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INFORMACE Z RADNICE
Mozaika z radnice

Jaro s sebou přináší nadechnutí, nový život, úklid našich domovů, města. Technické
služby se technikou i svými pracovníky
z úřadu práce vypořádaly s pozůstatky zimní údržby. V pátek 22. Dubna již tradičně
s očistou města a okolí pomohla základní
škola.
Sběrný dvůr vstoupil do letního režimu rozšířením provozní doby vstoupil do

letního režimu rozšířením provozní doby o
pondělí do 20 hodin.
V květnovém čísle PM věnujeme značný prostor školství a vzdělávání všech věkových kategorií. Důvod dlouze vysvětlovat jistě nemusím.
Další prioritou města je podpora zdravého životního stylu, sportování. Na sídlišti dokončujeme rekonstrukci dětského
hřiště, úpravou prošlo i
beach volejbalové hřiště
na víceúčelovém sporHasiči SDH Police plánují
tovišti, které se těší i
na Vás. Týden před tradiční Polickou poutí
Začne již v pátek 13. 5. v 16 hodin, skončí
chystáme první ročník
sobotou 14. 5. 12. hodinou. Hromádky železného
Kvíčerovského šmajdu.
odpadu můžete nechat před svými domy a hasiči
Pracujeme na přípravě
ho posbírají a odvezou. Ještě lepší bude, když se
sezony našeho koupališs velitelem Jiřím Hubkou domluvíte telefonicky –
tě. V Pellyho domech na725086504. Hoši Vám rádi pomohou s případným
bízíme půjčení koloběžek
snesením objemnějších věcí z půd.
a holí pro nordic walking.

ŽELEZNOU SOBOTU

Dovoluji si Vás pozvat

NA PIETNÍ
K V Ě T N O VO U
VZPOMÍNKU

na místním hřbitově

v pátek 6. 5. 2016
v 17 hodin
Uvědoměním si minulosti
si můžeme užívat klidnou
současnost a přispívat ke
zdárné budoucnosti.

Ida Jenková

Obnova stromové výsadby na náměstí

V průběhu měsíce dubna došlo k realizaci
připravované akce – výměna stromů na dolní
a horní straně náměstí. Důvodem pro výměnu
stromů bylo zničení dlažby chodníků kořeny
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stromů. Nepravidelné nadzvedání dlažby bylo
nebezpečné především pro chodce.
V úvodu prací byla odkryta dlažba okolo
stromů, následovalo seříznutí a vytažení stávajících stromů i s kořenovým balem.
Pak přišly na řadu výkopové práce
na obměnu zeminy. Na dolní straně
náměstí celou akci zkomplikovala skutečnost, že kořeny původních
stromů byly zapleteny do kabelu, který napájel veřejné osvětlení náměstí
a přilehlých částí. Kabel veřejného
osvětlení se pletl nejen kořenům původních stromů, ale také při hloubení děr, výměně zeminy a překážel
by i novým stromům. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto přeložit trasu
kabelového vedení mimo prostory
plánované pro výsadbu nových
stromů. Současně bylo nutné provést
dočasné napájení veřejného osvětlení

pomocí kabelové přeložky vzduchem. Po odkrytí sloupů se objevil další problém, značně
zkorodované patice sloupů. Na místě proto
bylo rozhodnuto, aby současně s přeložkou
kabelů byly vyměněny i čtyři sloupy veřejného osvětlení. Nové sloupy budou již žárově
zinkované, a tudíž budou mít větší odolnost
proti korozi i proti očůrávání pejsků. Nyní
probíhá nové dláždění chodníků a výměna
sloupů veřejného osvětlení. Celá akce bude
ukončena výsadbou nových stromů v průběhu května. Přes komplikace, které provázely celou akci, se podařilo, díky rychlému a
vstřícnému rozhodování města, zvýšit kvalitu
jednotlivých komponentů veřejného osvětlení
a přitom zachovat stávající ráz náměstí.
Nakonec se chci touto cestou omluvit spoluobčanům za ztíženou chůzi po rozpracovaném chodníku a za problémy při zásobování
přilehlých obchodů.
Ing. Pavel Kalibán, jednatel TS
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Několik slov k současnému systému vytápění na sídlišti…

V posledních měsících jsme se začali intenzivněji zabývat otázkou dalšího fungování
kotelny na sídlišti, resp. celou problematikou
centrálního zásobování teplem. Za účasti části
veřejnosti proběhla i krátká informační schůzka
v Pellyho domech, přičemž máme za to, že je
vhodné poskytnout relevantní a pravdivé informace i k dodávkám tepla a teplé vody na sídlišti i
touto cestou, jako dalším informačním kanálem.
Důvody, které nás vedly k sepsání tohoto
článku, se vesměs opírají o naši chuť přivést na
pravou míru řadu dezinformací, které kolují mezi
odběrateli, a které jsou bez zjevných objektivních podkladů vydávány za informace pravdivé,
dále pak o naši snahu v blízké budoucnosti řešit
výměnu technologie kotelny ve spojení s možnou generální rekonstrukcí rozvodné soustavy.
V neposlední řadě pak tento článek otiskujeme
též z důvodu, že se veřejného slyšení k tématice
centrálního zásobování teplem zúčastnila jen část
obyvatel odebírajících teplo z centrální výtopny,
a bylo by dobré shrnout některé zásadní informace, které na místě zazněly, a to informace k:
yy systému vytápění;
yy plánované rekonstrukci zdroje vytápění;
yy možné rekonstrukci rozvodů a připojení dalších objektů;
yy otázkám rozúčtování tepla, aneb „Proč platím, když netopím?“;
yy posouzení otázky, zda je vlastní zdroj tepla
vhodným řešením?

Systém vytápění

Dodávky tepla a teplé vody jsou v současné
době zajišťovány společností Technické služby
Police nad Metují s. r. o., které provozují centrální zdroj tepla ve výtopně na sídlišti, které jsou
ve vlastnictví města, na základě platné pachtovní
smlouvy.
V současné době je vytápění zajišťováno
z části tzv. kogenerační jednotkou, a z části (v
topných špičkách), plynovými kondenzačními
kotli. Kogenerační jednotka je de facto motorem,
který při spalování zemního plynu vyrábí elektrickou energii (kterou předáváme do rozvodné
sítě), přičemž při tomto spalování vzniká teplo,
které využíváme k ohřevu vody. Teplá voda je
pak topným médiem pro vytápění a pro ohřev
teplé užitkové vody. Prodaná elektrická energie
nám vydělává na část režie, a tím nám pomáhá
snižovat cenu dodaného tepla. Kondenzační plynové kotle, jsou pak kotle s vysokou účinností
spalovacího procesu, které nám umožňují odebraný plyn při spalování maximálně efektivně
využít.
Teplo je do bytových domů dopraveno prostřednictvím zemních rozvodů, přičemž v každém z bytových domů jsou umístěny předávací
(výměníkové) stanice, kterými rozvodová soustava ve vlastnictví města končí. Následně jsou
teplo a teplá voda v domech vedeny vnitřními
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rozvody do jednotlivých bytů, přičemž tyto
vnitřní rozvody jsou již ve vlastnictví subjektů,
které mají ve vlastnictví jednotlivé bytové domy
(spoluvlastníci, sdružení vlastníků jednotek, bytová družstva, apod.). Teprve z těchto společných
domovních rozvodů jsou napojena jednotlivá odběrná místa, tj. byty.
Po právní stránce je vše nastaveno tak,
že technické služby, jako výrobce tepla, mají
smlouvu o dodávce tepla a teplé vody uzavřenou
s vlastníkem domu, přičemž ten následně uzavírá
smlouvu s vlastníky (uživateli) jednotlivých bytových jednotek. Z hlediska toku peněz vše vypadá tak, že technické služby vyúčtují dodané teplo
vlastníkovi bytového domu, který jej následně
přeúčtuje na jednotlivé byty.
Popis celého principu zde uvádím zejména
s ohledem na lepší pochopení celé situace, jakož
i s ohledem na budoucí nutnost sjednání nových
smluvních závazků s odběrateli (tedy s vlastníky
bytových domů) stran právní jistoty výrobce tepla o garantované délce připojení (a odběrů), která
bude nutným aspektem dalšího rozhodování o
budoucích investicích do soustavy centrálního
zásobování teplem.

Rekonstrukce zdroje vytápění

Obě zmíněná zařízení v kotelně (tedy jak
kogenerační jednotka, tak kondenzační kotle) se
dostávají na konec své životnosti a blíží se doba,
kdy bude muset dojít k výměně obou zmíněných
zařízení. Stojíme teď tedy před strategickým rozhodnutím o investici do zdrojů tepla, přičemž se
nám nabízí různá paleta možností od zachování
stávajícího systému (tedy různé formy spalování
zemního plynu), po přechodu na jiné formy, např.
na veřejném jednání zmíněná možnost využití biomasy z městských lesů. Nicméně v tuto chvíli
je třeba zdůraznit, že v tomto směru nepadlo
ze strany města žádné konečné rozhodnutí,
tudíž není na jisto postaveno, jaký charakter
bude mít budoucí centrální zdroj tepla! Vliv
na pořízení budou mít jak pořizovací náklady
dané technologie, včetně její životnosti, udržitelnosti, návratnosti, jakož i možnost hrazení části
takové investice z dotačních prostředků, které se
v tuto chvíli nabízí v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
V tuto chvíli tedy není ve věci budoucího zdroje v kotelně rozhodnuto, a vše bude
otázkou vypracování určitých finančních a
technických analýz s důrazem na řešení, které
nezvýší, ale naopak sníží náklady na výrobu
tepla, a nám do budoucna umožní buď udržet,
nebo dokonce mírně snížit cenu tepla.

Rekonstrukce rozvodů a připojení dalších objektů

Na veřejném jednání byla zveřejněna ne
zcela pravdivá informace o ztrátách v rozvodech
tepla. Číslo, které bylo zmíněno na veřejném jednání, nezohledňovalo řadu aspektů, a i přítomný
zástupce asociace provozovatelů malých zdrojů
centrálního zásobování teplem reagoval s tím, že
reálná ztráta se pohybuje někde kol 12%.
Nicméně i tuto ztrátu tepla v rozvodech je
možné řešit, a to kompletní výměnou stávajících
rozvodů, za rozvody nové, které umějí tepelné
ztráty snížit na jednotky procent. Samozřejmě,
investice do tohoto řešení (tedy do kompletní výměny rozvodů) nebude malá, a jako taková bude
mít i dopad do ceny dodávaného tepla, nicméně
lze konstatovat, že obecně bude muset být tepla

vyrobeno a dopraveno méně, než dosud, tudíž
v obecné rovině je možné, uvažovat i cenově neutrálním, či dokonce pro odběratele mírně pozitivním dopadu.
Je třeba rovněž uvést, že ke kompletní výměně rozvodů dojde jen po důsledném
zvážení ekonomických aspektů projektu,
tedy zejména porovnání nákladovosti a návratnosti investice, jakož i po posouzení dotačních možností, které se v tuto chvíli nabízí
v rámci Operačního programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost. Nicméně,
v tuto chvíli například víme o rozvodné technologii, která je velmi rychlá pro vlastní položení,
flexibilní (nemuseli bychom nutně respektovat
původní trasu rozvodů, kde by to nebylo možné)
s dostatečnou životností (deklarovaná životnost
50 let). Takže i zde stojíme před strategickými
rozhodnutími.

Proč platím, když netopím?

Řada obyvatel sídliště se pozastavuje též nad
tím, proč vlastně platí tak velkou částku za teplo,
když de facto vůbec netopí (mají zavřené ventily). Zde je vysvětlení poněkud komplikovanější,
nicméně lze říci, že tento problém nemá zcela
jednoduché řešení.
Obecně jsou totiž na vině víceméně tři hlavní faktory. Prvním je umístění bytu v pozici,
kdy okolo bytu jsou jiné vytápěné byty, a daný
byt má jen málo ploch, kde dochází k teplotním
ztrátám. Bohužel, s tímto faktorem nelze jakkoliv hnout, s výjimkou převodu či opuštění bytu,
což jsou samozřejmě nesmyslná řešení. Druhým
faktorem je tzv. vytápění stoupačkami, které dopravují teplovou vodu do vyšších pater. Zde však
již existujíc technická řešení, která umožní snížit teplotu dopravované vody do vyšších pater,
zvýší její tlak a tím de facto znemožní vytápění
stoupačkami. Třetím faktorem, který je spojenou
nádobou se dvěma již uvedenými faktory, je pak
zateplení objektu.
Jakkoliv je zateplení objektu dobrým krokem (jak ve vztahu k úsporám za energie, tak ve
vztahu k životnímu prostředí), v drtivé většině
případů není dotaženo do konce. Projektové dokumentace ke stavebním úpravám domů spočívajících v zateplení objektů, totiž často obsahují
skrytou poznámku projektanta o nutnosti nové
regulace soustavy vytápění po realizaci zateplení
objektů. Většina vlastníků bytových domů však
již po zateplení k regulaci otopné soustavy nepřikročí, a to buď čistě z ekonomických důvodů (po
dokončení stavby již nedisponují prostředky, které by do regulace soustavy mohly vložit), nebo
z důvodu nevědomosti (projektant je výslovně
na nutnost regulace soustav neupozornil). Přitom
dnes existuje řada dostupných technologií, která
při osazení na otopnou soustavu pomohou – jak
již bylo výše uvedeno – zlepšit rychlost proudu
topné vody, zvýší tlak dopravované vody (čímž
se eliminují zvukové projevy v topné soustavě)
a sníží teplotu dopravované vody (!!!), což v konečném důsledku působí na snížení celkových
nákladů na teplo. Je pravdou, že dané systémy
jsou poměrné nákladné (výrobce uvádí odhadovanou orientačně výši nákladů na 3 – 5 % z ceny
realizovaného zateplení, nicméně doložená návratnost této investice je 2 – 3 roky, což je velkým
pozitivem). Dalším pozitivem těchto technologií
je rychlost osazení, efektivita a transparentnost
systému (na dostupném místě v domě je možné
osadit obrazovku s aktuálními údaji o dodávce
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tepla). Negativem je, že tato investice musí být
investicí vlastníka objektu, nikoliv investicí města či technických služeb. Pokud tedy uvažujete,
kde je možné ve Vašem případě najít úspory ve
vytápění, nemusíte nutně koukat po odpojování
a nové domovní technologii, ale můžete využít i
některý z na trhu nabízených regulačních systémů (např. systém EKOREG – BXC).

Je nový vlastní zdroj tepla
v domě řešením?

Na veřejném jednání byly diskutovány i záměry některých obyvatel spočívající v odpojení
od soustavy centrálního zásobení teplem a přechodu na jiná média.
V tomto směru pak tyto úvahy vesměs vycházejí z ne úplně podložených objektivních materiálů výrobců daných technologií, jejichž primárním zájmem vesměs není úspora zákazníka,
ale prodej vlastního výrobku, resp. vlastní zisk.
Často se pak v materiálech, prostřednictvím kterých se snaží výrobce získat nového zákazníka,
pomíjí celá řada podstatných aspektů, které mají
na výslednou cenu vyrobeného tepla v domě vliv.
Časté je například neuvádění nízké účinnosti
(vysoké nákladovosti) vytápění prostřednictvím
tepelných čerpadel za nízkých venkovních teplot (pod -10 °C), a jejich vyřazení z provozu u
teplot pod – 15 °C, kdy je nezbytné zapojit do
vytápění záložní zdroj, s jehož instalací je třeba
tak jako tak počítat pro vykrytí topných špiček.
Často se pak bagatelizují nebo vůbec neuvádějí
náklady na údržbu a pravidelné revize systému,
náklady na obsluhu, a objektivně není uváděna
ani návratnost investice. Současně se také neuvádí ceny plynu či elektřiny, které my – s ohledem
na velkoodběry – máme vyjednány na takové
úrovni, jaké v případě maloodběru nikdy nedosáhnete. Je tedy dobře, vedle základní pořizovací ceny, mít dobře spočítané režijní náklady,
přičemž teprve z takto objektivního podkladu je

vyhodnotitelné, zda je odpojení pro Vás ekonomicky výhodné, či nikoliv.
Proto Vám doporučujeme, pokud už takové úvahy v domě vedete, abyste si vždy nechali
autorizovanou osobou (tedy projektantem, nikoliv výrobcem, či prodejcem!) zpracovat kvalitní
nezkreslené podkladové materiály (i ideálním
případě studii proveditelnosti), a tyto materiály
ještě před uzavřením smlouvy řádně prokonzultovali s některými nezávislými odborníky, neboť
jedině tím můžete předejít nepříjemnému střetu
s realitou, která bude v konečném důsledku daleká předpokladům, se kterými jste do změny
vytápění vstupovali.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že pokud
by byl součástí Vašeho domovního topného systému nový zdroj znečišťování ovzduší, pak bude
třeba v rámci stavebního řízení prokázat, že se
nový zdroj znečištění ovzduší nebude podílet na
zhoršování emisní situace v dané lokalitě, neboť
v opačném případě je takové řešení úředně nepovolitelné (neboť nelze získat kladné stanovisko
orgánu ochrany ovzduší a následně vydat následně stavební povolení).
Proto takovou alternativu vždy důsledně
zvažujte a rozhodujte se jen nad úplnými podklady, které zpracovala autorizovaná osoba,
a v ideálním případě kladně ohodnotil nezávislý konzultant. Předejdete tím minimálně
zmaření Vašich investic, či jejich diskutabilní
návratnosti.

Závěr:

Závěrem lze tedy shrnout, že zájmem města
je nadále provozovat centrální výtopnu na sídlišti
jako ekonomicky i ekologicky nejvhodnější řešení s tím, že při přípravě a plánování blížící se
rekonstrukce technologie kotelny budeme usilovat v maximální možné míře o snížení nákladů
na výrobu tepla a tím o snížení ceny dodávaného tepla. Vedle opatření realizovaných přímo na

Hlavňov - jarní úklid v obci

Koncem března došlo k dalšímu prořezu
vzrostlých dřevin u místního fotbalového a
antukového hřiště. Dřeviny bránily v údržbě
těchto lokalit a zasahovaly do prostoru oplocení, které následně poškozovaly. Pokácení
se podařilo zrealizovat ve velice krátkém čase
ještě v době vegetačního klidu dřevin.
Dne 3.4. provedli místní hasiči vyčištění
propustků v obci, které navazovalo na opravu
komunikace v minulém roce. Zcela byl vyčištěn kanalizační propustek v dolejší části obce
u trafostanice. Propustek v horní části obce se
nepodařilo vyčistit, neboť se zjistilo, že kanalizační truba pod úrovní komunikace je zcela
propadlá.
V týdnu od 4.4 do 8.4 došlo k zvelebení
místního třešňového sadu Homole, kde došlo
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k vysečení náletových dřevin, křovisek a následnému shrabání a rozštěpkovaní větví. Velký dík patří
městu, které se na této akci podílelo.
V tomto roce bychom také
chtěli zvelebit místní pamětihodnosti, mezi které patří socha sv.
Jana Nepomuckého, Žitavce, a další, k částečné úpravě prostranství
již došlo v těchto dnech za pomocí
spolku Hlavňovských žen.
Během soboty 9.4.2016 proběhly přípravné práce pro akci „zateplení stropu klubovny“.
Na stropě byly namontovány dřevotřískové desky, pod kterými se nacházela skelná
vata pokrytá z jedné
strany lepenkou a z druhé strany rozpadajícími
se papírovými archy.
Všechen tento materiál
byl ze stropu odstraněn
a odvezen do sběrného dvora. Největším
oříškem během brigády byla skelná vata, se
kterou ještě den poté

kotelně důsledně zvážíme efektivitu případné
výměny rozvodného potrubí, jakož i varianty
jejího rozšíření (další připojené subjekty mohou
pomoci snížit cenu tepla). Na Vás v tuto chvíli je zvážit případné investice do lepší regulace
Vašich domovních soustav, které by Vám mohlo
přinést (i přes počáteční nutnou investici) výraznou úsporu v blízké budoucnosti.
Proto jsme se pokusili o tento exkurs do
systému centrálního zásobení teplem, včetně
nastínění možných variant, jak proto, abychom
rozptýlili některé nepřesné informace, které již
kolují veřejným prostorem, případně abychom
uklidnili zbytečné vášně vysvětlením toho, že
Váš pocit zbytečně vysokých nákladů topení
nemusí být jen špatným nastavením systému ze
strany města, ale právě naopak, že to může být
špatnou či nijakou regulací otopné soustavy ve
Vašem domě.
Jsme otevřeni jakékoliv diskusi a námětům
z Vaší strany. Jsme nadále připraveni odpovídat
na Vaše dotazy, případně s Vámi konsultovat
problémy otopné soustavy Vašich domů. Jsme
připraveni zprostředkovat jednání s odborníky na
problematiku topení, centrálního zásobení teplem či regulace otopných soustav. Chceme maximálně předejít dezinformacím, šíření polopravd
a podněcování jakýchkoli negativních nálad.
Vážíme si toho, že jste se svými domy připojeni
na systém centrálního zásobování teplem, neboť
to je přístup odpovědný jak vůči vašim peněženkám (byť se Vám to třeba nezná), tak odpovědný
vůči životnímu prostředí. Jste pro nás partnery,
které nechceme zklamat, a není ani naším zájmem na Vás jakkoliv nemorálně vydělávat.
Děkujeme, že chápete naše pohnutky a že
i nadále se z vaší strany dočkáme otevřeného,
vstřícného a pokud možno věcného jednání.
Jiří Škop, místostarosta města a jednatel společnosti Technické služby Police nad Metují, s. r. o.

všichni na svých tělech bojovali i navzdory
tomu, že jsme při práci používali OOPP jako
rukavice, respirátory atd. Díky všem, kdo se
této akce zúčastnili a pomohli.
Dne 12.4. osadní výbor popřál nejstaršímu
občanu Hlavňova k jeho úctyhodnému věku
93 let. S panem Rotterem jsme si přátelsky
povídali nejen o jeho rozmanité cestě životem,
ale také o historii a životě v obci.
V sobotu 16.4. se uskutečnil za asistence
místních hasičů sběr železného šrotu a v ten
samý den proběhla další etapa čištění propustků v obci opět za účasti SDH Hlavňov.
Martin Vaniš
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 9 a 10 /2016 ZE DNE 4. a 18. 4. 2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost firmy MECHANISCHE
WEBEREI BOHEMIA s.r.o. o prodej částí pozemků města p.č. 220/1 a 220/3 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č.
220/1 a 220/3 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové přibližné výměře 4200 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru na
úřední desku města Police nad Metují.
I. projednala žádost firmy D. R. J. Tiskárna Resl
s.r.o. o prodej pozemků v podnikatelské zóně v
Polici nad Metují.
II. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 220/7
v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 9017 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšení záměru prodeje dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala vlastnictví pozemků pod účelovou komunikací vedoucí k podnikatelské zóně v
Polici nad Metují.
II. pověřuje odbor IMŽP jednáním o převodu
vlastnického práva u pozemku p.č. 1036/4 v k.ú.
Police nad Metují a pozemků p.č. 165/8 a 1021/7
v k.ú. Velká Ledhuje na město Police nad Metují.
I. projednala převod nájemní smlouvy ze dne
27. 6. 2007 uzavřené mezi městem Police nad
Metují a nájemci manžely Ř. a Mgr. P.
II. schvaluje převod nájemní smlouvy ze dne 27.
6. 2007 z nájemců manželů Ř. na nové nájemce
- nové vlastníky domu č.p. 271, pana D. Š., nar.
dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Třebechovice pod
Orebem a slečnu L. C., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Žďár nad Metují.
I. projednala změnu nájemní smlouvy uzavřené
dne 4. 3. 2008 mezi městem Police nad Metují a
Dobrovolným svazkem obcí Lesy Policka.
II. schvaluje záměr uzavřít dodatek 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.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
uzavřít dodatek č. 9 na úřední desce města.
I. projednala záměr směny pozemku p.č. 179/1
v k.ú. Hony v rámci Komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Pěkov.
II. schvaluje záměr směny pozemku p.č. 179/1 v
k.ú. Hony o výměře 32058 m2. Důvodem směny
je nedostatek výměry státní i obecní půdy v rámci
tvorby Plánu společných zařízení pro Komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Pěkov.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desku města Police nad Metují.
I. projednala přidělení městského bytu č. 3 v
domě č.p. 116 v Polici nad Metují.
II. schvaluje přidělení městského bytu č. 3 v
domě č.p. 116 v Polici nad Metují panu Z. B., nar.
dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují,
a to na dobu určitou 1 rok 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 na základě nových skutečností
znovu výměnu městských bytů č. 1 v domě č.p.
115 a č. 6 v domě č.p. 340 v Polici nad Metují.
II. mění usnesení č. 01/07/2016 a schvaluje přidělení bytu č. 6 v domě č.p. 340 panu J. S., nar.
dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují
na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení nájemní smlouvy v případě, bude-li nájemce
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řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní
smlouvy.
III. neschvaluje přidělení bytu č. 1 v domě č.p.
115 panu R. R., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují. Důvodem je skutečnost, že
byt č. 6 v č.p. 340 předal po ukončení nájmu v
dezolátním stavu.
IV. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. sepsáním nové nájemní smlouvy dle návrhu
a bytovou komisi vytipováním jiného vhodného
nájemce do bytu č. 1 v domě čp. 115 v Polici nad
Metují.
I. projednala žádost pana P. P. o vrácení části nájemného za byt č. 4 v č.p. 209 v Polici nad Metují
a potvrzení o ukončení nájemního vztahu.
II. neschvaluje vrácení části nájemného za užívání bytu č. 4 v čp. 209 v Polici nad Metují v požadované výši 108.000,- Kč panu P. P. Důvodem
je, že nájemné placené panem P. bylo po celou
dobu nájemního vztahu ve výši 25,- Kč/m2/měsíčně, což neodpovídá ani výši nájemného v bytech sociálních a je tedy předpoklad, že zde byly
zohledněny vady na předmětu nájmu. Dalším
důvodem je fakt, že město Police nad Metují
investovalo do úprav předmětné nemovitosti nemalé finanční prostředky, které vedly ke zvýšení
komfortu bydlení.
III. pověřuje odbor IMŽP předáním potvrzení o
ukončení nájemního vztahu novému vlastníkovi, vypracováním konečné odpovědi a starostku
města Mgr. Idu Jenkovou jejím podpisem.
I. projednala přidělení volného bytu č. 6 v domě
č.p. 314 v Polici nad Metují paní M. M.
II. schvaluje přidělení bytu č. 6 v domě č.p. 314
v Polici nad Metují paní M. M., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují, a to na
dobu určitou s výpovědní lhůtou 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 Technických služeb Police
nad Metují, s.r.o. na instalaci teplovodního topení v bytě č. 6 v domě Tyršova ul. 340 náhradou
za přímotopy, pro zlepšení tepelného komfortu v
tomto bytě.
II. schvaluje instalaci teplovodního topení v
uvedeném bytě dle nabídky p. T. za cenu 58 tis.
Kč včetně DPH a úhradu této částky z prostředků
uvolněných v plánu údržby a oprav nemovitostí
nerealizací plynofikace bistra v Pellyho domech.
I. projednala průběh a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Špýchar (bývalá sýpka), č.p. 489, p.č. 1/8 v
Polici nad Metují “.
II. schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu „Špýchar (bývalá sýpka), č.p. 489, p.č.
1/8 v Polici nad Metují “ firmu FAST střechy
s.r.o., se sídlem Smetanova 2065, 547 01 Náchod,
IČ 27537676 s nabídkovou cenou 196.771,- Kč
bez DPH (tj. 238.093,- Kč včetně DPH) a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala průběh a výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce WC na druhém stupni ZŠ“ v
Polici nad Metují
II. schvaluje za vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
WC na druhém stupni ZŠ“ v Polici nad Metují
firmu MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec

Králové, IČ 25968807 a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o dílo.
IV. doporučuje ZM schválit změnu rozpočtu
tak, aby bylo možné realizovat veřejnou zakázku
včetně etapy zahrnující rekonstrukci sociálního zázemí u tělocvičny s tím, že nebude-li tato
rozpočtová změna ZM schválena, doporučuje v
souladu se zadávací dokumentací zrušit část výběrového řízení a dále postupovat tak, aby byla
smlouva o dílo se zhotovitelem uzavřena nejpozději do 6. 5. 2016.
III. pověřuje vedoucí FSO předložit návrh na
úpravu rozpočtu k pokrytí rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny.
I. projednala návrh na přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou panu A. H.
II. schvaluje pronájem bytu č. 13 v domě s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259, panu A. od
1. 5. 2016.
III. pověřuje TS uzavřením nájemní smlouvy od
1. 5. 2016.
I. projednala a schvaluje přijetí sponzorského
daru příspěvkovou organizací ZUŠ Police nad
Metují od pana MUDr. Daniela Blažka ve výši
20 000,- Kč na podporu pěveckých sborů školy.
I. projednala předloženou žádost TS Police nad
Metují, s.r.o. o poskytnutí dotace na úhradu ztráty
z provozu koupaliště v roce 2015.
II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace na úhradu ztráty z provozu koupaliště ve výši
225 030, 84 Kč.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Police nad Metují.
I. projednala poskytnutí dotace Regionálnímu
muzeu v Náchodě z rozpočtu města.
II. doporučuje ZM ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace Regionálnímu muzeu v Náchodě
ve výši 180 000 Kč.
III. pověřuje starostku Mgr. Idu Jenkovou podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ 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 a bere na vědomí výsledek hospodaření 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 a bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny 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 a bere na vědomí hospodaření města za období od 1. 1. do 31. 3. 2015.
Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala návrh Statutu čestného občanství
města Police nad Metují.
II. doporučuje ZM ke schválení Statut čestného
občanství města Police nad Metují.
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I. se seznámila s průběhem výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Zástavba RD
Brandejsova, Police nad Metují – PD dopravní a
technická infrastruktura“, 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 „Zástavba RD Brandejsova, Police nad
Metují – PD dopravní a technická infrastruktura“
firmu PROKONSULT s.r.o., se sídlem Koubovka
876, 549 41 Červený Kostelec, IČ 25956400 s
nabídkovou cenou 170.904,- Kč bez DPH (tj.
206.793,84,- Kč včetně DPH) a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala zadání pro vypracování PD pro
územní rozhodnutí na výstavbu nové DPS;
II. schválila oslovení čtyř architektů nebo projektantů na zpracování dvou návrhů umístění,
uspořádání a dispozice včetně vzhledu nové
budovy dle pravidel vydaných pro dotaci (výtah, vozíčkáři, atd.). Ke stávajícím 36 bytovým
jednotkám bude postaveno dalších 18 bytových
jednotek. Za vyhotovení dvou návrhů obdrží architekt nebo projektant odměnu ve výši 10 tis.
Kč. Z předložených osmi návrhů bude vybrán
nejlepší, který bude dopracován do fáze územního rozhodnutí;
III. pověřuje odbor IMŽP aby oslovil architekty, projektanty a vybral nejlepší nabídku. Návrhy
posoudí a vyhodnotí i rozvojová a stavební komise města.
I. projednala žádost Ing. P. Š. o výpůjčku části
pozemku p.č. 966/25 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.
966/25 o výměře 500 m2 v k.ú. Velká Ledhuje
Ing. P. Š., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují, a to za údržbu od 1. 5. 2016
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. projednala návrh nájemní smlouvy na umístění plakátnice na pozemku ve správě Domova
důchodců Police nad Metují.
II. schvaluje uzavření nájemní smlouvy s
Domovem důchodců Police nad Metují, IČO
71194002, se sídlem Na Sibiři 149, Police nad
Metují, zastoupeným ředitelkou Mgr. Janou
Šrámkovou. Předmětem nájemní smlouvy je část
pozemku p.č. 767/8 o výměře 2 m2 v k.ú. Velká
Ledhuje ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,
svěřený do správy Domova důchodců Police nad
Metují. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 5.

