto soupeřem vyrovnané, a tak trenérské
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duo Kollert – Denygr věřilo
v úspěch. Zápas opět dobře
odchytal Samuel Friml, v obraně hráli Ondřej Klíma, Šimon
Friml, Josef Hornych, Adam
Krtička, do útoku se postavili:
Jan Zmátlo, Sebastian Kollert,
Anastázie Denygrová a Šimon
Krtička. Zápas jsme začali
velmi dobře. Zásluhou Ondry
Krtičky a Jendy Zmátla jsme
brzy vedli 2:0! Velichovkám se
ještě během prvního poločasu
podařilo vyrovnat. Druhý poločas jsme nevypustili a z trestného kopu zařídil výhru 3:2 Ondra
Klíma! Výhra znamenala na
dalším domácím turnaji nové
dresy pro hráče! Jak už to bývá,
druhý zápas byl znovu z naší
strany nezvládnutý. Velká Jesenice patří k top
týmům naší skupiny. Již poločas 1:4 ukázal, že
budeme tahat za kratší konec, k čemuž přispěli i někteří naši hráči. Znovu se procházeli po
hřišti. Pozitivní byl gól Honzy Zmátla, který
mírnil prohru na 1:9. Přes prohru jsme hodnotili výjezd do Velichovek pozitivně.
Konečně tu máme 14. kolo a
znovu domácí turnaj v Polici nad
Metují. Diváci na nejmladší reprezentaci polické kopané nezanevřeli a opět vyprodali tribunu
vedle šaten! Během tří zápasů se
divákům představili v nových dresech: Samuel Friml (brankář), Jan
Dvořák, Anastázie Denygrová,
Adam Krtička, Matěj Švorčík,
Šimon Friml, Josef Hornych (všichni obránci), Jan Zmátlo, David

Klikar, Sebastian Kollert, Daniel Marel, Šimon
Krtička a Petr Mitterwald (všichni útočníci).
Širší kádr trenéři zvolili z důvodu tří náročných utkání. První duel byl ve znamení derby
se sousedním Broumovem. Poměrně starší
tým Broumova nás proháněl, ale hráči se drželi. Bohužel jedna obranná dvojice neměla
den a čtyři góly propadly po jejich chybách.
Kopali jsme po faulu penaltu, kterou po dorážce proměnil Matěj Švorčík. Upravil tak
výsledek na 1:6. Ano, prohráli jsme, ale u
hráčů nechybělo nasazení a chuť hrát. Druhý
zápas byl opět s Broumovem (menší hráči).
Byli jsme plni optimismu a čekali dobrý výsledek. Opak byl pravdou. Sice tři góly vstřelil
Adam Krtička a jeden přidal David Klikar, ale
jinak se někteří hráči nesoustředili ba dokonce se na zápas vykašlali a myšlenkami byli
všude možně, jen ne na polickém trávníku.
Největší zklamání přišlo v posledním zápasu
s Červeným Kostelcem. Kostelec podává podobné výkony jako my a hlavně na soupisce
pro zápas bylo pouze šest hráčů. Divák si jistě
řekl, budou unaveni, přejedeme je. Jenomže
unaveně jsme působili my. Budeme se opakovat, ale hráči opět předvedli nekoncentrovaný
výkon bez napadání soupeře, bez zapálení pro
hru a velmi zklamali nejen trenéry, ale i po-

četnou diváckou kulisu. Zápas po 30 minutách
ukončil střízlivý rozhodčí s výsledkem 1:4
pro Červený Kostelec. Jedinou branku vsítil
obránce Adam Krtička.
Po prohraných zápasech hráči odevzdali
nové dresy a na další výjezd do Provodova pojedou v otřepaných. Trenéři měli nachystáno i
dětské šampaňské, které zůstalo v chladničce
a bude čekat společně s příznivci na lepší výkony hráčů mladší přípravky.
Pro věrné fanoušky připisujeme další termíny zápasů: sobota 21.5. od 09:00
na hřišti v Provodově, sobota 28. 5. od
09:00 na hřišti v Červeném Kostelci a sobota 4.6. od 09:00 na hřišti v Polici n. M.
Poslední turnaj bude pro hráče ročníku 2009 a
ml. v Provodově dne 25.června.
Daniel Denygr a Jiří Kollert,
trenéři mladší přípravky
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Vítězství i porážky přibývají
aneb májové povídání o fotbale