2016 na dobu určitou 5 let. Smluvené nájemné
činí 100,- Kč/ročně.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem nájemní smlouvy dle návrhu.
I. projednala návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Police nad
Metují a Družstvem vlastníků Police nad Metují.
II. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 13. 11. 2002, uzavřené mezi
městem Police nad Metují a Družstvem vlastníků
Police nad Metují, spočívající ve změně výměr
pronajatých pozemků a výše nájemného.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 5 dle návrhu.
I. projednala nabídku na odkup stájí od SK
Fagone o.s.
II. neschvaluje odkup stájí od SK Fagone o.s. stojících na pozemku ve vlastnictví města p.č. 220/2
v k.ú. Velká Ledhuje. Důvodem nevyužití nabídky je nevyužitelnost objektu stájí pro potřeby
města Police nad Metují.
III. pověřuje odbor IMŽP sepsání odpovědi SK
Fagone o.s.
I. projednala návrhy tří variant směny pozemků
ve vlastnictví města Police nad Metují za pozemky ve vlastnictví pana J. K., bytem xxxx, Police
nad Metují a pana M. K., bytem xxxx, Police nad
Metují.
II. doporučuje jednat s panem J. K. a panem M.
K. o variantě č. 1.
I. projednala a schvaluje, aby TS Police nad
Metují nakoupili komunální sekací traktor W
3676 BULLDOG od firmy Wisconsin Prostějov
za cenu cca 253 tis. Kč s DPH.
I. projednala v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele společnosti Technické služby
Police nad Metují, s.r.o. poskytnutí prémie jednateli společnosti za splnění ukazatele – plnění
úkolů a usnesení valné hromady společnosti za
období leden – březen 2016.
II. schvaluje poskytnutí prémie jednateli Ing.
Pavlu Kalibánovi ve výši 100% částky sjednané
ve smlouvě.
I. ukládá řediteli Technických služeb Police nad
Metují Ing. Pavlu Kalibánovi uvést do provozu
webové stránky společnosti do 30. 6. 2016.
I. projednala návrh Dodatku č. 1 Zřizovací listiny Školské rady při Základní škole a Mateřské
škole Police nad Metují, okres Náchod.
II. schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny
Školské rady při Základní a Mateřské škole
Police nad Metují, okres Náchod.
I. projednala návrh na doplnění letopisecké komise za zemřelého pana Miroslava Pichla;

Další postup při přípravě
strategického plánu města

V tuto chvíli jsou dokončeny analytické
práce a je vyhodnoceno provedené dotazníkové šetření. Tím je ukončena fáze, která
je vesměs nezáživná, a pro aktivního občana víceméně nezajímavá. Nicméně, v této
chvíli se projednání strategického plánu
města dostává do vážnější a zajímavější
fáze, která již předpokládá další aktivní zapojení veřejnosti do celého procesu.
V průběhu měsíce května dojde k projednání pořízených výstupů jak v komisích
rady města (23. 5.), tak následně na pracovním jednání zastupitelstva (30. 5.), v dalším týdnu (tj. v 23. týdnu) předpokládáme
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projednání návrhu s veřejností, při kterém
dojde k veřejné prezentace pro občany
města.
Pokud v těchto krocích nenarazíme na
nepřekonatelné problémy, předpokládáme,
že strategický plán města bude předložen
ke konečnému schválení zastupitelstvu
města na jednání 22. 6.
Závěrem si dovolím upozornit, že
všechny uvedené termíny jsou spíše orientační, a vesměs indikující týden, ve kterém
by měla uvedená aktivita nastat, konkrétní
den a čas bude předem zveřejněn a oznámen
(zejména stran veřejných projednání).
Jiří Škop, místostarosta

II. jmenuje členem letopisecké komise Mgr.
Milana Košťála.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Tvořivé dílny v muzeu papírových modelů
2016“ ev. pod číslem 16SMR02-0015
II. schvaluje smlouvu a přijetí dotace ve výši 19
000 Kč z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje na projekt „Tvořivé dílny v muzeu
papírových modelů 2016“ ev. pod číslem
16SMR02-0015.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu smlouvy.
I. projednala a bere na vědomí uzavření provozu MŠ v době letních prázdnin od 18. 7. 2016
do 12. 8. 2016
I. projednala změnu rozpočtu č. 1 - položky rozpočtového opatření č. 1 - 6.
II. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 1 - položky rozpočtového opatření č. 1
- 6. Zvýšení příjmů a výdajů o 1.110.000 Kč.
I. projednala žádost Horolezeckého klubu Ostaš
o finanční podporu na pořádání závodu v lezení
na obtížnost na umělé stěně, který bude součástí
seriálu závodů Českého poháru a nominačním
závodem pro zařazení do české reprezentace;
II. schvaluje poskytnutí daru Horolezeckému
klubu Ostaš ve výši 5 000 Kč;
II. ukládá FSO zpracovat darovací smlouvu a
předložit ji starostce k podpisu.
I. revokuje usnesení č. 13/09/2016
II. schvaluje za vítěze výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu “Stavební
úpravy sociálního zázemí ZŠ Police nad Metují“
v Polici nad Metují firmu MATEX HK s.r.o.,
Kladská 181, Hradec Králové, IČ 25968807 a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo;
III. doporučuje ZM schválit změnu rozpočtu
tak, aby bylo možné realizovat veřejnou zakázku
včetně etapy zahrnující rekonstrukci sociálního zázemí u tělocvičny s tím, že nebude-li tato
rozpočtová změna ZM schválena, doporučuje v
souladu se zadávací dokumentací zrušit část výběrového řízení a dále postupovat tak, aby byla
smlouva o dílo se zhotovitelem uzavřena nejpozději do 6. 5. 2016;
IV. pověřuje vedoucí FSO předložit návrh na
úpravu rozpočtu k pokrytí rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny;
V. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o dílo, po schválení rozpočtové změny.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

květen 2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

07. – 08. 05. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
14. – 15. 05. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
21. – 22. 05. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
29. 05.
MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 502 425
491 541 654
602 333 427
603 479 084
491 543 844
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Dokončování digitalizace katastru v k.ú. HONY

Ve dnech 23. 5. až 3. 6. 2016 se uskuteční
vyložení obnoveného katastrálního operátu
k.ú. Hony k veřejnému nahlédnutí, a to v
zasedací místnosti Městského úřadu v Polici
nad Metují, vždy v úředních dnech PO a ST.
Dokončení digitalizace se týká těchto částí
k.ú. Hony:
yy intravilán (zastavěná část) k.ú. Hony –
digitalizace novým mapováním
yy extravilán k.ú. Hony – mimo komplexní pozemkové úpravy v části týkající se
převážně lesů – digitalizace přepracováním stávajících katastrálních map
Vyložení se netýká části zpracovávané
formou komplexních pozemkových úprav.
Dne 23. 5. 2016 bude od 8 do 11:30 a
od 12:30 do 16 hod. přítomen zaměstnanec

katastrálního úřadu – katastrálního pracoviště
Náchod a bude poskytovat podrobné informace k obnovenému operátu.
V ostatních dnech bude informace k obnovenému katastrálního operátu poskytovat
Odbor investic, majetku a životního prostředí
MěÚ Náchod, případně po předchozí telefonické dohodě je možné nahlédnout i na katastrálním pracovišti v Náchodě.
Informace o obnoveném operátu budou
rovněž k dispozici na internetovém nahlížení
do katastru nemovitostí.
Ing. Martin Tauchman, vedoucí oddělení
aktualizace a dokumentace KN, Katastrální
pracoviště Náchod
tel. 491 407 869, mob. 733 696 693
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Exkurse DSO Policko u společnosti
Marius Pedersen a AGRO CS

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 absolvoval
Dobrovolný svazek obcí Policko exkursi
v nové provozovně spol. Marius Pedersen
a.s., a to v dopravně-recyklačním areálu
v Rychnovku u Jaroměře. Společnost MP zde
provozuje moderní třídící linku pro svezené
plasty a papír s lisovnou, sklady kapalných
i pevných nebezpečných odpadů a má zde i
kvalitní zázemí pro řízení dopravy a logistiky jednotlivých odpadových služeb v náchodském regionu. Účastníci si v doprovodu
slečny Hladíkové a pana Horáka prohlédli
celý areál, běžící linku, kde momentálně
třídili plasty a mohli vidět kvalitu „vstupní“
suroviny, tedy svezené plasty s četnou příměsí odpadů od některých nezodpovědných
občanů, které ani zdaleka nejsou plasty, dále
dispečerské stanoviště, které mimo jiné také
sleduje prostřednictvím GPS pohyb jednotlivých svozových osádek (zde se osobně seznámili s dispečerkami, se kterými se znali

pouze telefonicky) a nakonec administrativní
budovu, kde byl dokončen výklad o činnostech společnosti MP a promítnut dokument
z pracovního dne svozové osádky. Druhým
navštíveným místem byla bioplynová stanice
spol. AGRO CS, a.s. u Josefova, kde zpracovávají řepné a ovocnářské zbytky, vyrábějí
elektřinu a dodávají odpadní teplo do části
bytové zástavby v Jaroměři. Posledním místem exkurse byla provozovna spol. AGRO
CS, a.s., v Říkově u České Skalice, přesněji její zahradní divize, která dodává široký
sortiment balených i volně ložených pěstebních substrátů, hnojiv, podpůrných
přípravků pro růst rostlin, přípravků na
ochranu rostlin, trávníková osiva, trávníkové koberce, dekorační materiály apod.
Kdo viděl sortiment substrátů nabízených
v obchodech, mohl by se ptát, zda jsou
skutečně odlišné, ale z výkladu technologa a z ukázky naskladněných vstupních

Technické služby
Police nad Metují s.r.o.

nabízí k prodeji

laserovou
kopírku-tiskárnu A3
Kyocera KM-1635,

s možností připojení k PC, celkový
počet vytisknutých kopií – 57 932.
Nízké náklady na tisk.

Cena 3 000 Kč.

Kontakt:
Ing. Pavel Kalibán, jednatel
Tel. 491 512 251, 737 271 015
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Zvláštní poděkování
polické základní škole

V pátek 15. a 22. dubna 2016 se polická základní škola tradičně zapojila,
v rámci celosvětové aktivity Den Země,
do úklidu města. Žáci 6. - 9. tříd se svými učiteli vyšli do okolí a uklízeli kameny, odpadky a drobné černé skládky, které
po sobě zanechali někteří naši bezohlední
spoluobčané nebo jiní návštěvníci města.
Žákům byly předány plastové pytle, které
pro tento účel opět věnovala společnost
Marius Pedersen, a.s. a do nich byly kameny a odpadky soustředěny. Naplněné
pytle pak odvezli pracovníci polických
technických služeb.
Město Police nad Metují velmi
děkuje všem žákům, učitelům a vedení základní školy za provedení tohoto
úklidu. Velkou měrou tak přispívají ke
zlepšení čistoty a vzhledu města, učí se
základním návykům udržování společného pořádku a dávají dobrý příklad všem,
kteří nevědí, jak mají s odpady řádně
nakládat.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M,
Ida Jenková, starostka.
surovin z mnoha míst světa (rašeliny, písky, kokosové a kůrové drtě, hnojiva, komposty a další) a míchání substrátů to vypadá, že tomu tak je. Tři balící linky pak
nepřetržitě balí jednotlivé substráty podle
druhu nebo obchodního řetězce. Prohlídka
byla zakončena ve venkovním expedičním
skladu, kde se točí jeden kamion za druhým, a odvážejí připravené zboží. Bylo to
zajímavé, jenom je trochu škoda, že zatím
nevyužívají domácího obnovitelného zdroje – kompostu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ KNIHY

„Hlavňov - vesnice pod Hvězdou“
Čtvrtek 26. května od 18 hodin
na sále Pellyho domů
Dlouho očekávané dílo je na
světě, můžete se těšit na
besedu s tvůrci
této více než
300 stránkové
publikace, autorské čtení, příběh vzniku knihy
a hlavně na příležitost si dílo prolistovat i zakoupit.
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Jak jsme už pošesté přenocovali v knihovně
* Mám ráda hlášku: „Jsi tak chytrý, žes už asi

spal v knihovně, ne?“ Ano, jsme tak chytří, protože jsme spali v knihovně. A kdo? Lucka, Ema,
Adélka, Šimon, Jonáš, Lukáš, Patrik, Venda,
Dominik, Michal a Štěpán. A to z pátku 1. dubna na sobotu 2. dubna na „Noci s Andersenem“,
kde jsme si připomněli 105. výročí narození
Václava Čtvrtka. Dovolím si říci - jako má
Dánsko svého pohádkáře H. Ch. Andersena,
my - Češi, máme svého pana Čtvrtka (děti už
vědí, že se původně jmenoval Cafourek). Jak
jsme se přesvědčili, děti jeho pohádky znají
a mají je rády. Vede asi Rumcajs. A právě ten
nás čekal večer v pěkovském „Řáholci“, kde
nás nejprve pěkně vylekal, ale pak si s dětmi
povídal a hlavně odpovídal na jejich všetečné
dotazy. Už víme, že Manka má úplně stejné
problémy jako každá obyčejná člověčí máma.
Cipísek teď totiž dost zlobí a nechce se mu

večer na kutě, proto nám Rumcajs nedovolil ani nahlédnout do jeskyně (protože právě
před chvilkou Cipísek usnul, tak abychom ho
nevzbudili). Z Řáholce jsme se vypravili na
stezku odvahy, ti méně odvážní s lucerničkami.
Byla to celkem náročná akce, protože svíčka
jedna po druhé zhasínala a zhasínala, a když se
nám podařilo rozsvítit tu jedenáctou (dětí bylo
tolik), tak už zase první, druhá, třetí zhasla. A
zase znova. Kde svíčky reklamovat? Na první
pohled vypadají celkem sympaticky, ale… asi
se nesmí zapálit. Ten večer byla zrovna pěkná
zima, zpátky do knihovny jsme se vrátili dost
zmrzlí, proto přišel vhod čaj a hlavně ochutnávka výrobků maminek. Chválíme a děkujeme. A
pak už nastal čas pro večerní program, pomalé
odpadávání účastníků do spacáků, krátká noc
(opravdu hodně krátká), snídaně a za rok třeba
zase znova.

* Poslední pohádku v této sezóně - „Kašpárek
u ježibaby“ - sehráli loutkáři v sobotu 9. dubna 2016. Nechyběla ani tombola pro děti.
Šárka Pokorná

O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í
Změna intervalu svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic
v obcích

Připomínáme
občanům
Radešova,
Hlavňova, Pěkova a Honů, že od 17. kalendářního týdne dojde ke změně svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic
z týdenního na 14-ti denní. Od výše uvedeného týdne bude tento odpad svážen v lichých
týdnech (17., 19., 21. …). Změna na týdenní
svoz pak opět nastane v září, a to po 37. kalendářním týdnu. Celý svozový harmonogram
je uvedený na internetových stránkách města
- www. meu-police.cz.

Pouliční sběr a svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a elektrozařízení
z domácností
Ve 20. kalendářním týdnu, a to ve středu 18. května 2016, proběhne v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech pravidelný
„pouliční“ sběr nebezpečných a objemných
složek komunálního odpadu a vyřazených
elektrozařízení z domácností. Sběr proběhne
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

zastávkovým způsobem,
harmonogramu:

podle

známého

zast. č.

ulice, nároží, místní část

čas příjezdu a odjezdu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Radešov
Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
Hlavňov, parkoviště na otočce
Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn
Pěkov, u knihovny
u odbočky na „malé“ Hony
Hony, náves
Pěkov, u č.p. 55

16.00
16.20
16.35
16.50
17.10
17.25
17.35
17.50
18.05

Odpady musí být osobně předány ve
stanovený čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla společnosti Marius
Pedersen a.s., která ho uloží a odveze k využití nebo zneškodnění. Není přípustné, aby byly
odpady na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány. Odebírány budou
tyto odpady z domácností: nebezpečný odpad (oleje, barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie,
léky, zahradní chemie, obaly od výše uvedených odpadů, baterie, akumulátory, zářivky

-

16.10
16.30
16.45
17.00
17.20
17.30
17.45
18.00
18.15

apod.), objemný odpad (starý nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky z osobních automobilů, odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné
předměty apod.) a vyřazená elektrozařízení
(televizory, rádia, ledničky, pračky, počítače,
telefony a veškeré další malé i velké elektrospotřebiče). Odebrán nebude stavební odpad a odpad ze zeleně. Informace k tomuto
svozu jsou uvedeny v brožurce Průvodce pro
nakládání s komunálním odpadem a na internetových stránkách města Police n. M. www.meu-police.cz.

7

TŘÍDÍME A VYUŽÍVÁME ODPAD

Bioodpad - cenný materiál, který je
potřebné vracet do půdy

S nástupem nového vegetačního období
je dobré, v rámci třídění a využívání komunálních odpadů, zaměřit se na bioodpad, tj.
materiál biologického původu a tedy biologicky rozložitelný. Třídění odpadů v domácnostech se stává samozřejmostí; lidé si na něho
zvykli, překonávají svoji pohodlnost a uvědomují si, že odpadový materiál, jako zdroj
surovin a energie, je potřebné znovu využít.
Ve městě jsou dostupné sběrné nádoby a zařízení pro odložení všech základních složek
komunálního odpadu, vytříděných v místě
jejich vzniku - plastů, nápojových kartonů,
papíru, skla, elektrozařízení, nebezpečných a
objemných odpadů a dnes už také i bioodpadu. Záleží tedy pouze na občanech, jak si
to doma zorganizují a pro třídění uzpůsobí.
Bioodpad je relativně nejmladším odpadem,
kterým se město systematicky zabývá. V domovním odpadu je poměrně významně
zastoupen - rozbory směsného odpadu ukázaly, že je zastoupen zhruba 40-ti procenty.
Je proto potřebné se s ním zabývat, aby nekončil na skládkách, ale byl využit a vrácen
do přírodního koloběhu. Bioodpad, který je
zahrnut do skládky, nemá dostatek kyslíku
a organická hmota, kterou je tvořen “umírá” a hnije. Následně se tvoří skládkový
plyn (metan, čpavek, sirovodík a oxid uhličitý), který nepříjemně zapáchá, zvyšuje podíl
skleníkových plynů v atmosféře a může také
ohrožovat zdraví obyvatel v okolí skládek. Z
odpadu, který ve skládce hnije, také vznikají
toxické výluhy. Lepší a šetrnější cesta je proto bioodpad neskládkovat, ale vytřídit a využít. Česká republika se zavázala, že do roku
2020 sníží množství bioodpadů ukládaných na
skládky o 65%. Je to (z níže uvedených důvodů) správná cesta a je potřebné touto cestou jít.
Dá se říci, že využití bioodpadu je v zásadě dvojí, a to kompostování a navracení do
půdy a energetické využití prostřednictvím
bioplynových stanic s následnou výrobou tepla a elektrické energie. Zaměřme se na způsob
první, tedy kompostování, který je nám všem
dostupné a okamžitě a efektivně použitelné.
V posledních letech se čím dál více začíná
poukazovat na již dlouhodobý celosvětový
trend výrazného úbytku organické hmoty
v půdě. Toto s sebou přináší zhoršení fyzikální, chemické i biologické kvality půdy, tedy
především neschopnost vázat živiny a zadržet
vláhu. Půda se stává jalovou, bez přirozených
živin, půdního kyslíku a organizmů a je stále
více zhutněná a vysychavá. Předmětný úbytek
živin je nahrazován umělými hnojivy, ty ale
kvalitu půdy nezlepší. Správnou cestou je dodat půdě tolik potřebný humus. Humus je
hmota organického původu s neocenitelnými vlastnostmi. Lze si ho představit jako houbovitou hmotu, která má díky své složité pórovité struktuře schopnost zadržovat vodu,
navazovat na sebe toxické látky a vyrovnávat
kyselost půdy. Humus a ostatní půdní organická hmota zvyšují kyprost, soudržnost a
optimalizují mikrobiologický život v půdě,
čímž značně snižují riziko půdní eroze. Jeho
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dostatek v půdě také snižuje riziko povodní,
protože půda je pak schopná vcelku rychle pojmout a zadržet velké množství vody. Humus
vzniká pomalým a dlouhodobým procesem
zvaným humifikace (za pomoci půdních organizmů jako jsou bakterie, hlístice, žížaly
apod.), z primární organické hmoty, tedy
ze zbytků rostlin, postupnou přeměnou
přes množství různých látek. Jedinečným
zdrojem humusu je kompost, který také
obsahuje i potřebné živiny. Největším problémem je ale zemědělská praxe, a bez její změny
nedojde k výraznému zlepšení, Většina z nás
nemá možnost toto ovlivnit. Co ale můžeme
ovlivnit všichni je to, že nebudeme bioodpad který tvoříme odkládat do popelnic, ale
vytřídíme ho. Poté ho buď sami využijeme
kompostováním, nebo odložíme do nádob pro
něho určených či do sběrného dvora. Pokud
máme možnost, je ideální domácí kompostování, kterým předcházíme vzniku odpadu a
vytváříme si humusový materiál pro zahradu
a okolní zeleň. Kompostování je proces velice podobný humifikačním pochodům, které
za normálních podmínek probíhají v půdě.
Pokud mikrobům a bezobratlým živočichům
připravíme v kompostu vhodné podmínky,
celý proces se urychlí, a můžeme „vyrobit“
kvalitní humusové látky dříve než v půdě.
Humus obsažený v kompostu má vysokou
kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík,
draslík), které rostlinám postupně uvolňuje;
navázané živiny se tak nevyplavují do spodních a povrchových vod. (Pokud jsou tyto živiny vyplavovány, dochází např. ke známému
zarůstání vodních ploch - tzv. eutrofizaci, která pak mnohdy znemožňuje koupání v přírodních nádržích.) Humus zvyšuje biologickou
aktivitu, která umožňuje rozklad některých
znečišťujících látek (například ropné produkty), zvyšuje samočistící schopnost půdy, zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky, zlepšuje
strukturu půdy, zlepšuje jímavost půdy pro
vodu, dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje záhřevnost půdy, má určité složky, jež mají
charakter stimulátorů, zvyšuje odolnost půdy
proti okyselení, obsahuje organickou hmotu,
která dokáže vázat těžké kovy a tím omezuje
jejich příjem rostlinami. Vidíme tedy, že tento
materiál je pro zdravou půdu velice potřebný
a je zbytečné a neefektivní, aby jeho zdroj,
tedy bioodpad, končil na skládce. Domácí
kompostování podpořilo město v předminulém roce nabídkou domácích kompostérů.
Pro ty, kdo nemají doma možnost bioodpad
kompostovat, rozmístilo město na některých
stanovištích tříděného odpadu hnědé kontejnery pro jeho odkládání a zajistilo jeho odvoz
na kompostárnu. Bioodpad ze zahrad je také
možné odvést do sběrného dvora. Bioodpad
v Polici, nekončí v popelnici.

EKO-LAMP,
výsledky sběru za rok 2015
EKOLAMP je kolektivní systém, zajišťující recyklaci světelných zdrojů a svítidel. O
tom, že i tento odpad by neměl končit v popelnicích, ale je potřebné ho třídit a odložit na
určená místa, vypovídá tisková zpráva společnosti, shrnující také loňské výsledky:

Češi za rok odevzdali 734 tun
úsporných zářivek, a tím zachránili
dvě slapské přehrady

Tuzemské domácnosti a firmy v loňském
roce sebraly a předaly k recyklaci 734 tun světelných zdrojů. „To představuje téměř pět milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek
a LED světelných zdrojů,“ bilancuje působení
kolektivního systému Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP. Vyplývá to
z výsledků loňského hospodaření společnosti
EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a
zpracování osvětlovacích zařízení. Čechům se
daří dosahovat nadstandardní míry recyklace
„úsporek“: „Již nyní plníme limity Evropské
unie pro sběr světelných zdrojů, které Česká
republika teprve chystá zavést,“ dodává
Zuzana Adamcová. V 734 tunách světelných
zdrojů může být obsaženo více než 25 kilogramů toxické rtuti, která je uvnitř světelného
zdroje neškodná a pro svícení nutná. Právě
rtuť je však třeba ekologicky zpracovat. „Tak
velké množství rtuti by teoreticky mohlo ve
volné přírodě znečistit vodu v objemu téměř
dvou slapských přehrad či 79 Máchových jezer,“ dodává Zuzana Adamcová.

Lídrem ve sběru jsou
Královéhradecký kraj a Praha

Nejvíce úsporek se sebralo v Praze,
Moravskoslezském a Středočeském kraji.
Nicméně, v přepočtu sesbíraných světelných
zdrojů na jednoho obyvatele je ve sběru lídrem Královéhradecký kraj a Praha, kde lidé
odevzdali dvojnásobek úsporek než na jihu
Moravy, Pardubicku, Ústecku či Vysočině. V
českých domácnostech denně svítí 64 milionů světelných zdrojů: převažují klasické
wolframové žárovky (42 %), ale jejich počet
meziročně klesá ve prospěch úspornějších
typů osvětlení: kompaktních zářivek (28 %) a
LED světelných zdrojů (10 %). Na jednu domácnost připadá průměrně patnáct světelných
zdrojů, přičemž za rok lidé nakoupí zhruba
čtyři kusy a vyřadí alespoň tři. Vyplývá to z
průzkumu společnosti EKOLAMP, který proběhl mezi 1219 respondenty.

Češi třídí, ale nesmí to být daleko:
ujdou maximálně 1382 metrů

O umístění sběrného místa mají povědomí dvě třetiny Čechů. Sběrné místo by ideálně
chtěli do 1382 metrů od domova. V praxi však
úsporky recykluje zhruba jen 50% obyvatel.
„Pokud je sběrné místo vzdálenější, obvykle
zářivky skončí v popelnici. Na skládky komunálního odpadu se tak neekologicky vyhodí
polovina zářivek, které pak ohrožují životní prostředí toxickou rtutí,“ dodává Zuzana
Adamcová. V Česku je nyní k dispozici přes
4200 sběrných míst. Vyřazené úsporné zářivky lze vrátit v obchodech s elektronikou, ve
sběrných dvorech obcí či do malých sběrných
nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech nebo v řadě firem. Nejbližší
sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz.
Město Police n. M. spolupracuje s kolektivním systémem EKOLAMP od roku 2011.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016
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Statistika

Jubilea
V březnu 2016 slavili
70 let

75 let
80 let
90 let

pan Ludvík Pivnička
pan Josef Obst
paní Marie Šťovíčková
pan Jaromír Šigut
pan Zbyslav příhoda
pan František Ištok
pan Jaroslav Bernard
pan Jiří Kollert
paní Františka Kvapilová
paní Jiřina Fišarová
paní Emilie Vondračková

K 31.3.2016 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4139 obyvatel.

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

Četnost jmen v Polici nad Metují

V poslední době se na mě obrátilo několik
nastávajících rodičů s dotazem na jméno pro
budoucí miminko. Pokud si tedy nevíte rady,
jestli Vámi vybrané jméno lze pro dítě použít,
zastavte se na matrice. Máme tu knížku PhDr.
Miloslavy Knappové i aktualizované seznamy

u nás uznaných jmen. Nedejte na to, co se uvádí v kalendáři, případně na internetu. Nemusí
to odpovídat skutečnosti.
A jestli Vás zajímá, jaká jména dávají rodiče svým dětem u nás v Polici, tady je taková
malá statistika:

Nejčastější jména v posledních 3 letech
24x Jan		
16x Jakub		
15x Matěj		
14x Petr		
11x Lukáš, David
10x Matyáš		
9x Daniel, Michal
8x Jaroslav		
7x Patrik		
6x Šimon, Filip, Jiří

17x Tereza
12x Anna, Eliška, Veronika
11x Kateřina
10x Lucie
9x Barbora
8x Adéla, Kristýna, Markéta, Nikola Ondřej, Martin
7x Ema, Klára, Nela
6x Michaela, Natálie, Hana
5x Amá(e)lie, Aneta, Anežka, Ela, Sofie, Sára, Karolína
5x František, Jáchym, Marek

Nejčastější jména posledních 10 letech
9x Jan
7x Jakub, Martin
5x Matyáš, Michal
4x David, Jiří

7x Eliška
4x Veronika, Sofie, Hana, Sofie, Ema
3x Klára, Kristýna, Lucie, Barbora, Nela, Tereza, Adéla, Anna, Eva
3x Dominik, Jáchym, Tomáš, Tadeáš, Tobiáš, Roman

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Václavem Zítkou. Děkujeme
hodným sestřičkám z Mobilního hospicu
Anežky České, které nám pomáhaly s péčí
v jeho posledních dnech. Rovněž děkujeme
za květinové dary a slova soustrasti, podpory
Rodina
a útěchy.
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou Alenkou Dostálovou
dne 20.4.2016 do kostela na Bezděkově nad
Metují, za květinové dary a projevy soustrasZarmoucená rodina
ti.

Olda Scholz nenávratně
odešel před deseti lety…

Jedny z mých
prvních vzpomínek
na Oldu jsou z přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let.
Rozhodovalo se o
přístavbě tělocvičny k nové základní
škole.
Sledovala
jsem živou
veřejnou diskusi a Oldovu zanícenost pro
věc. Obdivovala jsem, jak se dovedl nadchnout a z myšlenky jít za svým cílem.
Obdivovala jsem jeho Toničku. Klidnou,
trpělivou… Dvojka, která se nesmazatelně zapsala tábory, výlety, Otvíráním
studánek. Především však Zimním tábořením na Hvězdě, Polickým vandrem,
Silvestrovským výšlapem….
Vzpomínám na Vás často a věřím, že
nejsem sama. S úctou a obdivem děkuju.
Ida Jenková

Křestní jména v Polici nad Metují celkem (napříč generacemi)
144x Jiří
115x Jan
114x Petr
106x Jaroslav
105x Josef

99x Jana
92x Marie
81x Hana
63x Eva
57x Věra		

Dagmar Hambálková - matrikářka

KNIHOVNA

Noc s Andersenem - v Polici nad Metují spalo 18 dětí a tři knihovnice
Vstupenkou na letošní Noc s Andersenem
byla tajenka, k jejímuž rozluštění děti musely
písmenka získat při luštění úkolů. Povedlo se to
18 třeťákům, se kterými jsme se sešli v knihovně
v pátek v 18 hodin.
A začaly se dít věci. Jak se nespí v knihovně,
nám představil večerníčkový Kanafásek. A pak
se už děti zapojily do děje. Nejdříve si ve skupinkách musely přečíst úryvek z knížky Zdeňka
Svěráka Tatínku, ta se ti povedla. Důležité bylo
pochopit obsah, protože každá skupinka byla

Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

odpovědná za plnění úkolu na následující skoro
noční procházce lesem. Při ní děti předvedly pantomimicky, co dělá tatínek Šíma. Pak ochutnávaly různé pochutiny podle pohádky o mlsném chobotu, vytvořily polštář a peřinu pro lesní skřítky,
podle nafukovacího ramínka se utkaly s nafukovacími balónky. Došlo i na tajemná světýlka na
již noční louce. Prostě výlet pro odvážné se vším
všudy.
Po návratu a nezbytném občerstvení na
nás čekala odbornice na mandaly, Mgr. Dana

Nývltová. Děti se dozvěděly, co to jsou mandaly, jakou roli v nich hrají barvy. Jak nás barvy
ovlivňují i v běžném životě. Pak si děti zkusily
pastelkami vybarvit svou mandalu. A zase zpátky ke společné tvorbě. Po tanečku se světýlky
– svíčkami ve skleničkách se tři skupinky děti
pokusily vytvořit mandaly z přírodnin. Výsledek
nás víc než překvapil, spíše nadchl. Ale to již
začala sobota a my se konečně chystali do spacáků. Na dobrou noc ještě honem závěr knížky, jak to nakonec dopadlo s tatínkem Šímou a
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jeho pohádkou o hasicím přístroji. Kolem jedné
hodiny po půlnoci děti usínaly a my tři knihovnice jsme měly příjemný pocit, že letošní Noc
s Andersenem se povedla. Ráno už jen snídaně
a kolem osmé hodiny jsme se rozcházeli domů.

Karel IV. očima dětí

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského vyhlásili výtvarnou soutěž
„Karel IV. očima dětí“. Cílem soutěže je přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život, proto
se práce mohou zaměřit nejenom na portrét
Karla IV., ale také výjevy z významných okamžiků jeho vlády či ze života jeho rodiny. Děti
z pátých tříd po absolvování besed v knihovně (viz minulé číslo měsíčníku) pod vedením
paní učitelek Matyskové a Šustkové vytvořily
podobizny Karla IV. a další obrázky. Vše si
můžete prohlédnout na chodbě knihovny.

svazky, které vyšly tiskem. Je to celkem 8
titulů. Děkujeme za ně. Jsou to (podle data
vydání):

2010 - Hvězda v Broumovských stěnách:
historie v datech a obrazech (spoluautor
František Janeček)

2003 - Hostince v Polici nad Metují : stručná historie pohostinství všeobecně, historie
polických hostinců a jejich hostinských, o budovách hostinců a jejich dalších obyvatelích,
historie polických pivovarů, o polických výrobcích kořalky a jejich výčepech

2015 - Listování v polických kronikách
2015 - Police nad Metují – dějiny města a
regionu
v běhu let :
2 CD

Noc literatury

Co: 10. ročník populárního literárního happeningu přibližuje netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím
série veřejných čtení.
Kde: v Polici nad Metují a na dalších 39 místech v ČR
Kdy: ve středu 11. května 2016 od 18 hodin
(předpokládaný konec do 22 hodin)
Jak: Sejdeme se U Julinky na náměstí v 18
hodin a postupně se přesuneme na další dvě
místa.
Kdo: naši ochotničtí herci jako předčítači a
naši obyvatelé jako posluchači

Nabídka knih:

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Opět se sejdeme nad stránkami knih při
společném čtení 10. května a 14. června
2015 vždy v 15 hodin v dětském oddělení knihovny. Opět se můžete těšit na
vynikajícího pana Františka Pivoňku.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Miroslav Pichl a jeho
listování v polické historii

Při psaní řádek do březnového měsíčníku o nové knize a novém CD nás vůbec nenapadlo, že autor se s námi tímto způsobem
rozloučil. Nic dalšího již nenapíše. Jen čas
nám ukáže, jak velké dílo pan Miroslav Pichl
vytvořil. Nestál o světské pocty. A přece si
vytvořil pomník. V knihovně najdete všechny
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2003 - Stručná historie Police
nad Metují
2003 - Historické počátky města
Police nad Metují : 750. výročí
první písemné zmínky
2004 - Police nad Metují v datech : stručný přehled událostí let
993 – 2003
2009 - Sochařské památky
Police nad Metují ; Osobnosti
Police nad Metují

yy Motl, Stanislav: Válka před válkou.
Národnostní poměry a vztahy v Čechách a na Moravě na podzim 1938.
yy Renčín, Pavel: Vězněná.
Thriller inspirovaný skutečnou událostí ze šumavského pohraničí.
yy Mareš, Jaroslav: Stezkami záhadných zvířat.
Zoologické detektivky.
yy Michell, Tom: Co mě naučil tučňák.
Autobiografický příběh mladého učitele působícího
v Argentině.
yy Martin_Lugand, Agnes: Šťastní lidé čtou a pijou
kávu.
Současný psychologický román.
yy Mawer, Simon: Provazochodkyně.
Napínavý špionážní román odehrávající se v Německu roku 1945. Volně navazuje na knihu Dívka,
která spadla z nebe.
yy Součková, Zuzana: Deník běžkyně v nejlepších
letech.
Co vám o běhání nikdo neřekne.
Deníkový záznam sportovního tréninku české běžkyně.
yy Maguireová, Kay: Někdo to rád pálivé.
Úplný průvodce pěstováním, sklízením a uchováváním chilli papriček.
yy Bouquerelová, Catherine: Pleteme na miminka.
Příručka s nápady na pletení miminkovských oblečkú pro mírně pokročilé pletařky.
Vaše knihovnice
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K U LT U R A
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
DERNIÉRA ŘEDITELE

Divadelní hru "Kdo je tady ředitel?"
má DS Kolár na svém repertoáru více
než rok a odehrál téměř dvacet repríz
nejen v Polici a okolí, ale také v městech a obcích vzdálených. S hrou dánského autora Larse von Triera, kterou
poličtí nastudovali pod vedením Jaroslava Součka, se s úspěchem prezentovali na přehlídkách v Miletíně a ve
Vysokém nad Jizerou. Vždy se ctí a s
kladným hodnocením odborné poroty
a veřejnosti. Nenechte si ujít poslední
možnosti vidět tuto skvělou hru: 14. 5.
v Božanově a především 20. 5. od
19:00 na domácí scéně v Kolárově
divadle, kde se DS Kolár derniérou s
Ředitelem rozloučí.
Ve spolupráci s Mgr. Janem Tůmou
z Regionálního muzea Náchod připravujeme sérii Vycházek Polickem.
První vycházka se uskuteční v květnu,
další v červnu a poslední dvě během
července. Informace a termíny budeme postupně zveřejňovat prostřednictvím webových stránek, měsíčníku a
plakátů.
Na Polickou zelňačku jsou přihlášeny první 2 soutěžní týmy. Pro ty,
kteří přemýšlejí o účasti v soutěži, jsou
informace
k dispozici
na
www.policko.cz nebo v Pellyho domech.
S příchodem jara opět nabízíme
k vyzkoušení koloběžky Kostka.
Více informací k půjčovně, koloběžkám, typy na výlety atd. poskytneme
v infocentru a na www.sportvpolici.cz.
Od května rozšiřujeme provozní dobu
informačního centra: pracovní dny
bude otevřeno vždy do 17:00 hodin a
v sobotu od 9:00 do 15:00 hod.
K dispozici je PRŮVODCE POLICKEM s praktickými informacemi na
nadcházející turistickou sezónu. Letos
v novém kapesním formátu.
Ve dnech 1. - 3. 4. 2016 se v Praze
na výstavišti PVA v Letňanech konal
veletrh FOR BIKES. V rámci společné
expozice Královéhradeckého kraje
jsme zastupovali a prezentovali Broumovsko a samozřejmě Polici.

Nabízíme zasílání zpráv o aktuálním
dění (cca 1x týdně). Přihlaste se na
www.policko.cz/cs/infomail.php
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nebo
sdělte
svůj
e-mail
na
ckv@policko.cz.
www.facebook.com/pellyhodomy
www.zonerama.com/PellyhoDomy
Pellyho domy

KOLÁROVO DIVADLO
Čtvrtek 12. 5. 2016 od 18:00 hod

KONCERT MAMINKÁM

Účinkuje ZUŠ Police nad Metují
Vstupné: 50 / 40 Kč
Omezený počet vstupenek v prodeji
od 2. 5. 2016 v infocentru.
Úterý 17. 5. 2016 od 19:00 hod

KRÁLOVA ŘEČ

Východočeské divadlo Pardubice
Po smrti krále Jiřího V. je princ Bertie,
který se potýká s vadou řeči, nečekaně
korunován králem Jiřím VI. Země stojí
na prahu II. světové války a zoufale
potřebuje silného vůdce... Osobní drama o smyslu lidského poslání na půdorysu královského údělu v moderním
světě a typický britský humor na téma
vysoké politiky.
Vstupné: 330 / 290 Kč
Předprodej vstupenek v infocentru.
Pátek 20. 5. 2016 od 20:00 hod

KDO JE TADY ŘEDITEL?

Derniéra úspěšného představení.
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 9. 5. 2016 v infocentru.
Sobota 28. 5. 2016 od 18:00 hod

VÝTEČNÍCI

Muzikál ze školního prostředí v nastudování žáků 8. ročníku ZŠ Police nad
Metují. Autor: Pavel Dostál, úprava:
žáci ZŠ Police nad Metují.
Vstupné: dobrovolné

OSTATNÍ AKCE
Sobota 7. 5. 2016
Masarykovo náměstí od 8:30 hod

JARNÍ JÍZDA
HISTORICKÝCH VOZIDEL
Sobota 14. 5. 2016

VYCHÁZKA POLICKEM I.

Po stopách prvních zakladatelů
městečka
Police

V sobotu 14. května se vydáme na
historickou vycházku po místech spo-

jených s počátky osídlování Polického
újezdu. Průvodcem bude Mgr. Jan
Tůma
z
Regionálního
muzea
v Náchodě. Při výkladu přiblíží nejnovější archeologické poznatky o založení tržní osady Police a její přerod v
městečko, vývoj jeho urbanizmu i
změny, jimž prošlo polické náměstí
atd. Předpokládaná délka exkurze cca
1,5 – 2 hod.
Počet účastníků vycházky je omezen.
Přihlášky a platba předem v infocentru
do 12. 5. 2016.
Účastnický poplatek: dospělí 60 Kč,
děti 45 Kč (v ceně je zahrnut vstup do
Muzea města).
27. - 29. 5. 2016

POLICE PLNÁ POEZIE

Pocta. J. Seifertovi k 115. výročí narození a 30. výročí úmrtí.
Setkání autorů poezie v Polici nad
Metují.
www.policko.cz

PŘIPRAVUJEME
NA ČERVEN
Neděle 5. 6. 2016
Kolárovo divadlo

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: v předprodeji 130 Kč /do 2. 6.
2016/, na místě 150 Kč
Předprodej od 9. 5. v infocentru.
Sobota 11. 6. 2016
Masarykovo náměstí

POLICKÁ ZELŇAČKA
1. ROČNÍK

Soutěž ve vaření polévky spojená s
doprovodným programem a trhem.

INFORMAČNÍ CENTRUM

AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJE:

Ivan Mládek Banjo Band 7. 5. 2016
Centrum Walzel Meziměstí
Králova řeč 17. 5. 2016
Kolárovo divadlo Police n. Metují
Koncert Michala Davida 20. 5. 2016
Fotbalový stadion Hronov
Nedvědovky 11. 6. 2016
Penzion Jízdárna Hejtmánkovice

11

INFORMACE Z KLADSKÉHO
POMEZÍ:

CYKLOBUSY vyjíždějí na konci
května a přicházejí s novinkou

Jako každý rok i letos se na konci
května rozjedou dvě linky cyklobusů
Kladského pomezí, aby mohly vozit
turisty
a
cyklisty
do
těch
nejzajímavějších
míst
Kladského
pomezí a navíc bez auta. Červená linka
bude o víkendech, ve svátcích a během
letních prázdnin každý den, odjíždět
z Hradce Králové chvíli po sedmé
hodině. Její trasa dále povede přes
Náchod a Adršpach až na Pomezní
boudy. Odtud se zpět po stejné trase
bude vracet vždy pět minut po půl
čtvrté. Modrá linka cyklobusů vozící
návštěvníky přes Polsko do Broumova
bude o prázdninách ve všedních dnech
jezdit pouze do Karłówa. Do
Broumova se modrou linkou cyklisté
dostanou pouze o víkendech a o
svátcích.
A na jakou novinku se milovníci
cykloturistiky mohou těšit? „Letošní
novinkou cyklobusů je prodloužení
hlavní páteřní červené trasy z Hradce
Králové, která nyní bude zajíždět i do
Janovic, Jívky a Radvanic“.: uvedl předseda správní rady Branky, o.p.s. a starosta města Rtyně v Podkrkonoší pan
Zdeněk Špringr. „Tak se zlepší dostupnost nejen Jestřebích hor, ale také dalších turistických míst jako například
Důl Bohumír" dodal.
Pro zájemce budou v informačních
centrech připraveny letáky s jízdními
řády a také praktické mapy
s cyklotrasami v Kladském pomezí.
Provoz cyklobusů každoročně organizuje a propaguje společnost Branka,
o.p.s. Jízdní řády cyklobusů a tipy na
výlety
naleznete
na
www.kladskepomezi.cz.
Regionem projíždějí i další linky cyklobusů do Orlických hor. Více se o nich
dozvíte na www.euro-glacensis.cz.

DOPORUČUJEME K NÁVŠTĚVĚ:

MUZEUM KOUZEL A MAGIE
V JAROMĚŘI
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Pokud Vás zajímá nebo láká tajemno,
kouzla, magie…, udělejte si výlet do
Jaroměře, kde kromě josefovské pevnosti nebo výtopny – železničního
muzea, můžete zavítat také do muzea
magie a kouzel.
Muzeum bylo vybudováno v roce 2009
na soukromém pozemku zakladatele
pana Jaroslava Zacha, který bohužel
v loňském roce zemřel.

Muzeum je unikátem v Evropě, je rozděleno do tří částí. První se věnuje
vzniku představ o nadpřirozenu, kouzel a magických praktik spojených s
pověrami. Druhá část expozice představuje mistry české magie a historii
nejznámějších a nejlepších českých
kouzelnických divadel. V poslední části
jsou vystaveny vlastní práce pana
Zacha – intarzie a koláže na téma
kouzla a magie.
Součástí muzea je také školící, odborné a rekreační středisko kouzelníků se
studovnou, knihovnou a videozáznamy
světových
kouzelnických
čísel.
Otevírací doba:
Květen – září: soboty, neděle a svátky:
10 - 12 hod a 13 – 17 hod.

První sobotu v měsíci se od 15 hod
konají kouzelnická vystoupení pro
návštěvníky.
Vstupné: dospělí
40,- Kč, důchodci 30,- Kč,
školáci 20,- Kč

Květen: provozní doba IC

Pondělí – Pátek 9:00 – 17:00 hod
Sobota:
9:00 – 15:00 hod
Polední přestávka: 11:30 - 12:00 hod

V neděli zajišťuje prodej turistických
suvenýrů Muzeum papírových modelů
(9:00 – 11:30, 12:00 – 17:00 hod.)

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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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.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
6. - 29. května

JAROSLAV „KING“ SEIFERT

Vernisáž 5. května od 18 hodin.

Výstava otevřena v otevírací době BB
kavárny (Tyršova 345).

Sobota 7. května
Po celé odpoledne

BESEDA A UKÁZKA
MODELÁŘSKÉ PRÁCE

Nenechte si ujít setkání s modeláři
Michalem Kavalierem, legendou papírového modelářství a Pavlem Skokanem konstruktérem papírových modelů, vydavatelem a majitelem firmy
Megagraphic. Michal Kavalier byl oceněn nejedním diplomem, nejednou
medailí, nejedním pohárem. V Muzeu
papírových modelů probíhá jeho první
samostatná výstava, na které vystavuje
průřez své práce. Vystaveno je přes
čtyři sta modelů různých témat. Ozdobou výstavy je bez pochyb miniaturní
Zlatá ulička či model rakety Sojuz 28.
Ze staveb jistě londýnský Big Ben,
Národní divadlo nebo Koloseum. Michal Kavalier je podle slov kolegů „měřítkový terorista“. Má za sebou stavbu
obrů jako Jeep z ABC od pana Vyškovského v měřítku 1:2,5 a miniatur, jako
je zmiňovaná Zlatá ulička v měřítku
1:1400. Oba milovníci papíru vás vtáhnou do světa iluzí. Ukáží vám, jak papírový model vzniká, jeho stavbu a co
obnáší jeho vydání pro veřejnost.
Středa od 14 do 15:30 hodin

je město - Tomaszem Nowickim. Povídání s ředitelem bylo hodně zajímavé a
na závěr jsme dostali i několik zápalkových krabiček, které budou vystaveny v MPM. Muzeum se zaměřuje na
edukativní činnost a pořádání výstav
mimo budovu. Zařadili jsme se mezi
jejich partnery a propojili se na webu.
(www.muzeum-filumenistyczne.pl)

NA CO BUDE LÁKAT MUZEUM
PAPÍROVÝCH MODELŮ DO
POLICE NAD METUJÍ V LÉTĚ?

Na návštěvu místa, kde papír ožívá!
Muzeum bude mít otevřeno každý den.
Expozice, celý svět z papíru, téměř
2 000 exponátů, která láká do minulosti, současnosti i budoucnosti. Přes 80
českých i zahraničních autorů, kteří
představují své umění z materiálu,
který využívá lidstvo celá staletí. Tisíce hodin lidské práce, umu a trpělivosti vtahuje návštěvníky do světa
dokonalých iluzí. Patronkou muzea je
herečka a zpěvačka Marie Doležalová,
vítězka poslední řady StarDance.

KROUŽEK PRO DĚTI

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

KLUB SBĚRATELŮ

Pondělí 2. května
od 9 do 17 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE

Každé první pondělí v měsíci, 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.

Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

Klub sběratelů Policka, který vznikl v
létě roku 2012 při Muzeu papírových
modelů v Polici nad Metují, podnikl
pod vedením Josefa Másla 13. dubna
exkurzi do jedné ze tří sirkáren v Evropě v polské Bytrzyci Kłodzké. Mimo
sirkárny jsme navštívili Muzeum sběratelů a informační centrum. Setkali
jsme se s ředitelem muzea, které zřizu-

Při procházce papírovým světem uvidíte vypracované zmenšeniny světové
architektury, k jejichž návštěvě by ve
skutečnosti nestačilo několik dovolených. Mezi nejzajímavější modely architektury jistě patří model Zlaté uličky v neuvěřitelné zmenšenině 1:1400 a
model celého Pražského hradu
s kompletním funkčním pouličním
osvětlením. Letošní rok si celá země
připomíná významné výročí narození
Karla IV. V MPM se i my připojujeme
vzpomínkou na toto mimořádnou
osobnost evropské historie. V expozici
si budete moci z nového úhlu pohledu
připomenout jeho pražské stavby –
Karlův Most či Chrám sv. Víta, ale i
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další. Dozvíte se víc přímo při prohlídce. Uvidíte modely historických i současných automobilů, letadel, která
bojovala na frontách 1. a 2. světové
války, kosmické dopravní prostředky,
jež zejména v minulém století poutaly
zájem lidí na celém světě. V expozici
jistě nepřehlédnete modely zvířat,
všelijakých brouků, ptáků, a budete
obdivovat nejen um a zručnost těch, co
modely postavili, ale i kreativitu a nápaditost tvůrců vystřihovánek, ze kterých je vystříhali a slepili. Uchvátí vás
zmenšenina
baltského
pobřeží
s majáky. Řada lodí z různých historických dob.

Expozice, krátkodobá výstava a papírová dílna jsou otevřeny každý den od
9 do 17 hodin. Nejen pro malé návštěvníky máme pracovní listy, kvízy a
soutěže. Každý den se v Muzeu promítá projekce dokumentů z papírového
světa. Zkuste ulovit naši kešku! Muzeum
papírových
modelů
patří
k nejzajímavějším muzeím v České
republice, získalo certifikát Českého
systému kvality služeb. Děti do 6 let
mají vstup zdarma. Najdete zde kamenný obchod s modelářským zbožím,
turistické suvenýry i informace. Vedle
Muzea je nová kavárna s venkovní
terasou.
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mín. Kdy v Muzeu papírových modelů zažít jedinečný zážitek?

celá rodina. Bohatý doprovodný program a občerstvení za každého počasí.
Aktuální program akcí nejdete na facebooku Muzea papírových modelů a
brzy
na
aktualizovaném
webu
www.mpmpm.cz.

V MPM …

Letošní rok nově Muzeum připravilo
možnost objednání soukromé komentované prohlídky pro celou rodinu
nebo přátele. Dvouhodinová prohlídka
s průvodcem nadchne celou rodinu.
Návštěvníci dokonale poznají expozice
i výstavu a lektor ukáže, jak papírové
modely vznikají. Nejen děti naučíme
základní postup práce na modelu a
odnesou si i vlastnoručně vytvořený
suvenýr jako vzpomínku na místo, kde
papír ožívá. (Min. počet zájemců je 8
lidí. Cena dospělí 80,-Kč, děti a senioři
55,-Kč více na webu a facebooku).
Možné objednat i mimo otevírací dobu.

V dubnu nás navštívili tři školní skupiny, z toho jedna z polské Oleśnice.
V tuto chvíli máme na měsíc květen
rezervaci na dvě komentované prohlídky polských skupin. V sobotu 9.
dubna proběhla na Chodově výstava a
soutěž Papírové jaro, kde modeláři
představili své nové práce a nově vydané vystřihovánky. Ligovou soutěž
můžete sledovat na stánkách Centra
papírového modelářství. Další soutěžní
výstava proběhne 28. května v Liberci.
V sobotu 23. dubna jsme se účastnili
výstavy modelů na zámku v Novém
městě nad Metují. V expozici muzea
připravujeme na květen a červen připomínku výročí Karla IV. O víkendu 22.
a 23. dubna proběhla revize a čištění
exponátů ve stálé expozici.

Celý týden v termínu 18. – 22. července Obměnili jsme tematickou sekci archivždy od 8 do 15 hodin bude probíhat tektura a lodě. Instalovány byly modecelodenní letní tvoření pro děti od 6 do ly od Vladimíra Rocmana z Nového
12 let. Připojit se k nám můžete na Města nad Metují – legendární Bubeníden, nebo celý týden. Oběd zajištěn, ček a marťánek Martínek. Na letní
podrobný program na webu či facebo- období bude instalována i zvětšenina
oku. Děti se seznámí s tím, jak to rotundy sv. Jiří na Řípu. Na léto máme
v Muzeu chodí, co obnáší vytvoření nové vystřihovánky v komisním provýstavy. Součástí programu je i ná- deji na pokladně muzea. Zejména jedvštěva dalších muzeí ve městě. Během noduché vystřihovánky pro nejmenší.
týdne bude probíhat prostorová i Připravili jsme nové programy pro
plošná tvorba. Kresba a malba podle školní skupiny. V místnosti sběratelů
modelů i vlastní fantazie. Improvizace, pokračují práce na modelovém kolejišbarvy, a pokud dovolí počasí, vyzkou- ti. V tuto chvíli vzniká krajina.
Zažijte v hlavním městě papírových šíme si i tvorbu v plenéru.
Děkujeme našim sponzorům, předemodelů jedinečný zážitek!
Děkujeme za zájem, ještě máme pár vším slovenské firmě Agglu, která nám
Muzeum papírových modelů pořádá posledních míst!
pravidelně dodává lepidla a firmě Ducelou řadu akcí pro celou rodinu, pro
kase, která nám sponzorsky vytiskla
školní i mimoškolní kolektivy. Nejen
propagační materiály.
pro ty, kteří tráví den ve skalách, MPM
Připravujeme německý překlad webopřipravilo unikátní komentované prových stránek.
hlídky v termínech 14. 7., 21. 7. a 18 a
Muzeum papírových modelů,
25. 8. (čtvrtky). V tyto dny se dveře Skvělý den v MPM zažijete v neděli
Muzea v 17 h nezavřou. Návštěvníkům 31. července, kdy se v budově i okolí Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
bude k dispozici průvodce a papírová uskuteční ve spolupráci s Kladským
E-mail: Info@MPMPM.cz
dílna s lektorem. Otevřeno bude do 21. pomezím a Českým svazem chovatelů
Mobil: 777 828 657
hodin. Vhodné i pro táborové skupiny, v Polici nad Metují Den s toulavým
Telefon:
(+420) 498 100 910
které se mohou objednat i mimo ter- baťohem. Zažijete den, kdy se pobaví
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

POZVÁNKA DO PSTRĄŻNEJ (STROUŽNÉHO)
V sobotu dne 4. června 2016 v 10.30 hod. bude
v areálu strouženského evangelického hřbitova a
kostela vyprávět Ing. Erich Tichý o dobývání a
zpracování kamene na kladském pomezí. Pan Tichý
je uznávaný odborník v oboru, dlouholetý učitel
hořické kamenické školy.
V krásném kostele postaveném z pískovce z Boru bude instalována
malá výstavka z historie obce.
Ve Stroužném můžete příjemně strávit celý den. V místním
skanzenu bude připraven pestrý program věnovaný dětem u
příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Za sdružení Pumpa Malá Čermná srdečně zve
Eva Pumrová

Květen v broumovském klášteře:
Šporcl, Galerie Dům a HRA-NIC-e…

Měsíc bohatý na hudební, výtvarné i divadelní zážitky. Takový
bude květen v broumovském klášteře a jeho vzdělávacím a kulturním
centru. V neděli 1. května vystoupí v klášterním Dřevníku houslový
virtuos Pavel Šporcl s benefičním koncertem na podporu 11. ročníku hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Trochu jiný hudební
žánr nabídne koncert hudební kavárny Artcafé. 4. května od 19 hodin
zahraje v klášterní Kreslírně vycházející hvězda mezinárodní jazzové scény Alita Moses, vítězka prestižní vokální soutěže na jazzovém
festivalu ve švýcarském Montreux.
Ve dnech 6. – 8. května bude v klášteře probíhat 6. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mladé pianisty do 17 let Broumovská
klávesa. V sobotu 7. května od 17 hodin zahajuje svůj letošní program
Galerie Dům, vernisáží obrazů malíře Zbyňka Sedleckého. Výstava
bude probíhat do 14. června. Více informací na www.galeriedum.cz.
Divadelní zážitek nabídne 29. května repríza inscenace HRA-NIC-e
o historii Broumovska a broumovského kláštera.
Všem zájemcům o sebevzdělávání je určen jednodenní seminář
Time managementu, který se uskuteční 12. května v prostorách
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

Podnikatelský klub
Broumovska
vyhlašuje
výběrové řízení

na fotografie
pro nástěnný kalendář na rok 2017

Podmínky výběrového řízení:
• záběry z regionu Broumovska v hranicích CHKO
Broumovsko
• panoramatické barevné fotografie
• vítány fotografie turistického života regionu
• fotografie na šířku 460 mm v rozlišení 300 DPI
• pro každý měsíc jedna fotografie, tj. sestavení
vlastní varianty kalendáře
• souhlas s použitím fotografií v případě varianty
zastoupení více autorů v kalendáři
• součástí nabídky je cena za jednotlivé fotografie
• Termín pro dodání návrhů kalendářů
do 15. května 2016.
Kontakt:
Podnikatelský klub Broumovska - Jaroslav Betáš
Klášterní 1, P.O.BOX 81, 550 01, Broumov
tel: 731 610 650
e-mail: jaroslav.betas@broumovsko.cz
Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Účastníci se naučí
efektivně plánovat svůj čas, využívat lépe pracovní dobu i své volno.
Rezervace nutné. Podrobnější informace ke všem programům najdete
na www.klasterbroumov.cz nebo na facebookovém profilu kláštera.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
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Slyšte, slyšte!
V Polici se dějí velké věci,
nejen pro dobro věci!

Otevřete oči a nastražte uši, představení začíná! Světla svítí, klakson troubí a hudba hraje! Jak to vypadá, když se po setmění stane z náměstí v Polici nad Metují jedno velké jeviště? Přijďte, slyšte a žasněte
- herci a zpěváci, cirkus i loutky, osvětlovači a zvukaři - to vše zahalené
do hudebního pláště Police Symphony Orchestra.
Díky Polickému symfonickému orchestru ožije i co je z kamene!
Další benefiční večer za významné podpory měst Police nad Metují
a Broumov. A opravdu nejen pro dobro věci, ku prospěchu nadačního
fondu Hospital Broumov, ale i pro vás, hudební a kulturní nadšence.

Začínáme 30. 8. 2016 při setmění!
Otevřete oči, přicházíme.
Opona jde nahoru.

za PSO: Petra Šotolová, foto: Jaroslav Winter

Muzeum města Police nad Metují
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 a výstavu
nazvanou Lidová roubená architektura kladského pomezí – mizející tvář krajiny. Jako součást
prohlídky muzea lze požádat i o návštěvu staré
školy z roku 1785. Expozice je v květnu otevřena každý pátek, sobotu a neděli, vždy od 9,00 do
12,00 a od 13,00 do 16,30 hodin. Plné vstupné
30,- Kč, snížené vstupné 15,- Kč.