V černou neděli Sparty Praha, která prohrála v hokeji souboj o titul s Libercem a ve
fotbale s Plzní, se tři naše mužstva mládeže
vydala do jižních částí okresu. Starší přípravka do Provodova a mladší žáci do Velichovek.
K přesunu jsme tentokrát využili speciální autobusovou linku Police – Provodov –
Velichovky a zpět, kterou jsme plně obsadili
hráči, trenéry, fanoušky, taškami s dresy a
baťůžky se svačinami.
Reprezentanti starší přípravky, Realu a
Vos, vystoupili i s doprovodem a příslušenstvím v Provodově, kde jim soupeřem byli
místní kluci a tým z nedalekého Nového
Města.
Proti domácím nejprve nastoupily Vosy.
Do přestávky prohrávaly 1:2. Nakonec se
jim podařilo výsledek otočit a vyhrály 3:2.
V závěru zápasu měly trochu kliku, když soupeř z trestného kopu těsně přestřelil branku.
Za Vosy skóroval postupně Míra Hlaváček,
Ondra Klíma a Matěj Danihel po nádherné, jak by řekli experti v televizi, průnikové
přihrávce Matěje Khuna. Ondra Klíma mohl
přidat ještě jednu branku, bohužel však místo
brány
o rozměrech 5x2 m trefil Pepu
Hornycha o rozměrech 0,2x1,2m.
Podobně si proti Provodovu vedl i Real,
který také do přestávky prohrával. Zápas pak
přece jen dotáhl do vítězného konce 4:2. Góly
Ondra Jirman 2x, Vojta Švorčík a Matyáš
John.
Proti Novému Městu nastoupil nejprve
Real a prohrál vysoko 2:8. Výsledek s tímto
soupeřem ještě „vylepšily“ Vosy, které odešly ze hřiště s porážkou 2:11. Jednu z branek
Vos vstřelil v předchozím zápase trefený Pepa
Hornych po samostatném úniku. Pokud naše
paměť sahá na začátek podzimu, s tímto soupeřem jsme vyhráli 13:3. Buď se od té doby
soupeř výrazně zlepšil nebo my jsme se výrazně zhoršili, případně za Nové Město nastupují
kluci, hrající v jiném jejich týmu Krajský přebor. Pokud je správná třetí varianta, má tento
přístup několik výhod. Za prvé, Nové Město
pravidelně a vysoko vyhrává, za druhé, kluci
z Nového Města, kterým zatím fotbal až tolik
nejde, se nemusí potit a snažit na hřišti, ale
v klidu mohou sedět doma u počítače nebo televize. A konečně za třetí, naši kluci vidí, co
se ještě musí naučit, zvláště co se rychlosti a
týmové spolupráce týče.
Na přání našich borců jsme po zápasech
ohodnotili jejich výkon známkami jako ve
škole. Škála známek byla ještě pestřejší, než
ve škole, oba trenéři se však shodli na tom, že
nejhorší známku, 4-, si zaslouží domácí diváci
včetně trenéra, kteří po každém zákroku našich hráčů vyžadovali odpískání faulu. Mladí
rozhodčí však jejich tlak statečně ustáli a pískali výborně, dle svého uvážení. I pro rozhodčí tak byly tyto zápasy dobrou školou.
V Provodově mají také velmi ostrou
správcovou hřiště. Ta velmi rozezlena vtrhla
po turnaji do naší kabiny a zle nám vyčinila,
že jsme na hřišti zapomněli jednu mikinu a
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láhev s pitím. Tuto láhev tam však nezapomněli hráči, ale jeden z trenérů, který se při
jejím proslovu nenápadně krčil v koutě a neodvážil se ani špitnout.
Mladší žáci pokračovali v cestě do
Velichovek. Výhodu měl jejich trenér Radim
Tér, který se tentokráte o mužstvo staral sám a
nikdo mu tak do jeho trenérské strategie „nekecal“. Na výsledku to bylo znát a kluci přehráli stále se lepšící tým Velichovek 3:0, když
se dvakrát trefil Kuba Maryška a jednou Láďa
Kriegler (reprezentant České Metuje).
Pouze padesátiprocentní úspěšnost má
však Radim ve své funkci „Manažer pro styk
s veřejností“. Ne snad, že by uvedené procento úspěšnosti bylo dáno skutečností, „on by
chtěl, ona ne“. Jeho nová kamarádka je však
ještě příliš mladá na to, aby doma vlastnila potomky, schopné doplnit polické mládežnické
týmy. V tomto směru čeká Radima ještě hodně
tvrdé práce. Zdá se, že začal svoji misi docela
úspěšně, neb jednoho nedělního dopoledne byl
spatřen, jak opouští areál zahradnictví „Zobal“
s kytkou v ruce, směr oběd u budoucí tchýně.
O čtyři dny později na naše hřiště přijelo družstvo mladších žáků z Dolan. Našim se
vydařil začátek a zanedlouho vedli 2:0. Potom
se však dlouho nedělo nic, až ke konci zápasu jsme přidali tři góly a vyhráli 5:0. Výborný
výkon, jako ostatně celé jaro, podal Tomáš
Valchař v bráně. Góly stříleli Láďa Kriegler
2x, Pepa Hlaváček, Petr Šolc a Míra Hlaváček
z penalty, kterou sám vybojoval. Jedna z branek Ládi byla ukázková, obloučkem na zadní
tyč. Podobné pokusy ligových borců končí obvykle pět metrů vedle a tři metry nad bránou.
Po tomto zápase se týmy v Okresní soutěži
dělí na dvě skupiny. Naši si dobrými výkony
vybojovali místo ve skupině týmů, hrajících o
1.až 4. místo. To má za následek, že nás až do
konce jarní sezóny čekají již jen samí zdatní
soupeři.
Na další neděli připadl 1.máj. Evropská
unie ani naši zákonodárci zatím fotbal ve svátek nezakázali, takže jsme s poetickou náladou
mohli nastoupit k dalším zápasům přípravek:
„Bylo časné ráno, první máj, první máj
byl fotbalu čas, rozhodčích zval k zápasům
hlas, kde lajny svítily v dál. O gólech sníval
zdejší lid, svou tíseň brankář v duši měl. Skoky
jak ze skály v blízkosti tyčí, střely jak z kanónu
kolem nich fičí. Pepo, Vildo, Jarmile, porážky
jsou nemilé. Mějte srdce bojovné, vítězství vás
nemine“…
Dál jsme zatím oslavnou májovou báseň na fotbal nevymysleli. Snad nám pánové Kalousek s Ovčáčkem „nevyžerou“ cenu
Svazu českých spisovatelů pro začínající básníky za sbírku básní, vydanou u příležitosti
setkání Zeman – Babiš.
Raději ale zpět k výsledkům. Nejprve došlo k velkému derby mezi Vosami a Realem.
Oba trenéři celý předchozí týden vymýšleli
účinnou taktiku a vzájemně si tajuplně naznačovali, jaké nečekané kroky na soupeře