Komentovaná prohlídka výstavy Lidová roubená architektura
kladského pomezí – mizející tvář
krajiny

Regionální muzeum v Náchodě srdečně zve
návštěvníky v pátek 20. května 2016 od 16,00
hodin do Muzea města Police nad Metují v benediktinském klášteře na komentovanou prohlídku
výstavy Lidová roubená architektura kladského
pomezí – mizející tvář krajiny. Autor výstavy
Mgr. Jan Tůma proveden návštěvníky formou
přednášky výstavu a zodpoví jejich případné dotazy. Plné vstupné 30,- Kč, snížené vstupné 15,Kč. Výstavu zachycující stojící i zmizelé roubené stavby z česko-polského pomezí lze navštívit
také samostatně, v rámci prohlídky muzea, a to
od 1. do 29. května 2016. Otevřena bude každý
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pátek, sobotu a neděli, vždy od 9,00 do 12,00 a
od 13,00 do 16,30 hodin. Výstava je doplněna
trojrozměrnými modely chalup a dřevěných lidových staveb.

Stará škola Dřevěnka

Starou barokní patrovou roubenou školu z
roku 1785 lze navštívit na požádání,
jako součást prohlídky stálé expozice
muzea v klášteře (každý pátek, sobotu a neděli, vždy od 9,00 do 12,00 a
od 13,00 do 16,30 hodin), popřípadě
mimo prohlídku muzea v rámci tradičního Dnu řemesel 28. 5. 2016. Školy
a organizované výpravy se mohou
objednat i mimo otevírací dobu (tel.
491 423 248, email: police@muzeumnachod.cz). 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.

panen rukodělných zde budou předvádět tradiční rukodělné techniky a řemesla.
Jejich výrobky zde také bude možno zakoupit. Podrobnější program bude uveřejněn na
plakátech Dnu řemesel 2016.
Mgr. Jan Tůma

Den řemesel
v Dřevěnce 28.5.201

V rámci tradičního Dnu řemesel, pořádaného občanským
sdružením Julinka ve spolupráci s Regionálním muzeem v
Náchodě, lze v sobotu 28. května
2016 navštívit vedle areálu benediktinského kláštera také starou
školu Dřevěnku. Členky Cechu
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

Ohlédnutí za Jedním světem Police nad Metují 31. 3. - 3. 4. 2016

Milé festivalové publikum, děkujeme
tímto za vaši přízeň a podporu. Chceme poděkovat zvláště těm, kteří na festivalu v rámci
letošního tématu Hledání domova svůj dočasný domov našli. Bez vás by festival jednoduše
nebyl! Máme pocit, že každým rokem je polický Jeden svět o fous lepší a že si ho společně s
vámi užíváme víc a víc. Máme radost z vašich
úsměvů v hledišti, z vaší účasti v debatách a
vážíme si i občasných připomínek, co bychom
mohli pro příště zlepšit. Jsme vděčni za to, že
nám držíte palce a jste ochotni nám prominout
i případné drobné nedostatky. Motivuje nás to
a už teď přemýšlíme, co příště uděláme lépe.
Diskutujeme nad tím, jak zajistit spolehlivé
připojení hostů při variantě dálkové komunikace, hlavně kvůli zjištění, že skype už je v
jistém ohledu zastaralý a ani technik divadla
nebo poskytovatel připojení nemohou ovlivnit úspěšnost předem vyzkoušeného spojení.
Budeme také myslet na to, abyste si mezi
filmy stihli odskočit na toaletu nebo posedět
v kavárně, i když to bude třeba znamenat, že
uvedeme o film méně. Kvalita a vaše spokojenost a pohoda jsou přece jen na prvním místě,
neběžíme žádný závod.
Hodně nás těší vaše milé ohlasy na letošní
výběr filmů i sobotního koncertu. Doufáme, že
ve vás témata a informace dále rezonují a jsou
třeba i k dalšímu užitku. Věřte, že není jednoduché dobře vybrat z nabídky desítek dokumentů pro Polici ty „správné“. Snad se nám
to opět povedlo! Jak dobře víte, snažíme se po
většině filmů rozvést téma v diskusi s hostem.
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

Debaty jsou pro nás hlavní
přidanou hodnotou festivalových projekcí. Někdy
je docela adrenalin dostat
k nám hosty osobně. Jsme
proto rádi, když se debat
aktivně účastíte, neodcházíte, přesto, že filmy jsou
mnohdy náročné. Není
mnoho měst, které by na
debaty kladly takový důraz jako my. Baví nás také
propojovat témata filmů
s doprovodným programem, ať už v podobě výstav, akcí (letošní Fashion
Design Market), workshopů (viz loňský cirkusový
workshop), či spoluprací s dalšími organizacemi (Diakonie Broumov,
Hospic
v
Červeném
Kostelci, účast klientů
tréninkové kavárny Láry
Fáry) a jiné.
Stále platí, že jsme nejmenším ze 32 zapojených
měst republiky, a pořád
máme chuť dotáhnout organizaci nad úroveň mnohých větších měst. Není to
úplná samozřejmost, že se
v Polici festival může konat. Jak víme od pražských
organizátorů, v současnosti mají na čekací
listině dalších 50 měst,
které by festival také
rády organizovaly, ale
zatím nedokážou splnit
potřebné podmínky.
Uspořádat
Jeden
svět by ovšem bylo nemyslitelné bez velkorysé
podpory města, včetně
CKV a Pellyho domů,
technických služeb a
všech dalších partnerů.
Velice si ceníme jejich
stálé podpory a ještě jednou děkujeme letošnímu
generálnímu partneru
firmě Hobra-Školník,
textilním
závodům
Veba, firmám Hauk,
Resl a MycoMedica!
Provoz v divadle by se
neobešel bez mnoha
dalších pomocníků z řad
jeho zaměstnanců a bez
studentských dobrovolníků z broumovského
gymnázia – promítačů Pavla Suchomela
a Petra Obsta, také
bez Kláry Ištokové,
Barči
Volákové,
Moniky
Prchalové,

Kláry Mrštinové, Pavlíny Hartmanové,
Květy Vídeňové, Ondry Hornycha a Jitky
Smolíkové. Za maratonský fotodokumentační
výkon klobouk dolů Štěpánovi Horákovi!
Srdečně všem DĚKUJEME!
Jeden svět 2016 v datech:
yy 5. ročník
yy 14 promítnutých dokumentů v délce asi 20
hodin
yy 11 debat a 20 hostů naživo nebo telefonicky
yy téměř 850 jednotlivých vstupů, to je skoro
60 diváků průměrně na film!
yy 60 prodaných permanentek, na každou vychází průměrně sedm vstupů (tomu se říká
festivalová rodina)
yy čtyři doprovodné výstavy
yy sobotní koncert Yellow sisters
yy festivalová kavárna Café Dientzenhofer ve
foyer
yy jedn(osvětová)knihovnička do knihovny
aneb přečtěte si víc o letošních tématech
yy arabský raut od Mlsné farmářky
yy sobotní Fashion Design Market
yy zapojení klientů Pferda z. s. a kavárny Láry
Fáry
yy více než 30 školních projekcí pro 1200
žáků a studentů okresu
yy cyklus podzimních projekcí a debat Promítej i ty!
Za rok se těšíme, doufejme, opět na viděnou v kině! Snad i s těmi, kteří si na festival
ještě cestu nenašli.
Marie, Míša, Martina, Pavlína, Pavel, Tomáš
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POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 5. část
JOSEF RESSEL – vynálezce lodního šroubu

Josef Ressel se narodil 29. června 1793 v
Chrudimi ve smíšeném manželství, jeho otec
byl původem Němec, matka Češka. Do školy
chodil v Chrudimi a v roce 1806 odešel vystudovat gymnázium do hornorakouského Lince.
Po úspěšném zakončení studia byl v roce 1809
byl přijat na dělostřeleckou školu v Českých
Budějovicích, ale pro tělesnou slabost se z
něj důstojník nestal. V roce 1812 byl přijat
na vídeňskou univerzitu. Studoval medicinu,
mechaniku, fyziku a chemii. Univerzitu kvůli financím nedokončil, přešel na lesnickou
akademii v Mariabrunnu u Vídně, kde získal
stipendium.

Socha Josefa Ressla na Resselově náměstí v
Chrudimi, dílo sochaře Ladislava Šalouna.
Pomník, na nějž bylo dlouho sbíráno, byl předán
veřejnosti v červnu roku 1924.

Po absolvování pracoval pro rakouský stát
jako lesník na území dnešního Chorvatska a
Slovinska v Kraňsku, kde se zasloužil o zalesnění krasové oblasti. V roce 1820 se stal
lesníkem v Terstu.
Vždy jej lákalo i moře a lodě a tak přemýšlel, jak dát lodím sílu a rychlost. Ač povoláním lesník, zařadil se Josef Ressel mezi
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přední průkopníky nového pohonu lodí, který nahradil kolesový mechanismus, nevhodný zejména pro plavbu na moři. Inspirovala
ho loď Karolina, kolesový parník. Napadlo
ho přidat k parnímu stroji šroub a po mnoha zkouškách se nápad podařilo převést i do
praxe. Lodní šroub znamenal zásadní obrat
v rozvoji námořní paroplavby první poloviny 19. století. V září 1828 uzavřel s bohatým
terstským obchodníkem Fontanou smlouvu o
zavedení plavby mezi Monfalconem a Istrií.
O rok později měla být loď spuštěna na vodu.
Ressel ještě na poslední chvíli šroub přemístil
na záď, loď ale nevyplula. Rakušané nedodali
parní stroj. Navíc se vynález pokusilo ukrást
několik podvodníků, řada "vynálezců" si jeho
objev přisvojila a musel o něj bojovat. Přesto
pokusná loď nazvaná Civetta vyplula na
moře vybavena parním strojem, který poháněl Resslův lodní šroub. Stalo se tak 4. srpna
1829. Technická závada na parním stroji, která
neměla nic společného s Resslovým vynálezem, způsobila, že další plavby byly zakázány
a Resslův patent byl zrušen.

Pomník Josefa Ressla před budovou
Technické univerzity ve Vídni
pneumatickou potrubní dopravu a buzolu.
Množství a různorodost Resslových vynálezů
budí dodnes obdiv.
Josef Ressel zemřel 10. října 1857 na malárii na služební cestě v Lublani, kde je také
pohřben. Jeho četná rodina, z prvního manželství měl tři a ze druhého sedm dětí, žila ve
skromných poměrech.

Pamětní deska na budově gymnázia v Linci.
Za svůj největší vynález – lodní šroub – se
Josef Ressel žádné finanční odměny nedočkal,
dokonce se nedočkal ani přiznání prvenství
svého vynálezu. Jako mnozí velcí myslitelé,
tak také "vynálezce parní lodi šroubové", jak
uvádí deska na jeho rodném domě v Chrudimi
z roku 1861, došel uznání za svůj epochální
objev až po smrti. Následoval tak cestu mnoha
vynálezců, kteří sice vynikali pílí, odhodláním a geniálními myšlenkami a přispěli tak k
technickému pokroku lidstva, ale sami nakonec upadli do chudoby a často i zapomnění.
Částečné satisfakce se Resselovi dostalo až
osm let po smrti, kdy mu prioritu přiznala
Akademie věd ve Washingtonu.
Josef Ressel kromě lodního šroubu vynalezl mimo jiné šroubový lis pro výrobu vína
a oleje, kuličkové ložisko bez mazání, zařízení pro parní vyluhování barviv a tříslovin,

500 Schilling Joseph Ressel obverse
K odkazu Josefa Ressla se hlásí nejen
Češi, ale zejména Rakušané a také Slovinci.
Pomník Josefa Ressla byl umístěn už v roce
1863 před budovu Technické Univerzity ve
Vídní v parku, který dnes nese Resslovo jméno. Teprve v roce 1924 byl odhalen Resslův
pomník v jeho rodném městě.
Josef Ressel - jeho portrét a loď poháněná
jeho vynálezem - byl hlavním námětem bankovky 500 rakouských šilinků vydané v roce
1956, na bankovce zůstal celých dvacet let až
do roku 1985. V roce 1957 byl Josef Ressel
námětem československé poštovní známky a v
roce 2002 známky vydané slovinskou poštou.
František Janeček
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

Karel IV. – nejvýznamnější český panovník středověku
700. výročí narození

V letošním roce oslavíme výročí jedné
z nejdůležitějších událostí v dějinách
českých zemí. Připomeneme si 700 let
od narození „Otce vlasti“, krále českého
a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož
považuje český národ za nejvýznamnější

osobnost své historie.

Český a německý král a římský císař Karel IV.
se narodil 14. května 1316 v Praze, jako nejstarší
syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.
Na přání své matky Elišky Přemyslovny byl
pokřtěn jménem Václav. Pocházel z dynastie
Lucemburků. Jako malý čelil Karel rozporům
svých rodičů, které zapříčinily, že byl malý princ
odloučen od matky a ukrýván na hradě Loket
a poté na Křivoklátě. V roce 1323 ho otec předal na vychování francouzskému dvoru. Jméno
Karel získal na počátku svého sedmiletého pobytu ve Francii při biřmování po svém kmotru,
francouzském králi. Ve Francii na pařížské univerzitě studoval Karel svobodná umění a učil se
vladaření. Uměl číst a psát, to nebylo v té době u
panovníků běžné. Ovládal latinu, francouzštinu,
italštinu a němčinu. Tento pobyt a zejména přátelství s Pierrem de Rosières, budoucím papežem
Klimentem VI., výrazně ovlivnily jeho povahu a
myšlení a tím do značné míry i vývoj českého
státu.
Ještě jako hodně mladý se Karel oženil se
stejně mladou Blankou z Valois. Jejich sňatek byl
předem domluven. Ve Francii a v Lucembursku
strávil Karel sedm let. Poté spravoval severoitalské državy svého otce. Česká šlechta požadovala
v roce 1333 po Janu Lucemburském, aby se Karel
ujal vlády v zemi. Král jim vyhověl a synovi udělil titul moravského markraběte. Svého syna příliš v lásce neměl, bál se jeho silné konkurence.
Po svém příchodu do Čech se Karel setkal se
zuboženým královstvím. Pražský hrad se nedal
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obývat. Těšil se na setkání s matkou, kterou od
dětství neviděl. Ta však zemřela před Karlovým
návratem do Čech.
Díky funkci správce byl Karel dobře připraven vládnout zemi. V červenci 1346 byl zvolen
za německého krále a 26. listopadu v Bonnu korunován. V roce 1346 padl jeho otec v bitvě u
Kresčaku a on se ujal vlády. O rok později byl
arcibiskupem Arnoštem z Pardubic korunován
na krále. Jeho hlavu zdobila nová svatováclavská koruna, kterou nechal pro tento účel zhotovit. Při korunovační jízdě do Říma byl zde 5.
dubna Karel korunován na římského císaře ve
Svatopetrské bazilice.
Karlovi se podařilo najít kompromis mezi
panovnickou mocí a politickými nároky šlechty,
posílil tím centralizovanou monarchii. V roce
1344 založil arcibiskupství pražské. Tím českou
církev osvobodil od německého diktátu. Praha se
za jeho vlády stala sídelním městem a centrem
českého království. Přítel Karla IV. Arnošt z
Pardubic se stal prvním pražským arcibiskupem.
Řídil olomouckou a litomyšlskou diecézi.
Rok 1348 byl, co se týče Karlovi aktivity, velice plodným. Prahu proměnil v evropskou metropoli a český stát dovedl k nevídanému hospodářskému a kulturnímu rozkvětu. Ovlivnil osud
české země i celé střední Evropy. Praha se díky
němu stala politickým centrem a sídlem vzdělanosti. Upravil vztah českého státu k říši zlatou
bulou (1356), která mimo jiné stanovovala právo
svobodné volby českého krále pro případ, že by
panovnický rod vymřel. Karel také založil novou
státní instituci- země České Koruny. Ta byla nadřazena českému králi i stavovské obci.
Karel nechal vystavět mnoho architektonických skvostů. V březnu r. 1348 vydal zakládací
listinu Nového Města pražského, jehož založením se Praha stala největším městem celé římské
říše, centrem se stalo dnešní Karlovo náměstí. O
měsíc později byla vydána i zakládající listina
první univerzity ve střední Evropě: pražského
vysokého učení, nynější Univerzity Karlovy.
Předlohou se jí staly univerzity italské a francouzské. Zpočátku obsahovala tyto čtyři fakulty:
artistickou, lékařskou, právnickou a teologickou.
Nebyla to však jediná škola, která v Karlově
době vznikla. Jen v Praze bylo založeno 25 tzv.
partikulárních (částečných) škol, což bylo v té
době několikanásobně víc než v jiných velkých
evropských městech.
Na Pražském hradě došlo jeho zásluhou
k obnovení královského paláce a k dalším stavebním pracem na Svatovítské katedrále a kapli
sv. Václava. Vedoucím staveb se stal po smrti
Matyáše z Arrasu, slavný stavitel a sochař Petr
Parléř. Karel nechal postavit novou královskou
hrobku a do ní převézt ostatky českých králů a
církevních hodnostářů. Jsou zde také uloženy korunovační klenoty.
Rok 1348 byl významný také položením
základního kamene hradu Karlštejn. V kapli sv.
Kříže, která je součástí hradu, chtěl Karel uložit ostatky svatých a korunovační klenoty. Podle
legendy neměly na Karlštejn přístup ženy. Karel
IV. nechal postavit také jeden z našich nejznámějších mostů, Karlův most. Základní kámen byl
položen 9.7.1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum
a čas poradili Karlovi IV. hvězdáři, aby údaje

tvořily magické číslo, které se čte z obou dvou
stran stejně. Původní název byl Juditin most, který roku 1342 vzala voda. Na Karlově mostě je
galerie 30 soch a sousoší. K tomuto skvostu se
také váže několik pověr. Jednou z nich je, že se
do malty přidávaly syrová vejce, novodobé výzkumy však tuto pověru vyvrátily.
Jednou při honu pozoroval Karel IV. zraněného jelena jak si léčí rány v termálním pramenu. Na tomto místě pak Karel IV. založil lázně,
které nesou jeho jméno „Karlovy Vary“. Protože
v době hladomoru nebyla pro lidi práce, nechal
Karel IV. postavit tzv . hladovou zeď na Petříně a
tím zajistil nové pracovní příležitosti.
Karel se snažil získat do osobního vlastnictví
další území říše. V tom mu pomáhalo diplomatické jednání i sňatky z rozumu. V roce 1348 mu
zemřela manželka Blanka z Alois, kterou velmi
miloval. S ní měl dcery Markétu a Kateřinu. Jeho
další žena Anna Falcká zemřela v roce 1353.
Ta Karlovi zanechala jejich prvorozeného syna
Václava, ten ale po roce života zemřel. Třetí
Karlova žena Anna Svídnická zemřela také velmi mladá. S ní měl král syna Václava IV, který se měl stát Karlovým nástupcem. Ten se mu
proto plně věnoval. Od mala se Václav účastnil
otcových jednání a vladaření. Ale i přes veškerou péči se Karlovi nepodařilo vychovat syna k
obrazu svému.
V roce 1363 uzavřel Karel svůj poslední sňatek s o třicet let mladší Alžbětou Pomořanskou.
Ta měla podle pověsti ohromnou sílu, lámala
meče a ohýbala podkovy. Porodila Karlovi další
dva syny, Zikmunda, Jana a dceru Markétu.
I přes to, že Karel všechny své sňatky dobře
naplánoval tak, aby vyhovovaly jeho mocenským a dynastickým zájmům, byly tyto vztahy
harmonické. Karel si jimi pomohl k novým územím – Svídnicku a Javornicku, ke slezským knížectvím, k panství v Bavorsku, Míšeňsku a Falci.
Karel se zajímal o historii, podporoval vznik
kronik, které vyzdvihovaly jeho panovnické
úspěchy. Pokládal kroniky za důležitý zdroj informací pro nové generace. Nejlépe napsanou
kronikou té doby je Kronika Přibíka Pulkavy z
Radenína a také životopis Karla IV, který popisuje panovníkův život od jeho mládí ve Francii
a v Itálii a návratu do Čech až po jeho zvolení za
krále římského.
Zejména z maleb na hradě Karlštejně známe
podobu Karla IV. Měřil asi 173 cm, byl mírně
nahrbený a hlavu držel k jedné straně. To bylo
způsobeno jeho četnými zraněními. Měl výrazný
nos, velké oči, vlasy dlouhé po ramena a krátké
vousy. Mimo jiné byl milovníkem vína a podílel
se na zlepšení splatnosti českých řek. S jeho podobiznou se můžeme denně setkat – je vyobrazen
na stokoruně.
Jeho plnohodnotný život byl zmařen zlomeninou v krčku levé nohy. To ho upoutalo na
lůžko. Jelikož se prakticky nemohl hýbat, dostal
zápal plic a 29.11.1378 zemřel. Byl mu vystrojen
honosný pohřeb. Při něm byl označen za „otce
vlasti“ a tak je mu říkáno dodnes. Jeho ostatky
byly uloženy do královské hrobky u chrámu Sv.
Víta na Pražském hradě.
Narození Karla IV. bylo prohlášeno za světové výročí UNESCO.
František Janeček
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Před sto lety Policko poprvé navštívil Josef Váchal

Malíř, grafik, tiskař a literát Josef Váchal
(1884–1969) je ikonickou postavou českého
umění 20. století. Svým osobitým, solitérním,
provokativním i zduchovnělým přístupem
k tvorbě oslovoval vrstevníky ve vrcholných
dobách českého symbolismu., dekadence a
moderny, ctila ho nekonformní společnost
normalizační éry, každá výstava jeho díla je
událostí i dnes – připomeňme jen poslední
velkou, jež v pražském domě U Zvonu v roce
2014 připomněla magickou a okultní složku
jeho tvorby.
K jeho obdivovatelům patřil i Sigismund
Bouška (1867–1942). Řádový benediktýn,
sám výtvarník, básník a spisovatel, se postupně stal kaplanem v Machově a v Polici, farářem v Bezděkově, několik let s přestávkami
pobýval i v klášteře v Broumově. Začátkem
roku 1916 navázal s Josefem Váchalem korespondenci a pozval ho k sobě do Bezděkova.
22. dubna téhož roku, na Bílou sobotu, za ním
Váchal i se ženou přijel. Podle malířových pamětí se Bouška právě oblékal do bohoslužebných rouch. „Přivítala nás Bouškova slečna

Anie Leierová a Bouškova sestra, velmi veselá
a hodná to žena. Mluvila bez ostychu a s humorem o řemesle právě nastupujícího bratra a
padlo i slovo černoprdelník“.
Podle záznamu ve Váchalových pamětech spolu v týdnu po velikonočních svátcích
navštívili okolní skály, Hvězdu i Broumov.
„Pobyl jsem u Boušky, shledávaje ho značně
lidštějšího, přirozenějšího a správnějšího než
kněze dosud poznané, do 1. května, kdy odejel
jsem domů“. Boušku pak v Bezděkově Váchal
znovu navštívil v červnu 1916 – malíř byl
tehdy u svých přátel v Náchodě a s Bouškou se
setkali v útulně v metujském Pekle. V září naopak Bouška navštívil Váchala v Praze. V listopadu pak Josef Váchal narukoval. Krátce
předtím, jak uvádí ve svých pamětech, ještě
„prodal dr. Brandejsovi olej Náves maňovická
s kapličkou“. Zpochybněme v této souvislosti
údaj v Knize o Polici nad Metují Stanislava
Brandejse, který uvádí, že Váchal navštěvoval
Boušku v letech 1917 a 1918. Ty však malíř,
krom krátké dovolené, až do října osmnáctého
roku strávil ve válce.

Podle záznamů z jeho deníku Váchal
Policko později opět navštívil. Zápisy ze
srpna a začátku září 1925 hovoří o pobytu v Machově. Připomínají výlety na Bor a
k Nouzínu, sušení hub, procházku kolem potoka Židovky, cestu do skal nad Bělým i to, že
zde psal báseň o Vambeřicích.
Váchal zde byl s grafičkou Annou
Mackovou, jež se po smrti jeho manželky stala jeho doživotní partnerkou. Marie Bajerová
v monografické knize O Josefu Váchalovi uvádí, že, že cestou z Broumova k Polici Váchal
složil báseň O Jeronýmu do své „Koruny
bludařské, t. j. Postyly kacířské.“ Z této cesty
přivezli s Annou Mackovou i břízku na hrob
malířovy ženy.
Vztahy s Bouškou a setkávání s ním pak
Josef Váchal v denících připomíná ještě několikrát. K 28. srpnu 1942 zde najdeme záznam:
„Dnes v noci zemřel P. S. Bouška. Starý přítel,
jemuž přeji ráj!“
(mei)

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

Václav Talich

kolaboraci, známý je jeho nucený pěší pochod
z Berouna do Prahy. Choulostivá situace se
nakonec vyřešila Talichovým odchodem na
Slovensko. Po roce 1948 řídil Slovenskou
filharmonii v Bratislavě a oslavil s ní celou
řadu mezinárodních úspěchů. Zemřel 16. března 1961v Berouně ve věku 78 let.

Niccolò Paganini

28. května 1883 se v Kroměříži narodil
jeden z nejvýznamnějších českých dirigentů 20. století Václav Talich. Základy hudebního vzdělání získal u svého otce, správce kůru.
Vystudoval houslovou hru na pražské konzervatoři a hned byl přijat do Berlínské filharmonie. Byl koncertním mistrem v Oděse, učil
v Tbilisi a dirigoval Slovenskou filharmonii
v Lublani. V letech 1919 – 1941 byl uměleckým šéfem České filharmonie. Pražské mezinárodní festivaly mu umožnily získat angažmá
v Anglii, ve Skotsku a ve Švédsku. Za druhé
světové války vedl operu Národního divadla.
Jeho zásluhou se Česká filharmonie povznesla mezi přední světové symfonické orchestry. Po válce byl pronásledován pro údajnou
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27. května
1840 zemřel
v Nice ve věku
58 let úplně
vyčerpán italský
houslista, kytarista a
hudební skladatel Niccolo
Paganini.
Narodil se 27.
října 1782 v rodině janovského kramáře, který měl porozumění pro hudbu.
Malý Paganini poprvé veřejně vystoupil ve
věku jedenácti let. Když mu už nestačili učitelé, zdokonaloval se jako samouk. V sedmnácti
zvládl nejtěžší skladby proslavených houslových skladatelů. Koncertoval a komponoval,
ale v soukromí žil životem dobrodruha, což
mu však jen přidalo na popularitě – široká
veřejnost si libovala v jeho milostných historkách a skandálech. Zažil obrovský úspěch
v metternichovské Vídni. Město dalo na jeho
počest razit pamětní medaili a v restauracích
byl nabízen guláš Paganini. V Praze Paganini
neuspěl, měl právě vážné zdravotní těžkosti.
Díky svému neobyčejnému hudebnímu talentu
je mnohými považován za největšího houslového virtuosa, který kdy žil.

Franz Joseph Haydn

31.května
1809 zemřel ve
Vídni rakouský
hudební
skladatel
Franz
Joseph Haydn,
přední představitel klasického
období v hudbě
(* 31. března
1732). Narodil
se v rodině chudého varhaníka
v
pohraniční
obci Rohrava na hranici Rakouska a Uher.
V mladosti se učil zpěvu a stal se sólistou svatoštěpánského chrámového sboru ve Vídni.
Neměl vyšší hudební vzdělání, a přesto ve
svých 13 letech zcela instinktivně skládal první
skladby. Jeho rané kompozice vyšly bez jeho
vědomí a bez honoráře. Jeho prvním honorářem byl dar 25 zlatých od hraběnky Thunové.
Hrával jako kapelník ve šlechtických rodinách
té doby, mnoho let jako kapelník uherského
knížete Esterházyho. Působil také v Londýně,
kde získal doktorát honoris causa univerzity
v Oxfordu. Spolu s Mozartem se stal dovršitelem hudebního klasicismu. Jako penzista
se v Bonnu seznámil s mladým kapelníkem
Beethovenem a byl jím oslavován. Jeho sláva vzrostla po velkém úspěchu jeho symfonií
před anglickou královnou v Londýně. Hrabě
Harfách mu v rodné Rohravě postavil 15 let
před smrtí pomník. Haydn po sobě zanechal
obrovské dílo, v němž je mimo jiné více než
sto symfonií.
František Janeček
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

Š KO L ST V Í

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater

Další akce, kterou Polická univerzita volného času připravila pro své posluchače se
konala ve středu 23. března. Úvod patřil, jako
obvykle polické „zušce“, která tentokrát vyslala hned celé kvinteto mladých umělců, aby
svým uměním potěšilo přítomné. Kvinteto v
sestavě Anna Novotná (housle), Anna Lichá
(housle), Adam Kašpar (violoncello), Karolina
Soukupová (violoncello) a Maxim Vik (viola)
zahrálo celkem dvě skladby – Noc v Madridu
od Luigi Boccheriniho a Cellový kvintet od
Alexandera Glazunova. Hudba krásná, výkon
hudebníků výborný a tomu odpovídal i následující potlesk.
Poté již následovalo hlavní téma odpoledne a tím byla Česká hudba v době národního obrození. S tímto tématem k nám přijela
naše stálá průvodkyně světem hudby, paní
Jaroslava Janečková. Ano, bylo to již její deváté vystoupení
na půdě PUVČ od
roku 2008, kdy k
nám přijela poprvé. A tak jsme
si poslechli, jak to
tehdy v 18. a 19.
století u nás nejen
v oblasti hudby,
ale vůbec v celé
kultuře vypadalo. S národním
obrozením došlo
na poli kultury k
velkému rozvoji.
V této době je založena jako první
ve střední Evropě Pražská konzervatoř (1811),
vzniká české divadlo, česká opera, otevírá se
Stavovské divadlo, kde je v roce 1826 úspěšně
uvedena první česká opera Dráteník, skladatele Františka Škroupa. Ten se stává zakladatelem české opery, který tak připravil cestu
Smetanovi a dalším skladatelům. Jeho další
dílo, Fidlovačka, v níž poprvé zaznívá naše
budoucí hymna se však paradoxně setkává s
nepřízní kritiky a teprve její obnovená premiéra v roce 1917, už v Národním divadle, získává nadšený ohlas. Národní divadlo, chlouba
českého národa, bylo otevřeno v roce 1881
uvedením Smetanovy opery Libuše. Záhy po
otevření však dochází k velkému požáru a na
znovuotevření si musel český národ počkat
celé dva roky. Při tomto znovuotevření opět
zaznívají slavnostní tóny Libuše. V obrozenecké době působí kromě Františka Škroupa
ještě další hudebníci, na příklad Jan Jakub
Ryba, Pavel Křížkovský, Václav Jan Křtitel
Tomášek a další.
Příjemné odpoledne se zajímavým vyprávěním paní Janečkové skončilo a nezbývá než
jí upřímně poděkovat a těšit se na příští, jubilejní desáté, setkání ve světě hudby.
Na programu další přednášky na PUVČ
bylo opět téma velmi zajímavé, i když, bohužel, oproti minulému tématu hudebnímu s
obsahem mnohem méně líbivým. Přednáška
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totiž nesla název Islámský stát a již tento
pojem vyvolává představy války, násilí a terorismu a tyto termíny jistě nepřinášejí nikomu příjemné pocity. Leč po pořádku. Po
úvodním slově paní Mgr. Idy Jenkové nastoupila na podium žačka polické ZUŠ Bára
Voláková s violou, aby za klavírního doprovodu své spolužačky Magdalény Troutnarové
zahrály Romanci norského skladatele Johanna
Severina Svendsena. Jejich velmi hezký přednes byl oceněn velkým potleskem.
Následovalo několik smutných minut,
které byly věnovány pietní vzpomínce na našeho bývalého spolužáka a kamaráda Mirka
Pichla, se kterým jsme se rozloučili v místní
smuteční síni dne 1. dubna.
Poté se ujal slova pan Petr Tůma, aby
nám přiblížil dnešní neradostnou situaci na
Středním východě.
Pan Tůma vystudoval filozofii na
Masarykově univerzitě v Brně a dále pokračoval ve studiu na pařížské Sorbonně. Po studiích přednášel na Univerzitě Karlově v Praze.
V roce 2008 vstoupil do diplomatických služeb, krátkodobě působil na velvyslanectví
v Káhiře, následně jako zástupce vedoucího českého úřadu v Ramalláhu v Palestině a
naposledy jako zástupce velvyslance v Sýrii.
Tuto misi ukončil v roce 2015 a od této doby
žije v Polici nad Metují jako otec čtyř dětí na
rodičovské dovolené. Z uvedeného je patrné,
že jsme na dané téma získali opravdu fundovaného lektora.
Oblast Blízkého východu je zmítána ozbrojenými konflikty již celá desetiletí. V současné době se ale situace dále vyhrotila s nástupem radikálních islamistů tzv. Islámského
státu, který obsadil část území Sýrie a Iráku a

zde předvádí ostatnímu světu zvrácenou tvář
své ideologie v praxi – brutální popravy zajatců, barbarské ničení antických památek apod.
Situaci zhoršují ještě další okolnosti, jako jsou
boje mezi islámskými šíity a sunnity, občanská válka v Sýrii, kurdský boj o samostatný
stát a své zájmy zde prosazují i další země,
především Rusko, USA a Turecko. Toto vše
má nebezpečný dopad v Evropě ve formě přílivu obrovského množství uprchlíků z těchto
zemí. A řešení této krize? Zatím v nedohlednu.
Přednáška posluchače velmi zaujala a tak

po skončení přednášky musel pan Tůma zodpovědět ještě celou řadu dotazů. Všichni byli
jistě s jeho vystoupením spokojeni, protože
osvětlila mnohé z tohoto konfliktu a tak nezbývá než panu Tůmovi poděkovat a popřát
mu mnoho radostných chvil v jeho současné
funkci na rodičovské dovolené. A na nás teď
čeká 20. dubna již poslední přednáška jarního
semestru, na které se nám má představit svět
archeologie.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016—2017
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Stáhnout si je také můžete na www.mspolice.cz. Žádost je třeba potvrdit od lékaře, že je dítě řádně očkováno
(Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví Z 258/200 Sb. § 50)
Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují

VE DNECH 30.5.2016 a 31.5.2016 OD 9.00 DO 15.00 HODIN V KANCELÁŘI ŠKOLY,
KDE VÁM BUDE PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO. UPOZORŇUJEME, ŽE ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSANÁ OBĚMA RODIČI
A POTVRZENÁ OD LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ ŘÁDNĚ OČKOVÁNO .
Výsledky přijímacího řízení ( dle registračních čísel) budou zveřejněny do 14 dnů ode dne ukončení zápisu na
www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ.
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Na přijetí dítěte do mateřské
školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (školský zákon č.561 /2004 Sb.§ 34 odst. 4)
2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
3. Věk dítěte – dítě, které ve školním roce 2016 -2017 dovrší 3 let – od nejstaršího po nejmladší
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Základní umělecká škola informuje…
Velký soutěžní úspěch žesťových
komorních souborů

Pravidelně jednou za tři roky se koná celostátní soutěž komorní hry dechových nástrojů, která začíná krajským kolem. Nejlepší
soubory jsou zde vybrány pro reprezentaci a
poměření svých výkonů s žáky Základních
uměleckých škol z celé republiky v kole
celostátním.
Letošní krajské klání žesťových souborů
se konalo 23. 3. 2016 v Trutnově.
Tento rok byla konkurence opravdu veliká. Nejen, že výkony souborů z celého
Královéhradeckého kraje byly ve srovnání
s uplynulými roky na daleko vyšší úrovni, ale
i jejich počet dosahoval téměř dvojnásobek,
než tomu bylo před třemi lety. Ovšem postupových míst do celostátního kola byl stejný
počet jako při minulé soutěži – a to deset.
A jak se s těmito okolnostmi vypořádali
naši mladí, poličtí umělci? Pojďme se na to
podívat, zde jsou jejich výsledky:
V první kategorii zahrálo duo Mini Brass
ve složení Jakub Meier – trubka, Prokop
Šedek – baskřídlovka s oceněním 1. místa

Jejich spolužáky i soupeři ve stejné kategorii bylo trio Baby Brass: Tomáš Rotter
– trubka, Jan Vobořil - lesní roh, Štěpán Tyč –
baskřídlovka. Rovněž obdrželi 1. místo.

Trumpet duo – Daniela Hanušová a
Tomáš Šándor - získalo krásné 2. místo.
První místo a zároveň absolutní vítězství
celého soutěžního dne získal Junior Brass:
Josef Hlaváček - trubka, Eliška Jirmannová –
lesní roh a Tomáš Hruška – baskřídlovka.

Ve třetí kategorii reprezentoval naše město
jediný soubor, ale za to s větším počtem muzikantů. Je jím kvinteto Brass band: Tomáš
Kubeček – trubka, Štěpán Kollert – trubka, Markéta Jirmannová – lesní roh, Daniel
Kubeček – baskřídlovka a Michal Sirko - tuba.
Vybojovali si 1. místo.

Posledním souborem naší ZUŠ bylo rovněž žesťové kvinteto Brass Q v nejvyšší, čtvrté kategorii. Jsou to: Petra Svobodová – trubka, Tomáš Pavel – trubka, Vojtěch Procházka
– trombon, Jan Pavel - baskřídlovka, Marek
Zítka – tuba. Jejich výkon též patřil mezi nejlepší se ziskem 1. místa.

Velký úspěch houslistky
Anny Liché v mezinárodní soutěži

Ve dnech 19. a 20. března 2016 se v Praze
uskutečnil IV. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pod záštitou
Václava Hudečka. Zúčastnily se jí dvě houslistky ze třídy pana učitele Ladislava Michala,
a to Anna Lichá a Anna Pospíšilová.
V obrovské
konkurenci 74
kandidátů (41
kandidátů z ČR
a 33 kandidátů
ze
zahraničí)
získala ve své
kategorii Anna
Lichá 3. místo.
Pan
učitel
Ladislav
Michal obdržel
„Cenu pro nejlepšího pedagoga“, protože
jeho žáci získali též dvě 1.
ceny, „Cenu předsedy poroty
Václava Hudečka“ a „Cenu
pro nejúspěšnějšího českého
kandidáta“.
Předsedou poroty byl žák
Josefa Micky, virtuóz Václav
Hudeček. Mimořádnou událostí pro IV. ročník byla účast
porotce pana Davida Takeno,
jednoho z nejvýznamnějších
světových houslových pedagogů a profesora slavné Guildhall
School of Music and Drama v Londýně. V
soutěži byli zastoupení účastníci z těchto
zemí: Ázerbájdžán, Dánsko, Itálie, Japonsko,
Korea, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko,
Slovensko, Slovinsko, Spojené království,
Německo, Španělsko, Turecko, Ukrajina a samozřejmě Česká republika.

Krajské kolo soutěže
v komorní hře smyčcových nástrojů

Druhá kategorie byla též za naší Zušku
obsazena dvěma soubory.
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Všechny soubory, které se umístily jako
první, čeká nelehký úkol v podobě obhájení
jejich skvělých výkonů v celostátním kole.
Z celkových deseti postupových míst přidělených Královehradeckému kraji jich pět obsadila ZUŠ Police nad Metují. Je to nádherný
výsledek práce našich mladých muzikantů!
Přejeme hodně štěstí a úspěchu ve finále
soutěže, které se koná 5. – 8. května v Ostravě
– Orlové.
Držme jim i jejich pedagogům palce!

Dne 7. dubna 2016 se v
naší ZUŠ konalo krajské kolo v
komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Soutěž se proměnila v maraton v momentě,
kdy se do soutěže přihlásilo 59
souborů (200 dětí), soutěžit se
začalo 8:30 hodin a poslední
diplom byl rozdán v 22:30. Pro
všechny zúčastněné je krajské kolo vrcholem
sezony, protože dále může postoupit pouze
zlomeček soutěžících. Soubory hodnotila odborná porota složená z profesorů převážně pardubické konzervatoře, podle jejího rozhodnutí
postupuje 7 souborů s nejvyšším počtem získaných bodů do celonárodního finále.
Slovy předsedy poroty PhDr. Vladimíra
Kulíka: “Je úžasné kolik dětí dnes hraje a ještě k tomu výborně a s nadšením na smyčcové
nástroje.“
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

A výsledky našich studentů, které do soutěže připravili pedagogové Michaela a Ladislav Michalovi, Karolína Sorokinová a Dagmar
Vajsarová?
1. cena s postupem do ústředního kola: Smyčcové kvinteto
(Anna Novotná, Anna Lichá, Maxim Vik, Karolína Soukupová, Adam
Kašpar)
1. cena s postupem do ústředního kola: Klavírní kvarteto
(Eliška Novotná, Kristýna Jelínková, Lukáš Jirásek, Michael Važan)
1. cena: Smyčcové trio
(Anna Pospíšilová, Josef Pospíšil, Františka Pospíšilová)
1. cena: Smyčcové kvinteto s kontrabasem
(Kateřina Karpfová, Karolína Karpfová, Barbora Voláková, Klára
Ištoková, Alena Justová)
1. cena: Smyčcové kvarteto
(Lucie Lichá, Marie Tauchmanová, Jakub Kubásek, Pavla Černohorská)
1. cena: Duo violoncello a kontrabas
(Ráchel a Josef Jursovi)
2. cena: Sexteto
(Barbara Novotná, Anežka Térová, Jarmila Troutnarová, Karolína
Hlušková, Samuel Vik, Barbora Johnová)
Zvláštní uznání poroty za mimořádnou pedagogickou práci získali
Michaela a Ladislav Michalovi
Blahopřejeme všem!

PETR KOŘÍNEK představuje už řadu let českou kontrabasovou
špičku. Během své bohaté kariéry jazzového hudebníka hrál ve skupinách, které dnes už znamenají milníky v historii čs. Jazzu: „S+HQ“
Karla Velebného, „Jazz Cellula“ Laca Décziho, Big band Čs. Rozhlasu.
Spolupracoval s J.Stivínem, R.Daškem, L.Gerhardem, J.„Dodo“
Sošokou, E.Viklickým, K.Růžičkou, J.Vejvodou.
Založil „Pražské jazzové kvarteto “ a „Moravské jazzové kvinteto“. V
r. 1998 založil ve spolupráci s nakladatelstvím Jazz Art Production „
Petr Kořínek Jazz Orchestra“.
Na mezinárodní jazzové scéně působil s významnými jazzovými osobnostmi, jako jsou např. Alan Praskin, Lee Harper, Charlie Mariano,
Attila Zoller, Karen Edwards, Jeff Gardner a další. V současné době
vyučuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.

Koncert maminkám

Vítězné Smyčcové kvinteto - 1. cena s postupem do ústředního kola

Ve čtvrtek 12. května vás zveme do Kolárova divadla, kde pořádáme od 18 hodin již tradiční „KONCERT MAMINKÁM“ u příležitosti
svátku matek.
Program bude patřit všem pěveckým sborům od těch nejmenších
v přípravném studiu až po nejvyspělejší zpěváky v pěveckých sborech
Studánečka a Studánka. V programu vystoupí také dechové soubory a
orchestry.
Srdečně zveme na tento koncert všechny – nejenom maminky! 

Smyčcové kvinteto s kontrabasem - 1. cena

Pozvání na jazzový koncert

MORAVSKÉ JAZZOVÉ DUO
a Evžen Sokolovský

A již nyní se můžeme těšit na další jazzový bonbónek – Moravské
jazzové duo, které tvoří kontrabasista Petr Kořínek a kytarista Milan
Kašuba.
Koncert Moravského jazzového dua nejen s hudbou, ale i s povídáním třetího hosta, režiséra Evžena Sokolovského ml., se uskuteční
v pátek 6. května v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ.
Srdečně vás zveme na tento mimořádný umělecký zážitek!
MILAN KAŠUBA, jazzový kytarista a skladatel, v současnosti (kromě
své koncertní dráhy) vyučuje jazzovou kytaru a improvizaci na JAMU
v Brně. Nahrál desítky skladeb pro Český rozhlas Brno a spolu s kontrabasistou Petrem Kořínkem vydal CD Přátelé.
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016
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Koncert Bigbandu se švédským
symfonickým orchestrem

V pondělí 30. května navštíví naši školu mládežnický symfonický
orchestr „La Bamba Strings“ ze švédského města Ängelholm, který je
v České republice na koncertním turné.
Naši hosté si
prohlédnou učebny
naší zuš a chtějí se
seznámit se způsobem hudební výuky
u nás. Na závěr jejich návštěvy uspořádáme v Kolárově
divadle společný
koncert, na kterém
vystoupí se švédským orchestrem i
náš Velký dechový orchestr „Big
band“.
Koncert
se
uskuteční v pondělí 30. května v 18
hodin a přejeme si,
aby byl předzvěstí
budoucí mezinárodní spolupráce
mezi našimi orchestry a švédskými partnery.
(ZUŠ)

NEUVĚŘITELNÝ ÚSPĚCH
BRATRŮ MICHALOVÝCH

Neuvěřitelná zpráva k nám dorazila přes oceán od našich bývalých
absolventů Šimona a Matouše Michalových. Ale pěkně po pořádku:
Bratři již několik let působí v USA, kde nejprve vystudovali
prestižní akademii Juilliard School of Music a nyní dokončují magisterský studijní program na Manhattan School of Music v New Yorku.
Před dvěma měsíci vyhlásil slavný symfonický orchestr, Chicago
Symphony Orchestra, momentálně považovaný za nejlepší americký
orchestr, konkurz na dvě místa hráčů na housle, a bratři si řekli, že
zkusí štěstí a do konkurzu se přihlásí.
Jenže ke konkurzu se dostavilo 300 špičkových houslistů, z nichž
většina prošla praxí ve světoznámých orchestrech. Vlastní konkurz
probíhal formou několika vyřazovacích kol, kdy hráči hráli anonymně
za plentou. Do finále se dostalo sedm nejlepších, kteří se ve velmi náročném, již veřejném souboji střetli o dvě nabízená místa.
A zde se dostáváme k famóznímu úspěchu, zmíněnému v titulku.
V tomto konkurzu totiž nakonec zvítězili naši mladí houslisté a stali
se právoplatnými členy Chicagské filharmonie, což je cíl, o kterém sní
nejlepší světoví houslisté jako o vrcholu své kariéry!
Deník MF DNES ve své sobotní příloze věnoval tomuto úspěchu
českých hudebníků celostránkovou reportáž Filipa Saviera a my se připojujeme s gratulací a přáním, aby naši chlapci dál šířili dobré jméno
českých muzikantů pod taktovkou nejslavnějších světových dirigentů.

VIDEOSALON A ZLATÉ SLUNCE 2016

V sobotu 16. dubna se v novoměstském Kině 70 konalo krajské
kolo Videosalonu, soutěže neprofesionální filmové tvorby. Náš přístup
k obesílání soutěží je takový, že filmy autorů mladších patnácti let posíláme na dětskou soutěž Zlaté slunce a od starších žáků na Videosalon.
Proč? Krajského kola Videosalonu se sice mohou zúčastnit i mladší
tvůrci, ale jejich filmy nemohou postoupit do národního kola i kdyby
byly sebelepší, protože věková hranice patnácti let je nepodkročitelná.
A navíc si musíme vybrat jednu nebo druhou soutěž - obě současně
obeslat nelze.
Do Videosalonu jsme tedy poslali film Gabriely Palijové “Vnitřnost”
- černobílý autorský snímek na pomezí videoartu. Ve Videosalonu bylo
v krajském kole změněno hodnocení. Úspěšní autoři nedostávají místa,
ale postup - a Gabča toto ocenění získala v kategorii filmový experiment, její film tedy pokračuje v červnu do Ústí nad Orlicí. Na fotografii
je zachycena při přebírání ocenění.
Do Zlatého slunce, které se konalo ve Dvoře Králové už 11. března jsme poslali krátkou parodii na starý francouzský film Červený

Šimon a Matouš Michalovi v šatně s kolegy
již jako profesionální členové orchestru

Celkový pohled na Chicago Symphony Orchestra a jejich koncertní sál
Lubor Bořek
balónek, kterou její autor Nikolas
Letzel nazval “Kdo chce moc,
nemá nic”. S tímto filmečkem
jsme postoupili do národního
kola, které bude také v červnu v
Blansku.

Oba filmy budete mít možnost vidět během “Promítání v
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Grafice” v květnu. “Vnitřnost”
při autorské projekci v pátek 27.
a “Kdo chce moc…” ve čtvrtek
26. května.
Autorům
blahopřejeme
a těšíme se na vaši účast při
projekcích.
Vladimír Beran
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TÝDEN V GRAFICE

"GRAFIKA" je zastřešující název pro ateliéry multimediální tvorby v ZUŠ Police nad
Metují. Roky jsme se pokoušeli o vznešenější pojmenování, ale vždy to zase u "Grafiky"
skončilo, protože je to název jednoslovný,
snadno zapamatovatelný a dobře se s ním
pracuje.
Dlouhodobě se v Grafice snažíme spolupracovat se základními školami regionu - a v
poslední době i s veřejností. Dříve to byly výjezdy do jednotlivých škol, ale od chvíle, kdy
máme nové prostory, si školy zveme k nám.
A před dvěma lety jsme poprvé otevřeli týden
návštěv pro všechny zájemce.
V loňském školním roce byla přestávka,
protože právě gradovaly přípravy na náš slavnostní večer k pětadvacátému výročí školy, ale
nyní se k mladé tradici vracíme.
"TÝDEN V GRAFICE" je vlastně také zastřešující název - tentokrát pro aktivity, které
zde děláme pro veřejnost. Během týdne od 23.
do 27. května proběhnou tři typy akcí - a každá je určena jiné cílové skupině.
“FILMOVÁNÍ V GRAFICE” je praktická filmová dílna určená školám, která bude
v každý uvedený den dvakrát během dopoledne, takže se zde může vystřídat až deset kolektivů. Letošní téma bude “Natoč si
svůj sen”. Zájemci se musí zaregistrovat na

internetových stránkách školy a domluvit si
termín návštěvy, potom dostanou podrobné
informace.
“JAK TO CHODÍ V GRAFICE” jsme
připravili pro zájemce o studium. Rodiče se
svými dětmi mohou přijít přímo do vyučování v uvedeném týdnu od pondělí do čtvrtka - vždycky odpoledne, “okouknout si, jak
to chodí” a podle toho se dále rozhodovat. V
pátek se neučí, a tak toto odpoledne vyhradíme osobním konzultacím a zápisu do Grafické
přípravky. Doporučuji sledovat bližší informace na webu školy.
“PROMÍTÁNÍ V GRAFICE - FESTIVAL
SMYČKA” - první ročník “filmového festivalu v novém formátu - filmový blok bude
promítán ve smyčce - to znamená, že po
skončení posledního filmu se “pojede” znovu od začátku, takže můžete přjít kdykoliv
v průběhu promítání, blok dokoukat a to, co
jste nestihli si prohlédnout v dalším “kolečku”. Jednotlivé bloky budou mít cca 40 minut,
takže bychom je mezi 18. až 20. hodinou měli
stihnout “otočit” třikrát. Promítat budeme od
úterý 24. do pátku 27. května. Bližší podrobnosti opět doporučuji sledovat na webu nebo
plakátech. Těšit se můžete na průřez celou filmovou historií Grafiky.
“Grizzly Otec nezvěstný” - úterní projekce

Červená pro polické gymnázium
K mnohým z vás se patrně dostala informace týkající se plánovaného založení nové střední školy v Polici nad Metují od školního roku
2016/17, skutečně jsme usilovali o vznik soukromé školy s názvem Gymnázium Collegium.
Některé jsme touto myšlenkou potěšili a nadchli,
jiné překvapili, šokovali či vyděsili. V poslední
době se (v souvislosti s probíhajícími přijímacími zkouškami) množí počet dotazů směřující ke
mně, zda se škola otevře, rozhodl jsem se tedy
odpovědět na ně v Polickém měsíčníku.
Záměr založit smysluplnou malou střední
školu, která bude důstojnou alternativou k těm již
existujícím velkým státním, se v mé hlavě zrodil
před pár lety. Hledal jsem inspiraci, zajímal se
o problematiku alternativního vzdělávání nadaných dětí a spolupracoval s některými již existujícími školami. Zhruba před rokem jsme společně s mými blízkými přáteli Hanou Dubskou
a Michalem Tarantem začali připravovat vše
potřebné. Nechtěli jsme náš záměr v první fázi
příliš medializovat, bylo pro nás důležité nejprve
zařídit potřebnou administrativu a nechat školu
zapsat do rejstříku škol a školských zařízení. Rád
bych se krátce zmínil o této anabázi směřující k
založení gymnázia, málokdo si dokáže představit množství „papírování“, které je pro přípravu
dokumentace potřeba (vybavte si třeba veškeré
jednání s úřady nutné pro stavbu například většího zahradního altánu s kvalitními základy, toto
si následně vynásobte cca deseti). Přesto se nám
všechny zákonem uložené poklady a jejich přílohy, které jsou nutné ke vzniku školy, podařilo
vytvořit / zajistit. V průběhu našeho následného
jednání s Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje média toto snažení zachytila, a tak několik
článků o plánované škole na podzim vyšlo.
Zde bych se patrně měl zmínit o tom, jak
měla námi zřizovaná škola vypadat. Měla mít
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třídy přibližně o 20 až 25 studentech, primu jsme
chtěli otevírat vždy jen jednou za dva roky – osmileté gymnázium by tedy postupně mělo čtyři
ročníky, tedy přibližně 80 až 100 studentů, což by
umožnilo společné akce, výjezdy, společnou práci na školních projektech. Malý počet studentů ve
třídách i na škole je podle nás nezbytný pro individuální přístup, respektování a rozvoj studijních
předpokladů jednotlivých studentů. V průběhu
roku jsme chtěli pomocí projektů realizovaných
v regionu i na výjezdech a expedicích usilovat o
zařazení aktivit, které měly být prospěšné společnosti, městu Police i veřejnosti. Vše jsme cíleně směřovali k praktickému osvojení této práce,
využití nadání a schopností každého ze studentů,
prohloubení jeho vědomostí v oblasti (oboru),
která je mu blízká, k příležitosti vyniknout. Ze
základních tezí uvedu například: Škola je živým
společenstvím lidí (nikoli budovou), mezi kterými jsou pozitivní vztahy a minimální bariéry.
Škola je příležitostí pro plnohodnotný život dítěte/mladého člověka již v současnosti. Škola rozvíjí všechny stránky života člověka – tělesnou,
duševní i duchovní. Škola umožňuje žákům zaměřit se více na průběh výchovně-vzdělávacího
procesu, ne pouze na jeho výsledek. Škola podporuje mladé lidi, aby dozráli v oblasti sociální
a morální, aby následně přijali zodpovědnost za
svůj život. Škola směřuje ke společným cílům,
které přesahují zájmy jednotlivce. Aktivity zařazené do výchovně – vzdělávacího procesu jsou
smysluplné. Výchova se nerealizuje pouze slovy,
ale také příkladem, činnostmi, prostředím, kontaktem s lidmi, způsobem života.
Bohužel po schůzce s Mgr. Táňou Šormovou,
krajskou radní pro školství, mi bylo jasné, že pro
alternativy není v našem regionu prostor. Nemám
jí to za zlé, sama přiznala, že si politicky v době
optimalizací krajských škol nemůže dovolit

24. května - dva dokumenty, první o polickém
rodákovi Bohuslavu Strauchovi, druhý o spisovateli Egonu Hostovském.
“Vůle Žít” - středeční projekce 25. května náš nejúspěšnější dokument, kde se podařilo
skloubit velmi silné téma se špičkovým filmovým zpracováním. Vzhledem k delší stopáži
se bude ve “smyčce” točit jenom tento titul.
“Drobnosti z Grafiky” - čtvrteční projekce
26. května - krátké filmy, filmečky a etudy z
celé historie naší filmové tvorby. Na stránkách
školy snadno najdete podrobný program.
“Autorský večer Gabriely Palijové a
Jakuba Vovse” - páteční projekce 27. května
- pásmo náročných uměleckých filmů našich
úspěšných filmařů na pomezí videoartu - těšit
se můžete na “vizuální koncert nebo báseň” - a
možná přijdou i autoři.
Těšíme se na vás - a nezapomeňte podrobnosti budeme zveřejňovat na webu
školy. A ještě jedna poznámka. Celou sérii
aktivit jsme zařadili do celostátního projektu
“Týden uměleckého vzdělávání a amatérské
tvorby”, který je součástí mezinárodní akce
zaměřené na podporu a propagaci uměleckého
vzdělávání, v němž je náš systém Základních
uměleckých škol unikátem, který nám v cizině
závidí.
Vladimír Beran

požehnat nově vznikající střední škole, natož
soukromému víceletému gymnáziu. Námi očekávané nedoporučující stanovisko krajského úřadu
bylo pochopitelně respektováno Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. Odůvodnění zamítnutí naší žádosti o zápis školy, proti kterému
není možné podat rozklad, zní: „Zapsání školy
není v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období
2015-2020“. A tak je po alternativách!
Na tomto místě bych rád poděkoval mým
„spoluzřizovatelům“ - Hance a Michalovi - za
jejich odvahu (společně se mnou se případně
zadlužit a s velkou naivitou pustit do akce s nejistou budoucností) a množství času, energie i
peněz, které záměru věnovali, dále Radě města Police nad Metují za důvěru a podporu naší
myšlenky, majitelům budovy bývalého penzionu
Adler (kde měla škola sídlit) za ochotu, zakladateli a řediteli Přírodní školy Mgr. Františku
Tichému, který nám byl velkou oporou i zdrojem
inspirace a jeho škola důkazem, že lze vzdělávat i
jinak. Taky upřímně děkuji řediteli broumovského gymnázia PaedDr. Karlu Výravskému za jeho
profesionální a kolegiální přístup v době, kdy
jsme záměr zveřejnili.
První bitvu jsme prohráli, snad posíleni a poučeni třeba jednou půjdeme do další. Já osobně
potřebuji dělat věci, které dávají smysl, snad se
mi jednou poštěstí být u toho, kdy v regionu bude
moci vzniknout i smysluplnější škola, která nebude náhradou těch stávajících, ale alternativou.
Tak by to v demokratickém státě přece mělo být,
člověk má mít právo volby, tomu my, pravdoláskaři, věříme. Všem vzdělavatelům i vzdělávaným přeji vše dobré!
A nevzdávejme boj s větrnými mlýny!

Michal Bureš
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Střední odborná škola sociální - EA Náchod

pořádala dne 17. 3. 2016 6. Projektový
den. Akce na pomoc Srí Lance a Iráku se konala v budově školy. Od 10 hodin zde paralelně
probíhaly přednášky PMD v podání národního
ředitele PMD v ČR Mgr. Leoše Halbrštáta a
kameramana Martina Rýznara. Formou těchto přednášek se žáci dozvěděli o životě na Srí
Lance. Eliáš Molnár žákům zprostředkoval informace o pomoci DIAKONIE ČCE v Iráku.
Po přestávce, která byla vyhrazena na

nákup misijních koláčků, studentských výrobků a materiálů PMD a
fairtradových dobrot, následoval studentský program. Letos se studentům
program opravdu vydařil! Předvedli
působivé ukázky iráckého tance a
tance ze Srí Lanky. Nechyběly ani
prezentace v angličtině. Po zamyšlení spirituála Marka Bárty zazněla hymna PMD Pošli mě, půjdu já.
Tuto píseň zazpívali
všichni
studenti
společně.
Na závěr celého
dne nikdo ze studentů
asi jen tak nezapomene, neboť
prvnímu ročníku se podařilo
roztančit celou tělocvičnu,
kterou kolovalo veliké srdce a
všude zněla dojemná píseň We
are the World!
Po celý týden také probíhala
prodejní
výstava

Jarní nabídka mladých
aranžérů z Velkého Poříčí

Jako každý rok i letos začaly přípravy na svátky jara
pro aranžéry a aranžérky ze
Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve
Velkém Poříčí ve značném
předstihu. Bylo třeba vše připravit tak, aby stihli zrealizo-

vat všechny externí výstavy,
na které byli pozváni. Hned
na začátku března se po tři
dny prezentovali v Městské
knihovně v Náchodě. Dále
předvedli své umění také
v Obecním domě Suchý Důl.
Hned potom se konala velikonoční výstava v Obecním
domě ve Velkém Poříčí.
Vystavené výrobky měly u
návštěvníků velký úspěch a
doslova mizely pod rukama.
Celý velikonoční aranžérský
maraton byl zakončen výstavou a trhy v hronovském
Čapkově sále. I zde prodávaly nadějné mladé aranžérky
své výrobky, které se velmi
líbily. V mnoha domácnostech ozdobily interiéry, okna
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i dveře a navodily správnou
jarní atmosféru.
Jelikož aranžéři mají
v rámci odborného výcviku
jako náplň práci s jednotlivými základními materiály
jako je papír, kov, drát, dřevo
a přírodniny, vznikl nápad jejich výrobky
zviditelnit
a
zveřejnit. A tak
se začal klubat
Škobchůdek =
školní obchůdek, umístěný
hned u vstupu
do areálu poříčské
školy
v
prostorách
bývalé
vrátnice. Prodejní doba je zatím
jen dva dny v týdnu, a to ve
středu a ve čtvrtek dopoledne.
Obchůdek se podařilo vyplnit
zbožím, které žáci sami vyráběli. Vše je opravdu HAND
MADE. Jsou to například
výrobky z drátu a přírodnin,
pohankové polštářky či dřevěná srdce. Zveme tedy všechny
zájemce, aby se ve středu či
čtvrtek dopoledne zastavili
v našem školním obchůdku,
třeba je něco zaujme a odnesou si dáreček.
Ivana Krtičková,
Ing. Eva Vávrová,
Mgr. Ivana Čížková
Střední škola propagační
tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz

studentských výrobků a materiálů PMD v
knihovně i s doprovodným programem pro
děti. Výtěžek z celého týdne i z prodeje perníkových srdíček k Valentýnu a ze zářijového
pohádkového lesa Putování do oblak bude
prostřednictvím PMD a DIAKONIE doručen
těm nejpotřebnějším ze Srí Lanky a Iráku.
Markéta Vyšatová

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

Polická základka pořádala již
pátým rokem okresní finále víceboje. A také ten letošní ročník se
zařadil mezi ty vydařené.

yy akce byla tradičně velmi dobře
zorganizovaná, všechno proběhlo v pohodě a tak velký díky
patří všem, kteří pomáhali:
žákům osmých ročníků v roli
pomocníků, Ondrovi Čálkovi
a Adamu Kolářovi za fotodokumentaci a tradičnímu týmu
rozhodčích, Jirkovi Břeskému,
Pepovi Stuchlíkovi, Tondovi
Pohlovi, Jroslavu Vrabcovi a
Aleši Mitterwaldovi.
yy využili jsme vstřícné zázemí a
dobré vybavení kabinetu tělesné výchovy naší školy
yy letošní ročník byl nejsilněji obsazen z pohledu počtu účastníků – 120 závodníků
yy naše družstvo zvítězilo s velmi dobrým bodovým ziskem,
historicky druhým nejvyšším
z pohledu výsledků naší školy,
/21 268 bodů / a postupuje na
krajské finále
yy kromě osmi členů týmu si postup v jednotlivcích vybojovala
i šestice kluků
Veškerý výsledkový servis
z této akce, stejně tak i fotografie naleznete na webových stránkách polické základky. Přehled
výsledků z jiných okresů i více
informací k akci najdete na webu,
stačí zadat do vyhledávače: Sazka
Olympijský víceboj.