vymýšlejí. To však nakonec bylo naprosto
zbytečné, neboť stejně
o výsledku vždy rozhoduje, kdo dá více gólů.
Real dal tři, zatímco Vosy jen jeden, když dokázaly zahodit penaltu a nevyužít trestného
kopu v závěru zápasu.
Vosy v dalším zápase nastoupily proti Velkému Poříčí a podlehly 3:8. Nestačily
zvláště na jednoho jejich útočníka, který jim
vstřelil 6 gólů. Real si poradil se Zábrodím
3:0, přestože i soupeř měl několik dobrých
šancí. Branky Míra Macek, Jirka Klíma,
Ondra Jirman
Během května bylo sehráno ještě značné
množství zápasů a dosaženo dalších vítězství
i porážek. O nich však již jen velice stručně,
aby v měsíčníku zbyl prostor i pro další významné události, konající se v Polici a okolí.
Mladší žáci: Velké Poříčí – Police 2:1, gól
Kuba Maryška z penalty, Police - Zábrodí
0:8.
Starší přípravka: Vosy – Hronov 5:3,
Míra Hlaváček 2x, Seba Hlaváček, Matěj
Prouza, Marek Ištok. Vosy – Machov 9:1,
Míra Hlaváček 4x, Matěj Danihel 3x, Matěj
Prouza, Matěj Khun. O tom, že fotbal nemusí
být jen lítý boj, ale také společenská událost,
přesvědčil Matěj Khun, který v průběhu zápasu čile konverzoval s pohlednou machovskou
blondýnkou. Galantně soupeřku pustil do jedné gólové šance a ještě sám skóroval.
Real – Machov 7:0, Ondra Jirman 4x,
Matyáš John 2x, Ondra Klíma, Real – Hronov
0:3.
Další kolo: Real – Velké Poříčí 2:6,
Ondra Jirman 2x, Real – Zábrodí 1:3, Jarda
Zemek.
Vosy – Zábrodí 1:6 (poločas 1:0!), Seba
Hlaváček, Vosy – Velké Poříčí 4:7, Matěj
Prouza 2x, Matěj Danihel, brankář Marek
Piškot přes celé hřiště pod břevno. Dosti zarážející byla reakce poříčského trenéra po gólu
Matěje Danihela směrem ke svému obránci:
„Nesmíš ho nechat vystřelit. Raději ho zfauluj a pak se omluvíš…“ Po tomto výroku si
nejsme vůbec jisti, zda kluky pro fotbalový život správně připravujeme, když se je snažíme
naučit hrát fotbal a neusilujeme o vítězství za
každou cenu.
Na závěr májového povídání o fotbale s
potěšením konstatujeme, že trenérský tým posílil Marek Jandík, aktivní fotbalista Spartaku
Police, se zkušenostmi i z prvoligového mužstva Hradce Králové. Marek může být pro
kluky příkladem, že i z Police je možné dostat
se až na vrcholovou úroveň. Chce to jen maličkost. Fotbal musejí mít rádi a věnovat mu
veškerý volný čas a úsilí. To platí samozřejmě i o klucích (ale i dívkách), kteří s fotbalem
teprve začnou a na které zatím celé jaro na
hřišti v úterý a čtvrtek od 15.30 hodin marně
čekáme.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil,
poetičtí trenéři poličtí
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Přírodní okruhy začaly ve Starém Městě