Krajské kolo se koná 30. května 2016 v Hradci Králové a budeme usilovat o postup na republikové finále, které se bude konat
začátkem září – tentokrát v Brně.
Držte nám palce!
Velké poděkování všem žákyním a žákům naší školy za předvedené výkony a snahu. A nejen jim,
ale také všem účastníkům akce, za
bezva chování a atmosféru v průběhu celého sportovního dne.
P. Jansa, kabinet tv.

Umístění našich žáků „na
bedně“:
1. místo
družstvo
B.Meierová,
V.+V. Gajdošovy, M.Šrůtková,
R.Mitiska, A.Werner, Š.Kollert, D.
Hofman
v jednotlivých kategoriích –
podle ročníku narození:
1. místo Bára Meierová
Ondřej Binar
Štěpán Kollert
Daniel Hofman
Filip Werner
2. místo Maria Šrůtková
Veronika Gajdošová
Sára Šolcová
Rosťa Mitiska
Adam Werner
Jakub Meier
3. místo Viktorie Gajdošová
Lucie Bornová
Hana Štěpánková
Michal Sirko
Břetislav Řezníček
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Střední průmyslová škola, Hronov,
Hostovského 910

Kontaktní výstava na Střední
průmyslové škole v Hronově

Již tradičně pořádá v březnu naše
škola ve spolupráci se sociálními partnery a firmami regionu Kontaktní výstavu pro žáky 8. tříd základních škol.
Letos proběhl už 21. ročník. Svou činnost prezentovalo 15 firem a podniků
našeho regionu. Žáci základních škol
tak měli jedinečnou možnost seznámit

se s výrobními programy a možnostmi firem v okolí. Za rok je totiž čeká
důležité rozhodnutí – jakému povolání

by se chtěli věnovat a na jakou střední
školu podají přihlášku.
Výstava se již tradičně setkala
s velkým zájmem ze strany základních
škol. Téměř 300 osmáků z 11 základních si prohlédlo nejen samotnou výstavu, ale seznámili se i s prostředím
hronovské průmyslovky a možnostmi

studia na této škole. Žákům se
věnovali jak učitelé, tak žáci
školy, kteří je zasvětili i do mimoškolního života na naší škole. Návštěvníci výstavy si mohli
prohlédnout odborné učebny,
moderní robotické pracoviště i
dílny ve Vrchlického ulici.
Těšíme se, že se s některými žáky uvidíme na podzim na
Dnech otevřených dveří a s některými i později i ve škole
Mgr. Jana Maslikiewiczová
SPŠ Hronov

Broumovští gymnazisté
se toulali Římem

Vatikánská muzea, Sixtinská kaple, chrám sv.Petra , Berniniho kolonáda,
Hadriánovo mauzoleum, Andělský most, Piazza Navona, Campo Dei Fiori, San
Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, Palazzo del Quirinale, fontána Di
Trevi, Panthéon, Španělské schody, literární
kavárna Greco, Piazza del Popolo,Koloseum,
Palatin, Forum Romanum, Kapitol, císařská fóra, Trajánův sloup, San Clemente s
hrobem Konstantina, San Pietro in Vincoli s
Michelangelovým Mojžíšem....desítky dalších kostelů, fontány, kašny, ruiny antických
chrámů, sloupy, malebná zákoutí, historické
uličky...kavárníčky, pizzerie, skvělé preso, výborné jídlo.....elegantní muži, půvabné ženy, divoká doprava, vůně a barvy “věčného města”...
citronovníky, pomeranče, mně neznámé kytky
a vonící keře… Tři dny bohatého programu v
jednom z nejkrásnějších měst světa. Cesta, která vydá za desítky hodin dějepisu, literatury či
zeměpisu.
Milan Kulhánek, průvodce zájezdu,
učitel Gymnázia Broumov
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Březen ve znamení soutěže
odborných dovedností

Již tradičně bylo jaro ve znamení Soutěže odborných
dovedností žáků třetích ročníků oborů vzdělání s výučním
listem. Naše škola byla pořádající školou pro soutěž v oboru elektrikář slaboproud. Sjelo se k nám 12 dvoučlenných
družstev z celé republiky. Budoucí elektrikáři změřili své
síly jak v kategorii družstev, tak v jednotlivcích. Domácím
se nadmíru dařilo. V jednotlivcích obsadil David Teuber 2.
místo a Jakub Jarý skončil na 6. místě. V družstvech byli
naši žáci jednoznačně nejlepší, takže pomyslná zlatá medaile zůstala doma.

Stejná dvojice (Teuber, Jarý) jela bojovat do Hradce
Králové o umístění i v oboru elektrikář silnoproud. I v této
soutěži kluci obstáli a obsadili v silné konkurenci družstev
pěkné 5. místo.
Nástrojaři letos vyrazili do Trutnova. Dvojice Jan
Pašťálka a Matěj Mrkos obsadila v družstvech 8. místo. Sice
nenavázali na úspěch svých předchůdců, ale ostudu škole
rozhodně neudělali. Konkurence byla však lepší.

Účastníkům soutěží děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a věříme, že najdou své následovníky i v příštích ročnících soutěže.
Mgr. Jana Maslikiewiczová - SPŠ Hronov
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Úspěchy broumovského gymnázia v programu Excelence
Jednou z trvalých priorit naší školy je zapojování žáků do vědomostních soutěží. Zapojování
do soutěží je důležité především pro žáky samotné. Při přípravě na soutěže se učí vytrvalosti a samostatnosti, musí řešit různé problémy a
překonávat překážky, získávají větší přehled po
zvoleném vědním oboru. Během vědomostní
soutěže se učí zvládat trému a řešit stresové situace. To vše nepochybně využijí během maturitní
zkoušky, při přijímacím řízení na vysoké školy a
během vysokoškolských studií. Dobré výsledky
našich žáků v soutěžích zároveň zvyšují prestiž
školy v očích veřejnosti.
Ministerstvo školství hovoří v této souvislosti o práci s talentovanými žáky a podporuje ji rozvojovým programem „Excelence“. Základním
cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky
na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích. Mezi další
cíle programu patří rovněž:
yy posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických
pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň
žáků nad rámec školních vzdělávacích programů; podpořit zájem žáků o přírodovědné,
technické a další vybrané předměty a vytvořit
předpoklady pro přípravu dostatečného počtu
špičkových odborníků v preferovaných obo-

rech;
yy podpořit aktivity pedagogických pracovníků
zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit;
yy posílit personální podmínky, které povedou
ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí
a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky;
yy finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků podle
výsledků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT;
yy všestranně využít informací o talentovaných
žácích v průběhu jejich následného vysokoškolského studia, a tím též podpořit kvalitu a
diverzifikaci vysokých škol;
yy poskytnout výrazný impuls pro zvyšování
kvality vzdělávání v celém školském systému.
Postupem podle tohoto programu ministerstvo umožňuje středním školám získat na základě podané žádosti finanční prostředky ze státního
rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve věkové kategorii nad 15 let.
Soutěže jsou rozděleny do čtyř skupin podle významu a rozdílu v rozdělování bodů na krajské a
ústřední úrovni. Poskytnuté finanční prostředky

z tohoto programu školy začlení do fondu mzdových prostředků a jsou určeny na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka,
který byl v tomto programu ohodnocen body za
výsledky v soutěži.
Za loňský školní rok 2014/2015 přinesli
broumovskému gymnáziu body do programu
Excelence čtyři žáci, z toho tři žáci se umístili na
krajské úrovni do šestého a jedenkrát jsme získali pořadí do sedmého místa na celostátní úrovni.
Toto lze považovat za velký úspěch svědčící o
dobré práci školy s tzv. talentovanými žáky. Za
přidělené body jsme získali 23 500,- Kč na odměny učitelů, kteří se na přípravě žáků podíleli.
V rámci kraje jsme byli na 11. místě (v kraji
je asi 60 škol zřizovaných krajem). Ve srovnání s gymnázii jsme byli lepší než gymnázia Jaroměř, Nová Paka, Vrchlabí, Hostinné,
Dvůr Králové n. L., Nový Bydžov. Stejný výsledek jako my mělo gymnázium v Hořicích.
Lepší byla jen gymnázia: Náchod, Rychnov,
Dobruška a Hradec Králové.
Děkuji všem, kteří se na přípravě žáků na
soutěže podílejí a kteří s nimi na soutěže jezdí.
Děkuji všem žákům školy, kteří se vědomostních
soutěží zúčastňují a dobře školu reprezentují na
okresní, krajské i celostátní úrovni.

Karel Výravský, ředitel školy

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Podpořte 11. května již 20. ročník Květinového dne!

Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině za
zlepšení léčby a výzkumu nádorových onemocnění ve středu dne 11. května již 20.
ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový
den s označením Český den proti rakovině
2016. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci
před rizikovými faktory, spolupodílejícími se
na nádorových onemocněních. Účelem sbírky
je nádorová prevence, zlepšení kvality života

onkologických pacientů, podpora onkologické
výchovy, výzkumu a vybavení onkologických
center. Tradičním symbolem sbírky je žlutý
květ měsíčku lékařského, barva stužky u
kytiček bude letos růžová. Kvítek bude opět
nabízen za minimální příspěvek 20 Kč.
Hlavním tématem sbírky a letáků bude
tentokrát prevence nádorů prsu. Jde o jedno
z nejčastějších onkologických onemocnění
v evropské populaci s výskytem 63 diagnóz
na 100 000 žen, u nás v České republice dokonce 71 případů na 100 000 žen. Přes mnohé
informační kampaně a možnosti screeningu
stále mezi námi žijí ženy,
které onemocnění zanedbají
i v případě jasných příznaků.
Dodržováním jednoduchých
zásad zdravého životního
stylu lze však podle nejnovějších poznatků až polovině
všech onkologických onemocnění dokonce předejít!
V našem regionu se
Květinovému dnu dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině Náchod se sídlem
v budově MěÚ Náchod,
Palachova 1303, která již
více než 20 let působí v oblasti prevence a podpory
nemocných. Díky její spolupráci s 15 středními školami a skauty v mnoha městech a
obcích Náchodska, Broumovska, Policka,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme
oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a
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kde má Květinový den každoroční podporu
veřejnosti.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i vy!
Liga proti rakovině Náchod

Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

Seniorské aktuality...
Dubnové setkání Senior klubu Ostaš zahájila pí předsedkyně H. Pivoňková a hned následovala hudba, náročná skladba Ant. Vivaldiho
ALLEGRO A-moll v podání ZUŠ. Pan učitel
Čapek doprovodný klavír a housličky, které naučily i „Dalibora, housti“ pevně v rukou dívenky

Kristýny Jelínkové zněly. Blahopřání a potlesk.
Važme si té naší omladiny, která žije hudbou!
Je to úžasné! Informace o výletě do Polska téměř vyčerpány. Cíl? Zámek a park KSIAZ
BAROKOVY. Po prohlídce zastavení u těch,
ze kterých ze sedla je údajně nejhezčí pohled na
svět a to KONÍ. Následuje Wałbrzych odjezd
24/5 v 8.00 hodin od radnice, ale my se ještě setkáme 17/5 v Pellyho domech.
Štěstí přeje připraveným a přání se plní, to
naše je téměř 100%! Dámy idol našeho mládí,
šaramantní muž pan Richard Adam, zpěvák má
našlápnuto mezi nás! Držme palce!!! Raneček
kultury rozvázala Ivanka Richterová mimo jiné
Králova řeč – Východočeské divadlo Pardubice.
Večer autorského čtení p. Miloň Čepelka a 6NA
CHODNÍKU z Náchoda. Noc literatury – sraz u
Julinky. Historie 6 míst našeho města. Provětrejte
„MYSLIVNU“ sraz 11.5. v 18.00 hod do 22.00
hod. Neseďte doma, podpořte kulturu!

Milým hostem byl pan Ing. Jiří Gloser
a s ním jsme se přenesli do krajiny drsnější. Prostřednictvím dokumentárních snímků
jsme za cestu letadlem spatřili horské velikány, ale i Nepál, Káthmándu, Annapurnu 8 091
m. Průvodní slovo mělo vtip a ŠMRNC. Země
a horské masivy úžasné, ale prý potkávali všude milé, laskavé a hezké lidi. Děkujeme panu
Gloserovi, hodně šťastných cest a návratů a i p.
Kamilu Huškovi, který mu na přednášce asistoval. „NEPÁL NEZMĚNÍŠ – NEPÁL ZMĚNÍ

TEBE!“
Vážená hezčí polovina, samozřejmě ženy,
si rozhodně svůj svátek 30. 4. nadmíru užily,
MÁJKA zdobí rynk a všichni jsme se probudili
do nejkrásnějšího měsíce lásky, lákavé přírody,
ale my, ta starší generace, nezapomíná na ten
roku 1945, kdy se naše země po válečných útrapách svobodně nadchla. Neuvěřitelných 71 let!
A právě pro tuto část, a že jich ubývá, mně při
„ordnungu“ v korespondenci napadla myšlenka
dát vám nahlédnout do posledního odstavečku
od spisovatele Zdeňka Slámy – pseudonym Jiří
Ostaš – U nás, babičky a dědy, v hostinci U Vacků
byli mládenci jeho věku TOTÁLNĚ NASAZENI

a zde „NA LÁGRU“ ubytování docházeli za prací do blízkého Žďáru, továrny p. Ticháčka. Naše
město mu přirostlo k srdci a předkládám opis.
...Víte na co ještě nikdy nezapomenu? Na
tu krajinu kolem. Na jedné straně Ostaš, mám
ho na dýnku od doutníku od Waldhaussera.
Bor, Hejšovina, před ní Machov, na jih Hronov
s Náchodem, Žďár, Teplické skály, Adršpach.
Neznám češtější krajinu, než je ta Vaše. Jistě hodně jí pomohl Alois Jirásek. A věřte mi, i když se
počítám k těm moderním lidem a někdy i moderním směrům, přesto pro mne nejkrásnější knihou
zůstane U NÁS. K tomuhle se člověk vždycky rád
vrací a vždycky je mu nějak dobře, nějak teplo.
I když jsem tomuhle Kraji nevěnoval nikdy ani
verš, (ne, že bych nechtěl, ale to co umím, na to
prostě nestačí), přesto to byl tenhle kraj, který ze
mě udělal básníka, mohu-li se tak vůbec nazvat.
Teď dělám verše málo. Ty moje básně se totiž
rýmují a to se dnes nenosí. A pak jsem se také
naučil psát, tak, aby mi lidé rozuměli. Především
ti prostí lidé, ze kterých jsem. A dnes je velkým
ten, kdo píše tak, aby se mu nerozumělo. Ale to je
móda a pomine to. Ono vůbec lecos pomine a k
ledačemu se budeme zase vracet.
Ale dost! Mám dnes noční na INTERNÁTĚ
a tak mě to nějak přepadlo a já Vám těhle pár
nerozumných řádků psaných na mizerné mašině
musel napsat, abyste věděli, že jsem nezapomněl, že si Vás tam u Vás vážím a že Vás tam
všechny mám rád. Více než dříve a nějak hlouběji; - asi o těch dvaadvacet let! A tak Vám všem
přeju hlavně pevné zdraví, babičce Vackové hodně let života a spokojenost.

Zdeněk Sláma – Ostaš

Nedávno o něm v ČR-PRAHA 2 mluvil velice hezky Alfred Strejček v Dobrém jitru! Toť
vše, jak přijmete, záleží na Vás. Každopádně se
mějte jako MÁJOVÁ KOŤATA, hezké dny a já
se budu těšit zase za měsíc.
Kde nás najdete:

http://www.meu-police.cz/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš

Školení řidičů mělo úspěch

Dne 7.4.2016 uspořádal Automotoklub Police nad Metují za podpory města
Police nad Metují akci s názvem Školení řidičů - amatérů. Tato akce proběhla
v Pellyho domech od 17 do 19 hod.. Vzhledem k tomu, že jsme se domnívali,
že na školení přijde cca 20 lidí, zamluvili jsme si pouze konferenční místnost,
kam se vejde max. 40 osob. K našemu překvapení však dorazilo cca 50 lidí. Pan
Fiedler mladší měl velmi pěkně zpracovanou prezentaci, o čemž svědčí i ohlasy
přítomných. Z důvodu velkého zájmu budeme v této akci pokračovat. Další
termín není doposud dohodnut. Předpoklad je konec tohoto roku nebo začátek roku příštího. O konkrétním termínu budeme informovat cestou Polického
měsíčníku a plakáty na vývěsních plochách. Všem, kteří přispěli dobrovolným
vstupným, děkujeme.
za AMK Police – Petr Dostál
Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí pořádá pro své členy i nečleny

CELODENNÍ VÝLET,

který se koná v sobotu 14. května.

Program zájezdu: BOZKOVSKÉ JESKYNÉ a okolí
Přihlášky u svých výběrčích, záloha 500,- Kč, odjezd z Police
v 7.00 hodin a odtud do všech přihlášených obcí. Předpokládaný
návrat cca ve 20.00 hodin. Hrazena bude: doprava, vstup a večeře.
Kontakt: 723 151 803.
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

Skautské závody pro 150 dětí z regionu proběhly v Polici
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V sobotu 16. dubna se sjelo 20 dětských
družin převážně z náchodského okresu k nám,
do polického kláštera, kde se konalo základní kolo skautského Závodu vlčat a světlušek.
Vlčata a světlušky je označení pro kluky a
holky mezi šesti a jedenácti lety. Závod vlčat a světlušek se koná jednou za dva roky a
dává našim nejmenším možnost ukázat, jak si
dovedou poradit v běžných či problémových
situacích dnešního světa.
Po slavnostním zahajovacím nástupu se
závodníci díky krátké motivační scénce seznámili s příběhem Narnie, který vytvořil symbolický rámec celého zápolení. Bylo třeba osvobodit lva Aslana, přemoci Ledovou královnu a
tím osvobodit celou Narnii. Skrze skříň plnou
kabátů startovaly družiny na dva okruhy, kde

Po absolvování všech úkolů se hlídky vrátily do kláštera,
kde poskládaly zaklínadlo. Po
jeho přečtení osvobodily lva
Aslana a strhl se nelítostný boj
o záchranu Narnie. Naštěstí vše
dobře dopadlo, Narnii jsme zachránili a už nám zbývalo jen
vyhlásit výsledky. V závodu
jsme měli dvě dívčí hlídky, které skončily na pátém a osmém
místě z deseti. V chlapecké kategorii jsme měli též dvě hlídky, které skončily na pěkném
šestém a osmém místě. Do
krajského kola postoupily dvě
hlídky z každé kategorie, v dív-

je čekalo celkem deset stanovišť, na kterých
po splnění úkolu získaly část zaklínadla potřebného pro osvobození Aslana.
Díky ochotné pomoci mnoha místních
jsme mohli nachystat stanoviště věnované
vyhledávání informací v polické knihovně.
Další úkoly závodníci plnili v Muzeu papírových modelů, kde se závodilo v manuální
zručnosti. V naší skautské klubovně jsme pak
díky podpoře Koloniálu Renata připravili stanoviště s názvem kuchařské dovednosti, kde
si všichni museli ukrojit krajíc polického chleba, namazat si ho máslem a ozdobit očištěnou
zeleninou.
Když úspěšně družina absolvovala úkoly
po městě, mohla vyrazit na okruh vedoucí až
k Čertově skále. Tam bylo pro závodníky nachystáno například stanoviště první pomoci,
znalosti přírodnin a ověření fyzické zdatnosti (překážková dráha na čas). Museli si také
zvládnout správně vybrat věci na víkendovou
výpravu a zabalit je do batohu. Po cestě mezi
stanovišti také potkali Ledovou královnu, která je lákala na sladkosti, kdo si je vzal, přišel o
pár bodů ve výsledném hodnocení.

čí se jedná o hlídku z Červeného Kostelce a
ze 4. oddílu Náchod, mezi kluky byli nejlepší zástupci vlčat ze Rtyně v Podkrkonoší a z
Červeného Kostelce.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se na pořádání závodů podíleli a pomohli s přípravou jednotlivých stanovišť. Do
organizace závodů se zapojilo celé středisko
a myslím, že všichni odvedli skvělou práci,
která byla znát na bezproblémovém průběhu
celé akce. Také bych chtěla poděkovat Muzeu
papírových modelů a informačnímu centru za
pomoc s přípravou odměn pro vítězné hlídky.
Za skautské středisko Skaláci
Haňďa Kohlová

Poličtí skauti shánějí základnu

Pro činnost svých oddílů shánějí poličtí
skauti v okolí města (Broumovské stěny,
Ostaš,…), ideálně na nějakém pěkném místě
uprostřed přírody, chatu, chalupu či srub. Rádi
bychom našli místo, kam bychom mohli pravidelně z Police vyrážet, zároveň se o tento objekt naučili postarat, opravovat jej, udržovat.
Dříve si v okolí spontánně stavěli jednoduché
příbytky party mladých lidí z Policka, dnes už

to není možné, přesto bychom rádi navázali
na tyto generace někdejších sokolů, skautů i
trampů z našeho kraje, kteří pravidelně na víkendy vyráželi do svého „druhého domova“.
Kdyby u objektu byla i táborová louka, bylo
by to dokonalé. Naopak pro nás není vůbec
důležitý zavedený elektrický proud a dostupnost telefonních sítí.

Mnohé skautské oddíly a střediska v republice takové objekty vlastní, nám se ale
zatím toto nepoštěstilo. Proto se na čtenáře
Polického měsíčníku a příznivce skautování
obracíme s prosbou - pokud byste zvažovali
prodej či o vhodném prodávaném objektu věděli, dejte nám vědět na níže uvedené kontakty. Zvážíme, zda je koupě v našich finančních
možnostech.
Za středisko „Skaláci“ Police nad Metují
Michal Bureš – Bumerang a Hana Kohlová Haňďa, email: handa.m@centrum.cz,
mob: 603 715 965
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Rozhovor s Ing. Evou Blažkovou, předsedkyní správní rady
Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV
Paní inženýrko, Nadační fond HOSPITAL
BROUMOV byl založen městem Broumov
před více jak dvaceti lety. Od té doby se toho již
mnoho událo. Největším přispěvatelem je Město
Broumov a VEBA, a.s. Broumov. Která další
města a obce, případně podnikatelské subjekty
k nim přibyly?
Již dlouhodobě nadační fond podporují další
města v regionu – Teplice nad Metují, Meziměstí,
poslední dobou i Police nad Metují. Na Policku
má fond dalšího významného podporovatele Polický symfonický orchestr, který jednou za rok
pořádá benefiční koncert, jehož výtěžek putuje do
nadačního fondu. Letos se bude konat na konci
srpna na polickém náměstí již 3. ročník, za poslední dva roky činil finanční výtěžek z těchto
koncertů cca 90 tis. Kč. Obecně fond podporuje většina obcí v regionu Broumovska, postupně i Policka. Jsou firmy v regionu, které také
opakovaně podporují konkrétní aktivity fondu,
z poslední doby je to např. Z-TRADE, HOBRAŠkolník, CEDIMA Meziměstí, či PRIKNERtepelné zpracování kovů. Stává se, že nadační
fond obdarovávají firmy, jednotlivci, kteří mají
k broumovské nemocnici osobní vztah, pozitivní
zkušenosti z rodiny, či chtějí „jenom“ vykonat
něco prospěšného.
Významnou aktivitou fondu jsou čtyři pracovnice, které dochází několikrát týdně na oddělení lůžek následné péče. Můžete nám tuto jejich
činnost trochu přiblížit?
Moc ráda sdělím veřejnosti i jejich jména.
Tuto službu ocení zejména klienti oddělení lůžek
následné péče, kteří zde, či v nejbližším okolí nemají žádné příbuzné, či známé, kteří by je pravidelně a hlavně často navštěvovali.
Ergoterapeutky - Jana Röselová, Michaela
Horychová, od dubna p. Horychová nahrazena
Janou Zuščákovou (odpolední dvojice), dvakrát
v týdnu provádí různé nákupy, vyřizují osobní
záležitosti klientů s nácvikem k samostatnosti
(společná příprava a sepsání nákupů, příprava
finanční hotovosti, provedení vyúčtování), procvičují horní a dolní končetiny, cvičí jemnou

motoriku, povídají si s klienty.
Dopolední dvojice – Blažena a Drahomíra
Hýskovy jednou týdně přichází do nemocnice a
obchází jednotlivé pokoje a podle momentální
nálady a kondice klientů přizpůsobí společný
program – zahrají klientům na kytaru, společně
si zazpívají, případně zahrají společenské hry,
klientům předčítají.
Co nového chystá nadační fond do budoucna?
O dalších aktivitách v daném roce vždy debatujeme s vedením broumovské nemocnice.
V letošním roce pokračujeme s financováním volnočasových aktivit, o kterých jsem informovala

v předchozí odpovědi, dále připravujeme nákup
movitého majetku. Soustředíme finanční prostředky na koupi dalších antidekubitních matrací
(v loňském roce jsme do nemocnice zakoupili 85
ks v celkové hodnotě cca 1 mil. Kč), dále plánujeme nákup rehabilitačních
pomůcek (chodítka, šlapadla,
apod.), mobilní zvedák pro
dlouhodobě nemocné klienty.
Děkuji Vám, že jste
věnovala svůj čas našemu
rozhovoru. Určitě tyto nové
poznatky budou naše čtenáře
zajímat.
Jménem redakce bych
Vám všem, kteří se na činnosti tohoto fondu podílíte, chtěl
poděkovat a popřát Vám, aby
se Vám činnost dařila.
S Ing. Evou Blažkovou
rozmlouval

Petr Cirkl

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

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
v březnu

Moc děkujeme pedagogům, kteří se se svými
dětmi výstavy účastnili, a moc si vážíme jejich
práce. Součástí byla také dílnička, kde si děti
vyráběly dle vzoru obrázek z papíru. Za hlídání výstavy a především organizaci dílničky
děkujeme paní Boženě Vrabcové. Všem příchozím návštěvníkům se výrobky velice líbily, což dokumentují zápisy v návštěvní knize.
Bohatou barevnou fotodokumentaci výstavy
najdete na našem FB.

Pouze
dva
dny jsme mohli
obdivovat
krásné velikonoční dekorace, které vyrobily děti
z těchto škol a školek: ZŠ Police nad Metují
(1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 5.C), školní družiny, MŠ Jiráskova, MŠ Fučíkova, MŠ Česká
Metuje, MŠ a ZŠ Bukovice, MŠ Žďár nad
Metují, MŠ a ZŠ Suchý Důl, MŠ Bezděkov.
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

31

HRNEČEK PRO BROUMOVSKO

V dubnu v rámci našeho projektu proběhly opět keramické dílničky, kterých se zúčastnilo 50 děti z MŠ na sídlišti, 10 dětí ze školní
družiny a také paní učitelky a vychovatelky ze ZŠ Police nad Metují.
Všechny, které jsme během uplynulých měsíců nadchli pro práci s hlínou, zveme na Den řemesel v sobotu 28. května, kde bude náš projekt
zakončen hrnčířskou dílnou pro veřejnost a především výstavou hrníčků a dalších výrobků.

28. 5. (sobota) – DEN ŘEMESEL – Hrnčířský workshop
pro veřejnost a VÝSTAVA HRNÍČKŮ vyrobených v rámci
projektu Hrneček pro Broumovsko.
28. 5. (sobota) v 18 h - Členská schůze MC – zveme nejen
členky, ale všechny, kteří mají zájem se aktivně podílet na programech a vedení centra. Program: schválení Zprávy o činnosti
za rok 2015, financování a plány na další období. Sejdeme se
v prostorách centra.
Na květen plánujeme hezké počasí a konečně snad i výlety ven. Děti
se moc těší na farmu WENET a na nové hřiště na sídlišti. Informace o
našich aktivitách a programech najdete na FB a www stránkách.

v rámci Dne řemesel se uskuteční

Příměstský tábor – v prvním týdnu (18.-22.7.) je ještě několik volných míst, druhý týden je již OBSAZEN! Zájem o tábor s Martinou
Macounovou je velký, ale bohužel nejsme schopni přijmout více dětí.
Moc se omlouváme všem, které jsme museli odmítnout, a děkujeme za
pochopení.
MC MaMiNa

HRNČÍŘSKÁ DÍLNA A
VÝSTAVA HRNEČKŮ
sobota 28. května 2016 v 9 – 17 h
Klášter Police nad Metují

Projekt „KERAMICKÉ DÍLNY – HRNEČEK PRO BROUMOVSKO“ je finančně
podpořen společností Pro rozvoj Broumovska o.p.s. z programu Máme rádi
Broumovsko. Děkujeme.

Férová snídaně NaZemi je piknikový happening na
podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Koná se při
příležitosti Světového dne pro fair trade. Tímto setkáním
chceme dát najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu
a odpovědné spotřeby vůbec.
Přineste si vlastní dobroty, ať už fairtradové (káva, čaj, buchty
z fairtradových surovin) nebo lokální (mléčné výrobky, med,
zelenina atd.).
S sebou doporučujeme vzít si deku, popř. kempinkové sezení.
Ve spolupráci s dětským oddělením polické knihovny
připravujeme jako součást pikniku dětský čtenářský koutek
(vyřazené knížky bude možné si koupit za symbolickou cenu).

Program na květen:

Přidejte se a posnídejte s námi
v sobotu 14. 5. 2016 v 9:30
v klášterních zahradách v Polici nad Metují!
V případě nepříznivého počasí se sejdeme v prostorách kláštera.

14. 5. (sobota) v 9:30 FÉROVÁ SNÍDANĚ v klášterních zahradách (v případě nepříznivého počasí v prostorách
kláštera).
18. 5. (středa) Dentální hygiena dětí – BESEDA proběhne
odpoledne, čas ještě upřesníme.
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Astronomický klub
Police nad Metují
PŘECHOD MERKURU PŘES
SLUNCE

V odpoledních hodinách 9. května proběhne jeden
z „velkých“ astronomických úkazů vhodných pro amatérské pozorování.
Přechod nebo také tranzit Merkuru přes Slunce patří svým charakterem mezi zatmění. Při úkazu se nachází v jedné přímce pozorovatel na Zemi, kosmické
těleso (tj. Merkur) a Slunce.

Co vlastně uvidíme?

Protože je úhlový průměr Merkuru malý (cca 12
vteřin) musíme k pozorování tranzitu použít astronomický dalekohled. V době tranzitu (tj. od 13h 12min
až do západu Slunce) uvidíme na povrchu slunečního
disku pozvolna se přesouvající černý kotouček – planetu Merkur. Zajímavé je pozorování tzv. prvního a
druhého kontaktu. První kontakt je okamžik kdy se
Merkur zdánlivě dotkne okraje slunečního kotouče. Ve
chvíli kdy je už celý kotouček Merkuru před Sluncem,
nastává druhý kontakt. Závěr tranzitu z naší zeměpisné
polohy neuvidíme, Slunce už bude pod obzorem.

Bezpečnost především!

Při pozorování úkazu musíme mít dalekohled vybavený vhodným filtrem, který sníží intenzitu slunečního svitu na přijatelnou úroveň. Pozorování Slunce
bez filtru má za následek zničení zraku!

Průběh tranzitu (údaje v SELČ).

první kontakt (začátek úkazu) 13:12:04
druhý kontakt			
13:15:15
maximální fáze			
16:56:01

Z historie pozorování tranzitu Merkuru.

První historicky doložené pozorovaní úkazu pochází od astronoma Gassendiho ze 7. listopadu 1631.
Jako pozorovací metodu použil Gassendi projekci dalekohledem. Podobnou metodu jsme použili v minulém roce při veřejném pozorování zatmění Slunce na
náměstí.
Poslední pozorování přechodu Merkuru přes
Slunce uskutečnili členové AK 7. května 2003. Příští
přechod nastane 11. listopadu 2019.
V červnovém Polickém měsíčníku přineseme
pokračování dubnového článku o meteoritu Police.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 20. května v 16 hodin 36 minut SELČ
vstu		
puje do znamení Blíženců,v květnu se den 		
prodlouží o 1 hodinu a 21 min,
MĚSÍC
6. v novu, 13. v první čtvrti, 21. v úplňku,
29. v poslední čtvrti,
MERKUR 9. května přechází před Sluncem,
(dolní konjunkce), úkaz je u nás 		
pozorovatelný!!!
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí
Štíra,
JUPITER po celou noc v souhvězdí Lva,
SATURN po celou noc v souhvězdí Hadonoše,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN nízko na ranní obloze v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

NOVINKY FILATELIE
TECHNICKÉ PAMÁTKY:

125 let Petřínské rozhledny a 125 let lanové dráhy na
Petřín

Námět známky: Petřínská rozhledna je s výškou přes 65,5 metru jedna z nejznámějších dominant
Prahy. V roce 1889 byli členové Klubu českých turistů na světové výstavě v Paříži, kde se tak nadchli
pohledem na slavnou Eiffelovu věž, že se rozhodli
vytvořit podobnou dominantu nad městem v Praze.
Založili Družstvo pro výstavbu Petřínské rozhledny,
dali do něj první peníze a od magistrátu získali pozemek. Pro pětkrát menší napodobeninu Eiffelovy věže
byl vybrán vrch Petřín v nadmořské výšce 318 m. V r.
1890 byla provedena projektová příprava a zajištěny
potřebné prostředky. Stavba byla zahájena v březnu
1891 podle návrhu arch. Vratislava Pasovského, autory konstrukce byli Ing. František Prášil a Ing. Julius
Souček z Českomoravské strojírny. Práce podle plánů
byly započaty 16. března a dokončeny 20. srpna roku
1891, kdy byla rozhledna slavnostně otevřena. Byly
položeny 11 metrů hluboké základy a na nich vystavěna 63,5 metrů vysoká ocelová
konstrukce vážící 175 tun. Jádrem konstrukce je osmiboký tubus, v němž je umístěn
výtah; okolo něj se vinou dvě točitá schodiště s 299 schody – jedno pro chůzi nahoru,
druhé pro chůzi dolů. Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny, horní je ve výšce 55 metrů. Počátkem července, 5. 7. 1938, vypukl na vrcholu rozhledny požár, jehož příčinou
byl zřejmě elektrický zkrat ve výtahové kabině. Evakuováno bylo sto návštěvníků
rozhledny. Hašení požáru bylo vzhledem k výšce rozhledny komplikované, ale po
půl hodině se hasičům podařilo požár dřevěné konstrukce pod oplechovanou střechou
uhasit. Do poloviny srpna 1938 byla rozhledna opravena a zpřístupněna veřejnosti.
Ač je naše rozhledna pětkrát menší než Eifelovka, vršek Petřínské rozhledny je o
17 m výše než vršek Eifelovky (díky nadmořské výšce).
Lanová dráha na Petřín je pozemní lanová dráha zajišťující přepravu osob na vrch
Petřín. Provoz je zajišťován po kolejích systémem tažných lan. Dráha je dlouhá 510,4
m. Vlastníkem a provozovatelem lanovky je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný jednobarevným hlubotiskem

KRÁSY NAŠÍ VLASTI: Hrad Buchlov

Námět známky: Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří k výrazným dominantám
Slovácka. Samotné založení a stavba
královského hradu Buchlova na strategicky významném vrcholu Chřibů,
střežícího východní hranici zemí
Koruny české proti případným vpádům
z uherské strany, jsou obestřeny rouškou tajemství. Chybí jakákoliv písemná zpráva, a tak se musíme řídit dochovanými kamenickými články. Počátky
hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Posledními majiteli panství se roku 1800 stali Berchtoldové z Uherčic, kteří je
vlastnili do roku 1945. Hrad je vyhlášen národní kulturní památkou.
Způsob tisku: pětibarevný ocelotisk z plochých desek v barvě žluté, tmavé hnědé, černé, zelené a modré

A je to tady

Pošta opět zdražuje. Kde jsou ty doby, kdy poslat pohled stálo 30 haléřů a dopis
60 haléřů. A to po několik desetiletí. Od posledního zdražení běžných zásilek v roce
2013 uplynuly jen tři roky, během nichž pošta zdražila i v roce 2014 doručení cenných
psaní a doporučených balíků.
Jen stručně pár údajů. Nyní od 1. 5. mají být tyto ceny:
Dopis po republice = A = 16,- Kč
Doporučený dopis = 38,- Kč
Dopis do Evropy = E = 27,- č
Dopis do zámoří = Z = 32,- Kč
Kdo si tedy včas nakoupil písmenové známky, tak ušetřil.
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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VA Š E Z P R ÁV Y A N Á Z O RY

Apríl, apríl ve tvář mi naplil,

utíkám z ulice, jak zmoklá slepice, apríl,
apríl…, tak jsme si zpívali s panem učitelem
Petrem. Nevím, zda to byla písnička od
Jaroslava Křičky, ale utkvěla mi tak v hlavě,
že si ji zpívám všude možně i nemožně, protože ve mně vyvolává krásné pocity začínajícího
jara a hlavně mládí a proměny počasí. Tak to
je, jednou jsme rozradostnění, po druhé zas
teskníme. Co se vše odehrálo od posledního
vydání „ Měsíčníku“ už víme a teď toužebně očekáváme jarní počasí a trochu toho klidu. Pokud člověk sleduje dění kolem sebe, je
zneklidněný, v očekávání něčeho napjatého a
těžko řešitelného.
Povzbudivý, a pro nás ségry, byl
Absolventský koncert smyčcového oddělení naší ZUŠ, doprovázený orchestrem Archi
Picolli. To je prostě něco, co nás vždy obohatí
a naladí k přesvědčení, že nebude zle, protože si lidé nemohou nechat líbit, aby si s nimi
pořád někdo nerovně zahrával, když je u nás
v Česku (nebo v Chechii?) tolik nadaných
mladých lidí, kteří určitě „přebijí“ ty „troufalé
„ starce, co se pořád haštěří a nemohou se dohodnout ani na obyčejných věcech jako je uzavírání obchodů o svátcích. A teď ještě k tomu
„moudré“ rady našeho v čele stojícího občana! No, ochraňuj nás Bože od toho, aby sféra
vlivu přicházela od Východu, to už jsme si na
dlouhá léta zkusili a jak to dopadlo, všichni
staří i mladí vědí. No, my jsme na ty vlivy od

PSÍ HLÍNA

Doba: červenec 2013
Místo: Hvězda v Broumovských stěnách.
Akce: Běh na Hvězdu.
Vlastně v té chvíli už bylo po všem. Běžci
si odnášeli ceny domů, pořadatelé balili, vyklízeli a uklízeli cílový prostor. A já se taky
vracel domů. Přede mnou šla mladá žena
s dítětem. Dítě se rozeběhlo po kraji cesty a
maminka na něj volala: „Dej pozor, tam jsou
psí… tam je psí hlína, tak ať do toho nešlápneš!“ Zastavil jsem se, rozesmál se a pak jí
řekl, že tenhle terminus technicus jsem ještě
neslyšel.
Když končila zima a začal tát napadaný
sníh, začaly se v pangenech kolem silnic a
cest objevovat naše odpadky. Cesty a chodníky odhalovaly zimní posyp. Občas některé
z nich vypadaly jako cesty v Alžíru po večerní
písečné bouři. Jen si vzít bábovičky, pískoviště už je připravené… A tající sníh začal odhalovat i hromádky psí hlíny. Hned první den
oblevy jsem do nich šlápl třikrát. A to do nich
šlapu nerad. Nerad nosím zbytky psí hlíny na
podrážkách, nerad si je takto dopravuju domů
a stejně tak nerad je z bot čistím.
Samozřejmě chápu, že pejskové musí někde odložit tu svou hromádku. Naše záchody
jsou pro ně extrémně nevhodné, jistě. Občas
přemýšlím o tom, zda by si člověk-páníček nechal stejně bez povšimnutí takovou hromádku

34

vzniku našeho státu zvyklí, vždyť je nás jen
asi 10 mil., ale ať už jsou ty vlivy moudré. Ale
přece pořád platí: já pán, ty pán!
Teď nám také vrtá v hlavě, co to jsou
ty Panama Papers (tedy ne dětské pemprsky) a
jak si může někdo dovolit přelévat si miliony
někam do tramtárie a neplatit doma daně, když
tu máme tolik potřebných lidí a z těch daní by
se mohly zaplatit studia nadaných dětí, třeba
postavit i domovy pro staré lidi nebo děti,
nebo postavit nemocnice, nebo třeba přidat na
důchodech víc než 40,- Kč, za které si nekoupíte ani dva bochníky chleba. A tak si myslíme, že ta omladina, co tak krásně muzicíruje
a vyhrává ve všelijakých světových olympiádách, to tady musí vzít do svých svobodných
rukou. Nás starých přibývá, protože věk se
bude stále prodlužovat, ale my nechceme mít
pocit, že jsme někomu na obtíž.
A teď většinu lidí děsí uprchlíci a v tom se
vyznejte, když nevíte, zda utíkají před hroznou válkou či si chtějí vylepšit ekonomicky
svůj život. Nevíme, co očekávali křesťanští
uprchlíci z Iráku, když u nás nepobyli ani
měsíc a už chtěli do vytouženého Německa.
Neposloužil náš stát coby cestovní kancelář?
Ano, války se bojíme, bojíme se o všechny
děti, máme s tím zkušenosti, vždyť jednu jsme
už zažily. Vzpomínáme si, zejména starší sestra, jak nás babička Čechová ze Záměstí odvážela do kraje, jak se tehdy Hradecku říkalo, a

utíkala proto, že vedle byly Sudety a maminka
zůstala vydělávat korunky u firmy Pelly. A pak
si vzpomínáme, jak kvůli sudetskému tatínkovi nás Němci odveleli do německého domova
zvaného Schulerheim v Náchodě, (nyní hotel
Hron), abychom měly „správnou „ výchovu,
protože maminka německou příslušnost odmítla. Ale zase se našli hodní čeští lidé, kteří
nad námi drželi ochrannou ruku a včas dali vědět, aby nás s transportem někam neodtáhli a
my se vrátily do Police. A to je jen ve stručnosti, každý si neseme nějaký ten křížek, ale mezi
dobrými lidmi a ty v Polici byli a jsou, jsme
prožily a prožíváme dobrý a spokojený život.
A na stará kolena jsme se obě vrátily tam, kde
jsme vyrůstaly a náš rod Čechů a Seidelů má
své kořeny.
A teď jsme také dostali „čínskou lekci“.
Návštěva čínského prezidenta nám“ krapet“
ukázala, že já pán ty pán neplatí, a že se máme
stát jakousi ekonomickou branou Číny do
Evropské unie. Zatím se nám jen předvedlo,
jak se má velký bratr vítat a třeba i zapomenout na okupovaný Tibet. No, je to velká politika a to všechno si proštudujeme, protože
dějiny Tibetu jsou velice zajímavé.
Poličáci, mějme se všichni vespolek
dobře a veškerou tíhu tohoto světa berme
s nadhledem a s vírou v dobro.
Sestry B. a J. Seidelovy

před domem na zahrádce nebo na dvorku?
Copak není nikde dostatek igelitových sáčků,
s jejichž pomocí lze hromádku sebrat a posléze odložit do některé z popelnic či odpadkových košů? Občas, když sáček zapomenu,
stavím se v nejbližším obchodě a ještě se mi
nestalo, aby mi nedovolili vzít si pár igeliťáků.
Doba, kdy se igelitové sáčky schraňovaly pro
případ atomové války je už naštěstí za námi.

hromádku psí hlíny nechal na místě schválně,
protože jinak to nedává smysl. Že je to hlupák,
kterému to přijde vtipné.

Jednou, když jsem venčil kamarádova
Maxe (páníček trávil odpoledne v práci), jsem
ho nechal hrát si na zahradě s naší Daisy a sám
se poctivě vrátil k jeho „pozdravu“, který zanechal na chodníku a uklidil to. (Po cestě jsem
doufal, že do toho nikdo ještě nešlápnul.)
Přesto zůstávají hromádky psí hlíny na našich chodnících, na trávě a pod stromy v parcích a u krajnic cest. Nevzhledné a odpudivé,
jako každý odpad. Ale i ony vytvářejí naše životní prostředí stejně, jako louky, skály nebo
městská zástavba. I ony cosi vypravují o nás
jako o lidech. A jejich poselství není zrovna
dvakrát pozitivní a v žádném případě voňavé.
Občas vidím lidi kráčející po chodnících,
kteří najednou mění chůzi v gymnastická
cvičení s prvky jógy a tréninku slalomu bez
lyží s vložkou orientačního běhu. Někdo jen
protáhne krok, někdo přidá atletický skok do
dálky a já si představuji, že člověk-páníček
se na to dívá za sklem okna a směje se. Že

A pak přijde den D. Ten přichází v nepravidelných intervalech, občas silnější, občas slabší, ale známe to všichni. Není podstatné, jakou
nohou člověk vstane z postele, podstatné je, že
si hned o první práh ukopne palec. Potom, při
navlékání kalhot, shodí ze stolu šálek s kávou
nebo čajem, protože na nohavicích kdovíjak
vznikl uzel. Dokonalé je si pak uvědomit, že
si kalhoty natáhl obráceně. Při cestě autem do
práce se najednou otevře kapota motoru – ideálně v nepřehledné zatáčce nebo na kruhovém
objezdu. Do práce samozřejmě člověk přijde
pozdě a v této chvíli nejde nezlomit klíček
v šatní skříňce. Práce se nějak přežije, protože
hodně činností máme už zautomatizovaných.
Ale narazit kolenem do nedovřeného šuplete
a rozlít polévku u oběda krásně koresponduje
s dnem D. Cestou domů je už člověk smířen
s faktem, že dneska se nedaří a tak ho nakonec
ani nepřekvapí, že ho „natáhli“ v krámě. Říká
si, že jediné co zbývá, je se smeknout po psí
hlíně a ještě se v tom vyválet. Jediné řešení
celé situace spočívá v gaučinku, tedy činnosti,
při níž lze nadělat co nejméně škod.
Vzpomínám na svůj poslední den D. Pak
se kouknu pod nohy, a hádejte, v čem jsem
stál?
Pavel Frydrych
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

Den matek v mém raném mládí a ještě něco k tomu
Pravidelně čtu v PM o různých činnostech
současného Mateřského centra Ma Mi Na a
jeho pestré aktivity mne motivovaly, abych zavzpomínal, jak to bylo v Polici v druhé půlce
30. a začátkem 40. let v této sféře. Inspirací
samozřejmě byla jednak moje nebohá žena,
která byla profesí dětská lékařka s tvrdými začátky v nemocnici na východním Slovensku, po
narození dětí pak jako bezpartijní atestovaná
lékařka začínala u Prahy v dětské psychiatrické léčebně, později, když kluci povyrostli, na
částečný úvazek jako školní lékařka a nakonec
dlouhodobě jako oblíbená praktická děckařka v terénu, takže doma se často hovořilo o
problematice mateřství, výchově a nemocech
dětí. Navíc starší syn byl silný alergik. Proto
mi problematika mateřství a péče o potomstvo
není tak vzdálené.
V mých polických vzpomínkách z této oblasti však základní roli zastává moje maminka.
Z její činorodé křesťanské povahy vyplynula
aktivita a angažovanost v sociální problematice. Byla totiž členkou spolku polických dam,
nazývaným Ochrana matek a dětí. Tento neveliký počet žen se pravidelně scházel, aby
organizoval jakousi poradní a pomocnou
službu nastávajícím maminkám, rodičkám a
matkám ve formě různých osvětových přednášek a akcí v péči o sebe a o zdraví svých dětí.
Každoročním okázalejším a slavnostnějším
vyvrcholením pak druhou květnovou neděli byl
Den matek, kdy se konaly průvody s alegorickými vozy, hudbou atd. K tomuto svátku byly
vydány pestré barevné materiály, zdůrazňující
fenomén mateřství i probuzené jarní přírody,
doprovázené verši našich významných básníků. My, děti ve škole, jsme při ručních pracích
vyráběli dárky pro naše maminky s patřičnou
motivací vděčnosti za mateřskou lásku. O jaké
šlo trachtace je vidno z obrázků. Den matek
1937 - s perníkovou chaloupkou, kde jsem dělal Jeníčka; Mařenku již nepamatuji, ale ježibaba byla paní Terezie Mervartová, významná
kulturní a osvětová osobnost, činná též národopisně. Perníkovou chaloupku vytvořil p.
Urban, kadeřník, který dělal i scénické úpravy
pro Kolár. Po jednom z průvodu bylo slavnostní odpoledne v zahradě sokolovny, bylo
to krátce v předmnichovské atmosféře; slavnost se realizovala ve spolupráci s Národní
Jednotou Severočeskou (organizačně v ní
byla Police samostatný okrsek v 8. sboru).
Tehdy bylo rovněž na zahradě sokolovny provedeno docela impozantně výpravné divadelní
představení hry J. K. Tyla: Jan Hus. Kdo byl
producentem, si nepamatuji, ale zapůsobilo to
na mě tenkrát velmi silně.

Kdo byl v onom dámské spolku strůjcem
těchto činností? Pokusím se uvést, co utkvělo
v mé paměti (já s nimi nezasedal): kromě mé
matky, pí Tikalová, manželka zvěrolékaře, pí
Kinclová, manželka Fr.Kincla (ta myslím, že
byla vůdčí osobností), pí doktorová Palečková,
pí Katschnerová, pí Mervartová, industriální
učitelka, manželka notáře, pí Audolenská, pí
Pášmová z Krčmy v Ledhuji, pak dvě dámy,
bydlící v domě pošty, jejichž jména nevím,
jedna byla matkou Milana Studihracha (ale
jmenovala se jinak). Určitě jsem na některou
zapomněl.Byly to vesměs dosti emancipované
ženy, dokonce dvě z nich kouřily, což na tamní
poměry bylo tehdy neobvyklé.
Ochrana matek a dětí spolupracovala rovněž s Masarykovou ligou proti tuberkulóze.
V té době byla naše lokalita touto chorobou
dosti postižena, zejména suchodolský rajon.
Tehdy se na tbc se zárukou umíralo.
Největším úspěchem Ochrany matek a
dětí bylo s nemalým úsilím vybudování útulku pro rodičky ve městě. Nacházel se v traktu
poštovní budovy směrem k Havlatce. Byl vybaven pokojem pro rodičky, místem na přebalování, prádelnou, dozor vykonávala jednak
porodní asistentka, pí Kollertová (manželka
natěrače) a mezi ženami oblíbený p. MUDr.
Paleček vedle pomocného personálu. Rodičky
tak mohly přivádět na svět své potomstvo
v neinfekčním, čistém prostředí se vší pomocí. Jednak to bylo blízko, ale bylo hlavně o
ně vzorně postaráno. Strávily tam po porodu
zpravidla asi 5 dní. To byl v době bez antibiotik, kdy strašila horečka omladnic, a kdy
ženy následkem porodu občas umíraly, obrovský pokrok. Přitom narozenci byli skutečně
Poličáci! Kdy útulek zanikl, nevím.
Dnešní debaty, zda rodit doma či v porodnickém zařízení, se mi zdají dost
extravagantní a spíš nezodpovědné. Ano, já jsem se narodil
v rodném domě, č. 21, v přízemí,
v kuchyni a dílně mého otce zároveň. Takových nás bylo převážně, ale také na hřbitově bylo
dost malých hrobečků.
Ještě ke Dni matek: oslava
a kult mateřství není nic nového, již ve starověkém Řecku
byl svátek plodnosti a matek.
Pravidelné oslavy započaly
v USA v r. 1907 na počest Anny
Reeves Jarvisové, bojovnice
za práva matek. Po projednání
v kongresu jej oficiálně stvrdil Woodrow Wilson v r. 1914
na druhou květnovou neděli. U nás v tehdejším
Československu se svátek
matek začal slavit od r.
1923 a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.
Matky zejména od svých
dětí dostávaly pozornosti
a drobné dárky. Po 2. světové válce ustoupil tento významný den
do pozadí, přišel Mezinárodní den žen,

Den matek 1937
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8. března. Po r. 90 se pomalu opět začal obnovovat Den matek. Myslím, že oba tyto dny
mají svou legitimitu, protože práva žen jsou
v různých zemích velmi různě respektována,
a mateřství jak po stránce vztahové, citů, tak
jako principiální demografický fenomén, je
jedinečné.
V Polici se tehdy také v obdobné sféře,
méně okázale a skromněji angažovaly v klášteře řádové sestry v hnědém oblečení; řád či
kongregaci nevím. Jednak obstarávaly mateřskou školku, do níž jsem chodil, pak prováděly
charitativní činnost, zejména v chudých komunitách, pořádaly zdravotnické kurzy, kdy si
zvaly profesionální řádové sestry z nemocnic.
Ty prováděly kvalifikované kurzy první pomoci
a techniky různých obvazů vskutku na úrovni.
Moje matka s nimi spolupracovala ještě s pí
Petrovou ze Záměstí, matkou RNDr. Gusty
Petra. Já tam účinkoval jako dětský figurant.
Tolik k předchůdcům dnešní polické Ma MI
Ny.
Ještě dodatek k dubnovému Polickému
měsíčníku 2016.
To, že odešel Mirek Pichl tam, odkud se
nevrací, je nenahraditelná ztráta. Mirek mi na
můj lednový příspěvek promptně zareagoval
a poslal mi skvostný obrázek swingového orchestru Rytmus, o němž jsem psal, i s plným
jmenným obsazením. Prý mu ho někdo dal.
Dále jsem vděčen Karlovi Vackovi
z Astronomického klubu, že uvedl na pravou
míru informace o meteoritu Police. Jirka
Vacků si tehdy u mě pustil trochu víc fantazii
na špacír, se zlatem se však nemýlil, jen původ sekundární kontaminace byl trochu jiný,
a wolfram, to byl prvek pro něj už hodně exotický. Díky.
Bohuslav Strauch

Den matek 1938

Z průvodu na Den matek; krojovaní chlapci - já a
po mé pravici Áda Pich z Tomkovy ul. (jeho otec
pracoval u nás), za námi v trojici Jitka Pavlínková-Švorčíková, za ní s plédem F. Komárková
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční a liturgické
mezidobí

Události Velikonočních svátků, které daly
základ křesťanství, jsou velikým Božím tajemstvím - na jedné straně tajemstvím života,
který vítězí nad smrtí a na straně druhé tajemstvím lásky, milosrdenství a touhy po záchraně každého člověka. Letošní Velikonoce jsou
za námi, byly jiné než ty minulé, a to nejen
tím, že je s námi prožil jiný kněz (P. František
Hofman, zastupující P. Mariana Lewického),
ale i tím že jsme je prožili o rok starší a blíže
ke konci naši pozemské pouti; a byly požehnané a pokojné a promluvily do hlouby našeho
bytí. Prožíváme nyní dobu velikonoční, je před
námi ještě jedna velikonoční neděle a v polovině května toto období zakončíme Slavností
Seslání Ducha svatého. Velikonoční dobu pak
vystřídá období liturgického mezidobí.
Měsíc květen bývá nejkrásnějším měsícem roku, proto je také tento měsíc v církvi
symbolicky věnován Matce Boží Panně Marii.
Po celý tento měsíc budou proto večerní bohoslužby tradičně obohaceny o májovou
pobožnost a každou neděli budou ještě májové pobožnosti na Hvězdě, v kapli P. Marie
Sněžné. Květen je také mimořádně bohatý
na slavnosti a tak kromě výše uvedené ještě
prožijeme Slavnost Nanebevstoupení Páně,
Slavnost P. Marie, pomocnice křesťanů,
Slavnost Nejsvětější trojice a Slavnost Těla a
krve Páně.

Liturgický kalendář:
1. května 5. května 6. května 8. května 15. května 16. května 22. května 24. května 26. května 29. května 30. května 1. června 5. června -

6. neděle velikonoční (cyklus C),
Svátek práce, státní svátek
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ
Památka sv. Jana Sarkandra,
začátek novény ke Slavnosti
Seslání Ducha svatého
7. neděle velikonoční, Den osvobození, státní svátek, Den matek
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO, Den rodin
Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Slavnost PANNY MARIE, 		
POMOCNICE KŘESŤANŮ
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
(přeloženo na neděli)
přeložená Slavnost TĚLA
A KRVE PÁNĚ
Památka sv. Zdislavy
Den dětí
10. neděle v mezidobí (cyklus C)

V měsíci květnu 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
podle možnosti kněze.
Každou květnovou neděli (1., 8., 15., 22.
a 29.) od 17.00 hod., bude v kapli P. Marie
Sněžné na Hvězdě Májová pobožnost.

TRADIČNÍ MÁJOVÁ
POUŤ DO VAMBEŘIC

V sobotu dne 7. května 2016, pořádá naše farnost již tradiční MÁJOVOU
POUŤ do Vambeřic v Polsku, k bazilice
P. Marie, královny rodin. Letos mimo
jiné s modlitbami k Roku milosrdenství
a za pronásledované a trpící křesťany ve
světě. Putovat budeme pěšky po památné vambeřické poutní cestě s kamennými kříži a sochami, malebnou krajinou
Policka, Broumovska a Radkowska.
Pouť bude zahájena v 7.30 hod.
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Polici n. M. požehnáním poutníků a
zakončena mší svatou od 16.00 hod. v bazilice P. Marie ve Vambeřicích. Zpáteční
cesta bude zajištěna dvěma autobusy
do Police n. M., s odjezdem v 18.00 hod.
Přejeme všem krásné májové dny.
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

„NOC KOSTELŮ A MUZEJNÍ NOC“ 2016 v Polici nad Metují
10. června 2016
se již po osmé
uskuteční mezinárodní akce
s názvem Noc
kostelů.