Miloš Thér jezdící za AMK Police n. M. je připraven na startu. V 9.30 hodin ředitel závodu
odstartoval závod na osm kol ve třídě do 175
ccm. Odstartovalo sedmnáct jezdců této třídy.
Miloš se hned zařadil na třetí místo. V druhém
kole zastavil pro poruchu Míra Tázler. Miloš
atakoval první místo Jirky Obtulowicze, ale
výkon obou strojů je stejný. Druhé místo je

pro nás oba velkou radostí. Milošovo heslo je
„Každá bedna je dobrá“.

Další závody na přírodních okruzích:
Kopčany (SR)
Ostrava - Radvanice
Těrlický okruh
Hořice – TT

18. a 19. 6. CAMS
9. a 10. 7. ACCK
16. a 17. 7. CAMS
6. a 7. 8.
ACCR
Za AMK Čvaňhák

Pod hlavičkou Autoklubu České republiky začaly závody na přírodních okruzích
motocyklů včetně historických. Ve dnech
7. a 8. května na Slováckém okruhu ve Starém
Městě u Uherského Hradiště o cenu Bohumila
Kováře. V pátek večer jsme dorazili do depa,
které je na hřišti místní zemědělské školy a
připravili jsme vše na ráno k formální a technické přejímce. Sobota probíhala podle našich představ. První trénink a nejrychlejší čas.
Ve druhém tréninku třetí čas a stejné postavení
na startu. Po kontrole stroje a jeho vyčištění
se přišlo na menší závadu. Utržený držák na
výfuku. Spolu s místním jezdcem se závadu
podařilo odstranit. Je neděle ráno a petrovický
Autorem nejstarší polické kroniky je (viz tajenku; žil v letech 1777-1859).
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TAŠKA
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ŽÍLA
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HEREC
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PATŘÍCÍ
EVĚ

TAJENKA
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(NĚM.)

JEDNÁNÍ
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(SLOV.)
SPZ
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Tajenka křížovky z květnového čísla PM: Autorem návrhů pomníků
Konstantina Jegorova a Bedřicha Klikara na hřbitově je ČENĚK MUŽÍK
Správnou tajenku zaslalo 9 křížovkářů, ze kterých jsme vylosovali Denisu M. Jiří T. a Danu H., pro které máme v Informačním centru
Pellyho domy drobnou pozornost.
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TAMARA
(DOM.)

TAHLE
HALA

CHARAKTER

SPZ
PRAHY

TENTO
VYROBENÁ
KONCERT
Z KATAN JEDNOHO
GITU
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BLIKAVÉ
HOŘENÍ
DÍRA
(SLOV.)

ATANAS
(DOM.)

FOSFID
RHENIA

POMŮCKA:
LOP

TÍM
SMĚREM

POLSKÁ
AUTOMOB.

ALIČKA

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
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REKONSTRUKCE BEACH
VOLEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ

Toto hřiště slouží sportovcům již několik let. Postupně
si plácání volejbalu v písku získává oblibu u stále více lidí,
o čemž svědčí vytíženost hřiště. I přes to, že je hodně závislé
na počasí, je od května do konce září mezi 17. - 20. hodinou
vytížené 7 dní v týdnu! Na písku není problém si kromě volejbalu zahrát např. i beach tenis, který se začal v loňském
roce nově hrát, nebo beach fotbal.
Rekonstrukce probíhající během dubna měly za hlavní
cíl zvýšit bezpečnost a také otevřít možnost všem hráčům
odehrát všechny míče. Díky betonovým obrubám, které byly
1,5m od okraje kurtu, to prostě nebylo možné. Všichni, kdo
chodili nebo chodí na beach, museli počítat s touto překážkou, která jim znemožňovala jít do všech míčů „naplno“ bez
obav o své zdraví. Původní rozměr hřiště byl z 20x12 m
zvětšen na 25x16 m, betonové obruby byly odstraněny a nahrazeny plastovými mantinely ukotvenými k plotu. Hlavním
důvodem tohoto řešení byl fakt, že v těsném sousedství
máme „volný“ prostor a nabízí se hned několik možností, jak
ho v budoucnu využít.
Martin Balák

PODĚKOVÁNÍ ZŠ POLICE N/MET.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval
ZŠ Police nad Metují, za ochotu a pomoc s vyhrabáním a sběrem kamenů z dětského hřiště
na sídlišti.
Martin Balák - sportovní referent

PRONAJMU

nebytový prostor
v centru Police nad Metují

s výlohou a vchodem z náměstí,
velikost 18 m2

V případě zájmu je k dispozici vybavení
pro trafiku

Více informací na tel. 608 039 135
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PRONAJMU GARÁŽ
v Polici nad Metují,
v Ostašské ulici,
u domu čp. 252.
Tel.: 725 728 944
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KOUPÍM

pozůstalost,
pivní lahve,
vše z války,
nábytek, veteš,
jízdní kolo
Kontakt:
Petr Vágner
608 103 810

FIRMA GRIM
A SYNOVÉ BUKOVICE
přijme na letní brigádu
prodavačku nebo
prodavače.

Jedná se o prodej
v železářství a stavebninách.
Nástup od 1. 7. 2016.
Při zkráceném pracovním
úvazku na 6 hodin je mzda
11. 000,- Kč hrubého.
Kontakt: 777 240 118
nebo email:

grimasynove@seznam.cz

PRONAJMU ŘADOVÝ
DŮM S GARÁŽÍ
A ZAHRADOU

Smetanova ulice 349,
Police nad Metují

Domek je na klidném,
slunečném místě. Možnost
prohlédnutí. Jen pro vážné
zájemce. Cena dle dohody.

Můžete volat na tel. číslo:
734 613 307
Možnost nastěhování
1. 8. 2016

KOUPÍM

starý nábytek
a veškerou
půdní veteš

Dobře zaplatím
Likvidace, vyklizení
nemovitostí

Tel. 777 200 126

... 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
Polický měsíčník - ČERVEN 2016

! AKCE !
Kdo si počkal, ten se dočkal !

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

od června zahajují výprodej
balkónových květin.
Prodáváme za velkoobchodní ceny a se
slevami až 50 % na vybraný sortiment.
Nakupujte levně přímo od pěstitele !
Nabízíme také
krmiva a chovatelské potřeby
za internetové ceny.

Polický měsíčník - ČERVEN 2016
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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/

Prodej 19.5. + 7.6.2016

Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hn. vejce, vys. užitkovost/
Kuřice modré a Vlaška /pouze 19.5./
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /křížení pižm. a pek. kachny/
Kačeny barbarie /fra. hybrid piž. kačeny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Holokrčky
Kalimera /selské brojlerové kuře/
Brojlerová kuřata
Perličky

stáří:
12 - 18 týd.
12 - 18týd.
12 - 18 týd.
12 – 18 týd.
12 – 18 týd.
1 - 3týd.
1 – 3 týd.
1 – 3 týd.
1 – 3 týd.
6 – 8 týd.
1 – 3 týd.
1 – 3 týd.
1 – 7 dní
1 – 6 týd.

(mechanika) textilních strojů
POŽADUJEME:

• manuální zručnost

cena:
120 - 180,- Kč
120 - 180,- Kč
120 - 180,- Kč
120 - 180,- Kč
120 - 180,- Kč
80 - 90,- Kč
80 - 90,- Kč
120 - 130,- Kč
150 - 160,- Kč
260 - 300,- Kč
90 - 100,- Kč
90 - 100,- Kč
15 - 20,- Kč
90 - 140,- Kč!

(mechanické seřizování tkacích strojů, práce s přízí).

Praxe v oboru výhodou.
•
•
•
•

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 5. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují

30. 5. 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/
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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)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují
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Kovářova rokle