Cílem této
akce je umožnit veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Měla by
prezentovat kostely jako důležitou součást
společenského života obyvatel obcí a měst a
poukázat také na jejich kulturní hodnotu. V
jejím rámci jsou zpřístupněny některé kostely, modlitebny a jiné prostory různých křesťanských církví a návštěvníci mají možnost
poznávat a obdivovat duchovní a umělecké
skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti.
Motto Noci kostelů 2016: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude.“ Zj.
21, 25
Slovo k mottu Noci kostelů 2016 připravil
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát
pro pastoraci v brněnské diecézi:
Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů,
dveře či vrata zavíráme, zamykáme, protože se bojíme, protože si nejsme jisti, protože
někdo zlý by mohl přijít a okrást nás, nebo by
nám nějak jinak mohl ublížit. Zavíráme kvůli
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vlastní bezpečnosti. Stále jsou však místa, kde
se nezamykají dveře, kde si asi lidé více důvěřují. Možná protože tam jsou si lidé blízko,
mají srdce otevřená, možná nejsou tolik naplněni zlem.
Symbolem Noci kostelů jsou otevřené dveře kostelů, aby každý mohl zavítat do kostela
a aby každý mohl zahlédnout světlo. Duchovní
světlo, které není fyzické, ale chce ukazovat na
vztahy lidí, kteří do kostela či modlitebny chodí, chce ukazovat na dobro, které se z tohoto
místa šíří, chce ukazovat na krásu a harmonii,
které může návštěvník zahlédnout. Zdrojem
této inspirace a tohoto světla je Bůh, který šel
až do krajnosti v otevřenosti vůči lidem, stal
se člověkem, aby nás na cestě našeho života
doprovodil.
Přeji vám, abyste nejen o Noci kostelů nalézali inspiraci - světlo pro váš život, ale abyste také dokázali inspirovat lidi okolo sebe.
Vše dobré vyprošuje P. Roman Kubín

Záštitu nad touto akcí v našem kraji opět
převzal biskup královéhradecký Mons. Jan
Vokál a královéhradecký hejtman Lubomír
Franc. Více informací naleznete na stránkách
www.nockostelu.cz.
Také
polická
farnost,
společně
s Regionálním muzeem v Náchodě se k této
akci připojí společnou „Nocí kostelů a muzejní nocí“, a to otevřením farního kostela

Nanebevzetí P. Marie, hřbitovní kaple (bývalý farní kostel Narození P. Marie) se zvonicí
a muzea v bývalém benediktinském klášteře. Program se připravuje a bude zveřejněn
na internetových stránkách Noci kostelů, na
plakátech a v rámci městského informačního
centra.
Římskokatolická farnost Police n. M. a Regionální muzeum Náchod Ing. Jan Troutnar a Jan Tůma

Z knihy
Šrímad –Bhágavatam

Individuální živé bytosti zcela závisí na souhrnné energii nejvyššího Pána.
Žádná z nich není nezávislá, stejně jako
žádná elektrická lampa nevydává světlo nezávisle na zdroji. Každý elektrický
přístroj plně závisí na dodávkách proudu
z elektrárny, výroba elektřiny v elektrárně závisí na stavu vody v přehradě, stav
vody závisí na mracích, mraky závisí na
slunci, slunce závisí na stvoření a stvoření závisí na pohybu Nejvyšší Osobnosti
Božství.
Nejvyšší Osobnost Božství je tedy
příčina všech příčin.
opsala M. Jandová
Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

MĚSTSKÁ POLICIE
yy Městská policie kontrolovala způsoby parkování na různých místech ve městě. Odstavování vozidel všude možně je velký problém
města. Vozidla brání průjezdu, ničí se travnaté
plochy apod.
yy Provedli jsme řadu kontrol na sportovištích…
zejména dětského hřiště na sídlišti, které je
po dobu rekonstrukce uzavřeno a přes zákaz,
pásky a všemožné prostředky, se tam proháněly děti mezi čerstvě zabetonovanými díly.
yy Kontejnerová stání někdy spíše připomínají
skládky. Odvoz je pravidelný a podle potřeb
se i násobí. Prosíme Vás, neodkládejte třídě-

yy
yy
yy
yy

ný odpad mimo kontejnery. Kartony po dešti,
plast ve větru dělají divy..přiděláváte tím práci jiným a o efektu pro oko nelze ani hovořit.
Rozdali jsme desítky reflexních pásek všem,
kteří o ně požádali…něco ještě máme, tak
kdo by chtěl…stavte se.
Doprovázeli jsme žáky ZŠ při tradičním úklidu kolem hlavních komunikací v rámci Dne
Země.
Za umožnění konzumace alkoholu nezletilým
padla pokuta pro dospělého.
Ranní služby jsme zaměřili na kontrolu počínání pejskařů. Je zajímavé, jak se někde ob-

yy
yy
yy

yy

jeví uniforma, sáček má u sebe každý a bez
problému uklízí
Asistovali jsme u dopravních nehod, poskytovali pomoc zraněnému.
Vrátili jsme několik ztracených dokladů.
V útulku je prázdno, několik psů bylo odchyceno a vráceno majitelům. Děkujeme Vám
všem, kteří útulek podporujete prostřednictvím pokladniček umístěných v polických
„Zverimexech“
Přejeme Vám hezké jarní dny…

ved. strážník Petr Zima

SPORT

První kolo výhra 4:0, pak desítka
Ano, i fotbalisté mladší přípravky
zahájili
jarní
mistrovské
soutěže.
Ještě než zhodnotíme první čtyři kola okresního
přeboru, je naší milou povinností seznámit čtenáře s úspěchy druhé poloviny zimní přípravy.
V lednu hráči cestovali do Broumova, v březnu přes zbečnický průsmyk do Červeného
Kostelce. Jeden z trenérů má ke Zbečníku pozitivní vztah. Prožil v poetické vesnici dětství. Již cesta na turnaj byla ve znamení nostalgie a mávání z auta známým sousedům.
Konec vzpomínek na dětství a návrat do reality.
Jak jsme vlastně v Červeném Kostelci uspěli?
Po pravdě řečeno spíše neuspěli. Hráči Spartaku
hráli, ale góly dávali soupeři. Výsledky Police
– Náchod 0:4, Police – Hostinné 0:6, Police
– Č.Kostelec 0:6, Police – Nové Město 0:1,
zápas o 9. Místo Police – Č.Kostelec „B“ 0:5.
Trenérovi původem ze Zbečníka zpáteční cesta
nepříjemně zhořkla. Nejlépe asi vystihl výsledky sám předseda oddílu. „To je na odvolání!“
(pozn. trenér Denygr referoval hned za tepla
předsedovi při návratu áčka ze soustředění).
Poslední přípravný turnaj byl opět v Broumově
3. dubna. Za pěkného počasí a mávání z auta (trenér Denygr mával sousedům na Honech cestou
přes honské sedlo), jsme sehráli pěkné zápasy
na umělé trávě. Po měsících strávených v hale
změna prostředí hráčům evidentně prospěla.
Tentokrát i v kompletní trenérské sestavě Jiří
Kollert a Daniel Denygr se podařilo sestavit tým,
který vyhrál. První duel a hned derby! Polické
hráče prověřil silný Slovan Broumov. Naši
hráči ale bojovali a dlouho jsme drželi remízu
1:1. Slovan sice vedl, ale Jan Dvořák srovnal.
Bohužel na konci se obrana dopustila chyby a
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prohráli jsme 1:2. Druhý zápas s kvalitním Náchodem
pro nás vyšel střelecky i bodově naprázdno 0:5. Bodový
zisk jsme zaznamenali v zápasu s Novým Městem. Sice
jsme prohrávali 1:0, ale Adam
Krtička odčinil hřích z prvního utkání a zajistil nám
bod za remízu 1:1. Poslední
zápas a výhra! Konečně se
hráči, trenéři a rodiče dočkali. Červený Kostelec jsme
doslova
přejeli.
Dvakrát
skóroval Pepa Hornych, gól
přidal Jan Zmátlo a na konečných 4:0 upravil Adam
Krtička. Konečné čtvrté místo a medaile nás naplnily optimismem do startu jarní části soutěží.
Další týden v sobotu 9. dubna to přišlo. První
mistrovské utkání a hned na půdě silného
Velkého Poříčí. Počasí nepřálo! Zima, déšť, vítr.
Ovšem naši hráči vůbec nevnímali rozmary počasí a první zápas suverénně vyhráli. Sice jsme
začali trochu bojácně, ale po první brance Dana
Marela a další Ondry Klímy jsme si hru v prvním
poločasu pohlídali a vedli 2:0. Trenéři se trochu
obávali ztráty koncentrace, ta ale naštěstí nepřišla a za koncentrovaného výkonu přidali branku Stázka Denygrová a konečně Matěj Švorčík
4:0! První vychytanou nulu v kariéře zaznamenal do statistik Samuel Friml – gratulujeme!
Čeho jsme se obávali v prvním zápasu, přišlo ve
druhém. Druhý tým Velkého Poříčí nám uštědřil lekci z produktivity. První poločas naši hráči
drželi krok a prohráli jsme 2:0. Druhý poločas?
To už bylo jen sekundování domácím borcům.
Nekoncentrovanost, chyby v obraně, nulový útok
a další faktory zapříčinily vysokou prohru 0:10.

Konečně poslední část reportáže bude opět
z Červeného Kostelce. Stejně jako 6. Března cesta proběhla nostalgicky přes Zbečník včetně mávání. Tentokrát v sobotu 16. Dubna. V pěkném
areálu místního TJ poličtí hráči změřili síly s FK
Náchod. Všichni hráli dobře, zápas byl velmi
dramatický. Ač to není zvykem, ale musíme se
vymluvit i na málo toho fotbalového štěstíčka.
Branky za Polici vstřelili Dan Marel, Sebastian
Kollert, Jan Zmátlo a Jan Dvořák. Jenom škoda,
že náchodští rozvlnili síť pětkrát. Poděkování patří rodičům, kteří vytvořili pro naše hráče domácí
prostředí. V druhém zápasu nás čekal nesmírně
těžký soupeř SK Babí. Nejen, že hráči a hráčky
náchodské periferky byli o jednu až dvě hlavy
vyšší, ale i počet gólů v naší bráně se zdvojnásobil. Čestný úspěch zaznamenal Daniel Marel a
korigoval na 1:10. Hráči předvedli bojovné výkony a trenérům (hlavně zbečnickému rodákovi) se
při zpáteční cestě přes Zbečník mávalo radostněji.
Jak si povedou hráči a hráčky naší mladší přípravky v dalších kolech a jak se vypořádáme
s účastí hráčů na zápasu během dni řemesel, to
bude náplní dalších reportáži.

Daniel Denygr, trenér
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Žlutá karta pro rozhodčího, gól z půlky
a další novinky ze světa fotbalu

Málo vídaný kousek se povedl šéftrenérovi
mládeže Kamilu Švorčíkovi při mistrovském
zápase dospělých. Kamil po probdělé noci vinou
účasti na motoristickém bále, dvaceti tanečních
sériích s dámami rozličných věkových a váhových kategorií, několika „zelenejch“ a třicetiminutovém pobytu na hřišti v sobě našel dostatek
fyzických sil, dokázal se sehnout až na zem,
sebrat žlutou kartu, která vypadla rozhodčímu
z kapsy, nevídaným sprintem se rozběhnout za
ním a známým gestem s příslušným komentářem mu žlutou kartu udělit. Diváci očekávali,
že pan rozhodčí slušně poděkuje. Slušnost však
zřejmě není dominantní vlastností onoho sudího, neb ten Kamilovi odsekl: „Dejte to sem
nebo dostanete kartu vy“. No, pak se divíme,
že se slušně nechovají hráči, když to neumí ani
rozhodčí.
Prvním mistrovským zápasem v jarní sezóně bylo vystoupení mladších žáků ve středu
6.dubna v České Skalici. Na zápas se na rozdíl
od zimních turnajů dostavili s jedinou výjimkou
všichni nominovaní hráči a na výkonu mužstva
to bylo znát. První poločas jsme vyhráli 3:1. Na
začátku druhé půle došlo k menší komplikaci,
když soupeř snížil na 3:2 z pokutového kopu.
Naši hráči se tím nenechali deprimovat, zabrali, a výsledkem bylo naše nečekaně vysoké
vítězství 8:2. Nutno vyzdvihnout výkon Vildy
Gaveleka, který s přehledem starého mazáka
vsítil 5 gólů. Budeme se opakovat, ale když
Vilda nastoupí k zápasu řádně připraven, učesán
a upraven, nikdo na něho nemá. Další góly přidal Míra Hlaváček, Petr Šolc po rohovém kopu
a Kuba Maryška z pokutového kopu.
O týden a den později nastoupili žáci za
studeného a deštivého počasí na domácím hřišti
proti Teplicím. Naši se ujali vedení gólem Míry
Hlaváčka, kterému předcházela pěkná akce
trumpetisty Pepy Hlaváčka. Druhý gól přidal
Vilda z penalty a po snížení soupeřem rovněž
z penalty zvýšil do poločasu Lukáš Jirásek
střelou přímo z rohu na 3:1. Po poločase jsme
již branky stříleli jen my. Ještě jednou Míra
Hlaváček a pěknou střelou do horního rohu
branky Vojta Kubeček. Nejvíce však zaujal (a
také byl nejvíce početnou diváckou obcí aplaudován) gól našeho borce Lampárda, občanským
jménem Michala Štancla. Ten si naběhl na centrovaný balón po rohovém kopu, ve snaze trefit jej hlavou. Jak se však dnes s oblibou říká,
neměl dobrý „tajming.“ Neodhadl dráhu balónu
zcela přesně a místo hlavou jej trefil po nádherné vzdušné „polopiruetě“ pravou půlkou svého
pozadí. Soupeřovi obránci i brankář byli touto
nečekanou fintou zcela ohromeni. Vůbec nestačili reagovat a na světě tak byl další, v mediích
často zmiňovaný a oslavovaný gól z půlky.
Rozjely se i soutěže přípravek. Starší přípravka (pro pamětníky kteří si již tolik nepamatují jen připomínáme, že v soutěži máme
přihlášeny dva týmy, Real a Vosy) zajížděla do
Hronova, kde jim soupeřem byl domácí tým a
kluci z Machova.
V úvodních zápasech nastoupily Vosy proti Hronovu a Real proti Machovu. V průběhu
zápasu Vos se obě mužstva střídala ve vedení,
aby utkání nakonec skončilo remízou 4:4. Naší
silnou stránkou byla autová vhazování Seby
Hlaváčka, po nichž jsme vstřelili 3 góly. Jeden
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si soupeř dal vlastní, dva přidal Matěj Danihel.
Zbývající gól vstřelil Marek Ištok nechytatelnou
střelou z dálky. Po remíze následují vždy pokutové kopy. Bilance našich hráčů: Marek Ištok
břevno, Matěj Danihel nad bránu, Matěj Prouza
gól, Pepa Hornych vedle, Adam Krtička tyč…
A to penalty pravidelně trénujeme. Asi budeme
muset najmout pro tým nějakého psychologa a
pro trenéry nejlépe hned psychiatra.
V souběžně hraném utkání Real zdolal
Machov 6:1, když náročný trenér Kamil měl
k výkonu svých svěřenců vážné výhrady za hru
ve 2. poločase, který vyhráli pouze 2:1.Góly
střílel Jirka Klíma 4x a Tomáš Rutar 2x. Ve druhých zápasech jsme si soupeře prohodili. Real
se proti Hronovu vyvaroval zbytečných chyb
v obraně a bez vážnějších potíží přehrál domácí
tým poměrem 4:1. Góly Realu pro změnu Jirka
Klíma 3x a Tomáš Rutar 1x.
Vosy porazily Machov 6:2, když 4 branky
vstřelil Matěj Prouza. V průběhu zápasu jsme
ale požádali rozhodčího, zda by mohl branku
trošičku „popošoupnout“, neboť Matěj během
dvou minut dokázal ze dvou metrů branku 4x
těsně minout. A pro zajímavost, Marek Ištok
dokázal za jediný zápas 4x trefit břevno. Svoji
chvíli slávy odmítl hráč mladší přípravky Pepa
Hornych, který v zápase nejprve trefil z bezprostřední blízkosti tyč a posléze sám metr před
prázdnou bránou nejenže netrefil branku, ale ani
míč.
Takže úvodní týden mistrovských zápasů
dopadl velice úspěšně. Za některé nemocné,
z jiných důvodů omluvené, případně neomluvené hráče úspěšně zaskočili hráči mladší přípravky. Již výše zmíněný Pepa Hornych a Adam
Krtička, dále Matěj Švorčík a Ondra Klíma.
Velmi dobří soupeři přijeli na naše hřiště
v neděli 17.dubna. A sice týmy Velkého Poříčí a
Zábrodí. Vosy v úvodním utkání nastoupily proti
Zábrodí a vedly si až nečekaně dobře. V poločase vedly 4:1 a konečný stav zněl 8:1. V brance po dlouhé době nastoupil Marek Ištok a byl
výraznou oporou týmu. Nejenže vyřešil řadu

ošemetných situací, navíc dal i gól z trestného
kopu. Míra Hlaváček a Matěj Danihel vstřelili
po třech brankách, jedenkrát se trefil Petr Král.
Na vedlejším hřišti hrál zároveň Real proti
Poříčí. Z nepříznivého stavu 0:3 dokázal srovnat na konečných 3:3 brankami Ondry Jirmana,
Vojty Švorčíka a Míry Macka. V penaltovém
rozstřelu jsme uspěli. Ne, že bychom byli lepší,
než soupeř, ale soupeř byl ještě horší, než my.
Jedinou naši branku z pěti pokutových kopů dal
Matyáš John a až v 6.sérii proměnil rozhodující
penaltu Jarda Zemek. Kluci z Poříčí se asi trochu spletli a mysleli si, že hrají ragby, neboť téměř všechny jejich střely směřovaly nad bránu.
Ve druhém zápase Vosy nastoupily proti
Poříčí. Poločasový stav byl shodný se zápasem proti Zábrodí, konečný se lišil jen nepatrně, 8:3 v náš prospěch. V utkání přišly velké
chvíle Lukáše Doležala z Machova, který docílil tzv. hatricku, tzn., že vstřelil 3 góly. Matěj
Danihel byl úspěšný 2x, gól vstřelil i sváteční
střelec Matěj Khun, Petr Král a opět z trestňáku Marek Ištok. Neskórovali Seba Hlaváček a
Matěj Němec z Machova, oba ale hráli výborně
v obraně a pro útočníky soupeře byli nepřekonatelnou překážkou.
Real proti Zábrodí vstřelil jen jednu branku Matyášem Johnem (střelci z minulého kola
Klíma, Rutar nebyli tento týden k dispozici), ale
také jen jednu obdržel, takže utkání skončilo remízou 1:1. Při střelbě pokutových kopů jsme se
tentokráte výrazně zlepšili a všichni kluci penaltu proměnili, včetně Matěje Švorčíka, který na
tréninku nosí zelenobílý dres slavného exekutora pokutových kopů, Antonína Panenky.
Výsledky úvodních zápasů jarní sezóny
jsou zatím velice příznivé a nám nezbývá než
doufat, že v tomto trendu budeme pokračovat i
nadále. Pro další zájemce o fotbal připomínáme,
že tréninky jsou každé úterý a čtvrtek, začátek
posunut oproti informaci v minulém čísle již na
15.30 hodin.
Kamil Švorčík, taneční mistr a postrach rozhodčích
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky

Závod Českého poháru v Polici nad Metují

Horolezecký klub Ostaš ve spolupráci
s Českým horolezeckým svazem a dalšími partnery připravuje 3. kolo Českého
poháru a Českého poháru mládeže 2016
v lezení na obtížnost na umělé stěně.
Závod proběhne 21. 5. 2016 na stěně
Horolezeckého klubu Ostaš v Sokolovně
v Polici nad Metují. Závod je zároveň
nominačním závodem reprezentace ČR a
reprezentace mládeže ČR. K vidění tedy
bude celá česká špička sportovního lezení
a tím i parádní výkony a souboje o umístění v reprezentaci. Od 9 hodin budou k vidění
kvalifikační kola všech čtyř věkových kategorií. Zhruba od 16 hodin budou následovat
jednotlivá finále. Všichni jste zváni ke zhlédnutí skvělých výkonů a i závodníci ocení
bouřlivou podporu diváků. Je na místě poděkovat členům Klubu za čas, který věnují
přípravě takto prestižního podniku, a samozřejmě také našim partnerům, bez jejichž
podpory by se podobný závod nedal organizovat. Poděkování si zaslouží: Český horolezecký svaz, město Police nad Metují, Sokol, Primátor, Wikov MGI, Hauk, Blue
Fly a další.
Tomáš Hornych, předseda HKO
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Rybářské závody
MO ČRS Police nad Metují

„GRIMŮV POHÁR“

OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MLÁDEŽE DO 15 LET

(od ročníku 2001 včetně) a rodiče s dětmi

„ZLATÁ RYBKA“

Dospělých a mládeže:
16 -18 let od ročníku 2000 včetně

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

Otevřené rybářské závody na rybníku
Hony v Pěkově
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji
zve na rybářské závody dospělých, které se
budou konat

na rybníku HONY v Pěkově
u Police nad Metují.

v sobotu 14. května 2016
na rybníku Hony v Pěkově
u Police nad Metují.

Program a propozice závodu dospělých a mládeže do 18 let
(do ročníku 2000 včetně):

06:00 – 06:55
06:55 – 07:00
07:00 – 10:00
10:00 – 10:55
10:55 – 11:00
11:00 – 14:00
14:30 – 15:00

prezetance a losování míst na každý
poločas ( ruličky)
zakrmení
1. poločas závodu
občerstvení a přemístění na 2. poločas
zakrmení
2. poločas závodu
vyhlášení výsledků závodu

Startovné: 300,-Kč
(sleva pro členy MO ČRS Police nad Metují)

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

v sobotu 14. května 2016

V tomto závodu se letos bude soutěžit ve dvou kategoriích. Mládež do 15 let, mládež a v kategorii rodičů s dětmi.
V kategorii mládeže do 15 let smí rozhodčí, nebo jiná osoba pomoci závodníkovi podebrat ulovenou rybu, jinak si
musí závodník, se vším ostatním, poradit také sám! V nově
vzniklé kategorii rodičů s dětmi se předpokládá, že závodník –
dítě ještě nezvládá všechny náležitosti rybolovu a manipulaci
s rybolovným náčiním a tedy, že mu starší doprovodná osoba
pomáhá s více úkony, než jen s podebíráním ryby.
Program a propozice závodu mládeže v sobotu 14. 05. 2016:

06:00 – 06:55
06:55 – 07:00
07:00 – 10:00
10:00 – 10:55
10:55 – 11:00
11:00 – 14:00
14:30 – 15:00

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

PODMÍNKY OBOU ZÁVODŮ

Lov na 1 prut
Způsob lovu položená, feeder nebo plavaná (maximálně 1 háček)
Pruty musí být osazeny očky a opatřeny navijákem, biče do 5 m délky
Výbava jednotlivců dle rybářského řádu (podběrák, vyprošťovač háčků, koš nebo vezír na ryby
Nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu (luštěniny pouze vařené)
Započítávají se ryby zaseknuté v časovém limitu a zdolané do 15 min. po skončení polčasu
Není nutné být členem Českého rybářského svazu
Občerstvení po oba dny zajištěno. Těšíme se na Vaši účast
Všem sponzorům děkujeme.

Jarní cena Brna 2016

Na Masarykově okruhu autodromu Brno
uspořádala Českomoravská asociace motocyklového sportu první dva závody na okruhu
vč. kategorie „klasik“. V pátek 15. 4. 2016
začal celý podnik volným trénováním. Všech
tří tréninků se zúčastnil jezdec Miloš Thér z
AMK Police n. M. Stroj běžel a laborovalo se
jen s převodem, tryskou a pneumatikami. V
sobotu byly dva povinné tréninky. Umístění v
obou případech výborné.
Před třetí hodinou je odstartován první
závod „klasik“ za účasti 44 jezdců všech pěti
kategorií historických závodních motocyklů.
Milošovi se start moc nepovedl, „Číza se zakuckala“. Se ztrátou začal dohánět své soupeře a prokousávat se startovním polem. Když
už se chystal na první místo ve třídě, zamával
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černobílý prapor. Na začátku sezóny, druhé
místo je velmi dobrý úspěch.
Nedělní závod začal patnáctiminutovým
warm-up. Stroj ČZ 125 ccm prokázal svoji
spolehlivost. Ubralo se jen na trysce. Po 11.
hodině je odstartován závod „klasiků“ přibližně ve stejném složení jako v sobotu. Tentokrát
se odstartovalo dobře. Během závodu se bojovalo a jezdci se střídali na pozicích. Tři kola
před cílem se Miloš pevně usadil na prvním
místě ve třídě a projel první cílem. Na začátku
sezóny velmi dobrý počin. Po letech trápení se
ukazuje, že stroj ČZ 125 ccm a jezdec Miloš
patří v republice ke špičce. Příště se jede závod na Starém Městě u Uherského Hradiště a
to 7. a 8. května 2016. Držte mu palce!!!
Za AMK Čvaňhák

39

Lyžaři Spartaku Police nad Metují v sezoně 2015–2016

V současné době má náš oddíl 99 členů,
z toho je 51 dospělých a 48 mládež. Vyřadili jsme
neaktivní členy, zato se nám přihlásilo mimořádně nových dětí. Doufejme, že vydrží.
I když jsme lyžaři, tak máme celoroční činnost. Jarní třídenní soustředění proběhlo počátkem května u Jardy Pavelky na Bišíku. Letní
soustředění v posledním prázdninovém týdnu
jsme uspořádali na Kolečku v Jablonci nad
Nisou. Podzimní bylo v říjnu na chatě Basketu
Holice v Orlickém Záhoří.
Pravidelné tréninky začaly od září. Opět
jsme se zúčastnili řady silničních a přespolních
běhů. Náš oddíl tradičně pořádal silniční a lyžařské běhy; Běh sídlištěm, Od pípy k pípě, Běh
na Hvězdu, Běh Broumovskými Stěnami a Běh
Okolo Ostaše - Memoriál Mirka Hejnyše.
V listopadu uspořádali mladí již 20. ples lyžařů na sále Pellyho domů.
Ohlížíme se zpátky za sezónou, která nám
opět moc sněhu nepřinesla. Prosincové soustředění jsme po zkušenostech s nesněhem v posledních zimách uspořádali s trutnováky na Černé
boudě v Krkonoších. Za dalšími tréninky jsme
jezdili na Slavný, Šerlišský mlýn, Jamrozowou
Polanu, do Vrchlabí a na Karlów. V Polici jsme
sníh neměli a tak jsme opět nemohli uspořádat
plánovaný krajský závod. Závody Středečního
poháru jsme odjezdili výlučně na umělém sněhu – 1. zorganizoval teplický Redpoint na

Jamrozowé Polaně, 2. Police tamtéž, 3. a 4. pak
Redpoint na teplické sjezdovce.
Na Slavný jsme vyvezli skútr a pokud byly
podmínky, tak jsme tam 2x týdně trénovali a
upravovali 5km okruh pro turisty. 22. ledna jsme
tam uspořádali i závody pro naše nejmladší adepty. Zúčastnilo 22 dětí mladších 10 let.
Děkujeme všem, kteří se na dopravě dětí za
sněhem a na závody podíleli. Stálo to nemálo úsilí, nadšení, benzinu a rodinné podpory.
I s omezenými možnostmi našeho trénování
v porovnání s přípravou ostatních klubů výsledky máme a ceníme si jich. Na krajských pohárových závodech žactva si ve svých ročnících naši
vedli takto:
Adélka Pohlová 2x 4., Eliška Řezníčková 1x
8. a 10., Patrik Mitterwald 1x 4., 5. a 6., Kryštof
Čech 2x 8., Honza Pešina 3x 2., Terezka Johnová
2x 6. a 1x 7., Týnka Bezušková 1x 5., Kuba Meier
2x 2. a 2x 3., Kuba Pešina 1x 1. a 2x 3., Péťa
Liskovský 1x 6. a 7., 2x 8., Pepíno Alvarez 2x 9.,
Šimon Štolfa 1x 5., 6., 8. a 9., Adam Werner 1x
5. a 7., Bára Meierová 2x 3. a Šárka Fulková 1x
4. a 5. Z dorostu byla Kačka Šefcová 1x 1. a 2x2.,
Tomáš Jansa 1x 4. a 6., Radek 1x 3. a 7., Adam
Kolář 1x 4., 5. a 7., Ondra Volák 1x5. a Štěpán
Štolfa 1x 2., 3.a 4. Pro ně ale byly důležitější výsledky v republikovém žebříčku, kde byla Kačka
16. a Štěpán 18.
Dospělí se zaměřili více na dálkové běhy,

kde si nevedli špatně. Anička Beranová zvítězila
na Jilemnické padesátce a byla 2. na Orlickém
maratonu. Honza Beran byl 6. na Jesenické
70ce, 3. a 6. na Mistrovsví světa lesáků v norském Holmenkollenu. Míra Hornych byl 5. na
Jesenické 70ce, Dušan Hejl 8. a Jan Pohl 10.
Družstva našich mužů byla 8. na Krkonošské
70ce a 4. na K70illegal. Móře skvělých výsledků
na laufech odjeli ve svých kategoriích pod hlavičkou Redpointu naši Jolana Benešová a Tomas
Čada – Bedřichovský Night maraton Jol. 2. a
Tom. 1., Stopa pro život N. Město J. 3. a T. 1.,
Jilemnická 25 J. 1. a 2., T. 3. a 1., Koasalauf T.
2x3., Orlický maraton J. 4. a 3. a T. 1., Ultrabiel
Bielice oba 3.
Čtyři naši trenéři úspěšně absolvovali školení a tak máme další kvalifikované trenérky a
trenéra.
Pochvalu zaslouží všichni malí i větší lyžaři, kteří navzdory na sníh skoupé zimě a svému
volnému času zvyšují své limity a drží lyžařskou
partu. A pochvala zejména těm nejmenším, kteří
se prali s ujíždějícími prkýnky letos poprvé. A
vydrželi až do posledního tréninku na polském
Karlówě.
Nakonec mi dovolte poděkovat všem našim
sponzorům a městu Police, bez jejichž přispění
bychom nemohli fungovat.
Výbor LO

Který architekt je autorem návrhů pomníků partyzána Konstantina Jegorova a Bedřicha Klikara na hřbitově? Odpověď je v tajence.
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Tajenka křížovky z dubnového čísla PM: Architekt, který projektoval přestavbu Pellyho domu na náměstí se jmenoval ALOIS DRYÁK.
Správnou tajenku zaslalo 9 křížovkářů, ze kterých jsme vylosovali
Anetu M., Jiřího T. a Gabrielu O., pro které máme v Informačním centru
Pellyho domy drobnou pozornost.
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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

Polický měsíčník - KVĚTEN 2016

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

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

(1)

Přijmeme do hlavního
pracovního poměru:

ŘIDIČE

Přijmeme do hlavního/
vedlejšího pracovního poměru
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ
DOPRAVY

řidiče
osobní dopravy:

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

- Bezúhonnost
Nabízíme:
• pracovní poměr a dobu neurčitou…

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

tel.:
tel.: 000
725 000
761 000
401
www.cdsnachod.cz
www.cdsnachod.cz
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80x160
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KOUPÍM

starý nábytek
a veškerou
půdní veteš

Dobře zaplatím
Likvidace, vyklizení
nemovitostí

PRODÁM

zahradní parcelu
se skleníkem

v Polici nad
Metují (Ochozi)

Voda a elektřina
zavedeny.

Mobil:
737 305 742

Tel. 777 200 126

PRODÁME
případně

PRONAJMEME

Plně vybavenou šicí dílnu
včetně střihárny
Jedná se o samostatnou budovu s užitnou plochou 950 m2
a rozsáhlou zahradou 1850 m2 v
Polici nad Metují, vhodné i pro
jiné komerční účely.

Objekt volný do měsíce,
cena dohodou.

K dispozici je i podkrovní
byt 1 + 1
Tel.: 737 261 680 - 81

PRODÁM

rodinný dům
se dvěma bytovými
jednotkami

v Polici nad Metují
Mírová 229

(dvě garáže, velká zahrada)

Kontakt:
tel. 606 359 236,
602 156 656

KOUPÍM
MALOU PEC
na keramiku pro
domácí použití“
Kontakt:
604 728 872

... 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 - KVĚTEN 2016

CHATOVÁ OSADA OSTAŠ

přijme na léto
obsluhu parkoviště
(nejlépe důchodce)
Kontakt:
tel.: 604 371 576
chaty.ostas@gmail.com
www.ostas.adrspach.cz

Polický měsíčník - KVĚTEN 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

24. 5. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 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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Z bělského Chlumu

