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OPRAVA SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V PĚKOVĚ
Na základě výběrového řízení provádí pan Alan Doupal, kamenosochař a restaurátor ze Šternberka, obnovu kulturní památky
„Sousoší Nejsvětější Trojice“, která se nachází na začátku Pěkova, nad křižovatkou silnic do Lachova a do Broumova. Předmětné
sousoší představuje kamenosochařskou práci neznámého autora
z roku 1830. Dílo je vytesáno z pískovce a tvoří ho dvě části – vnější obdélníkové oplocení o rozměrech 5 x 3 m s ozdobnými prvky a
vnitřní pilíř s plastikou Nejsvětější trojice a hranolovými podstavci na boku, kde byly umístěny sochy svatého Jana Křtitele a svatého Antonína Paduánského. Tyto sochy byly v minulosti odcizeny.
Celá tato památka se nacházela v havarijním stavu. Vlivem
vandalismu byla poškozena a vlivem neúdržby a nedostatečného základu došlo k postupnému sesedání a rozvolnění jednotlivých dílů oplocení. Místy byly jednotlivé díly rozjeté až o 10
cm, spojovací prvky byly zcela zkorodované či chyběly. Celkově bylo dílo zanesené atmosférickými nečistotami, mechy, řasa-

mi a lišejníky. Dekorativní prvky byly v minulosti rovněž odcizeny.
Obnova památky byla rozdělena na dvě etapy – 1. obnova vnější
části a vnitřního meziprostoru a 2. obnova vnitřního pilíře s bočními
sochami. V rámci výše uvedeného výběrového řízení a 1. etapy obnovy byla provedena kompletní revitalizace oplocení včetně nového
základu pod ním, celé oplocení bylo rozebráno a vyhlouben nový
stabilní základ, na který bylo nově na původní místo usazeno kamenné oplocení. Základ je z prokládaného litého betonu, proveden jako

celek, aby nedocházelo k dilataci případných segmentů a dalšímu
následnému rozestupování kamenných prvků oplocení. Z vrchu byla
provedena vodorovná izolace proti vzlínání vody ze základu. Samotné ozdobné kamenné prvky byly očištěny, chybějící hmota doplněna
minerálním tmelem a byly doplněny chybějící prvky tj. 4 ks koulí
v rozích a 2 ks piniových šišek v čele. Tyto dekorativní prvky byly
nově vyrobeny a osazeny na původní místa na deskách oplocení. Obnova vnitřní části památky, tedy vlastního figurálního pilíře a bočních
soch není předmětem této etapy, ta bude následovat v dalších letech.
Odborný dohled nad obnovou památky provádí Národní památkový ústav, ú. o. p. v Josefově a Ing. Arch. Jan Slavík. Po provedení celé obnovy bude kulturně historická hodnota, kterou představuje
tento pomník, zachována nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

INFORMACE Z RADNICE
Mozaika z radnice...

s létem jsme vstoupili do prázdninového
času. Děkuji všem pracovníkům našich školských zařízení za celoroční nasazení. Jim
všem, taky dětem i studentům, přeji příjemný
čas odpočinku a zážitků. Děkuji i těm, kteří
jsou připraveni zpestřit dětem prázdniny nabídkou táborů, pobytů, aktivit. Ulevit rodičům, nabídnout zajímavý program pro volný
čas dětí.
Poprvé Polický měsíčník vychází za červenec a srpen v jednom čísle. Zářijové číslo má uzávěrku 20. srpna, vyjde ve čtvrtek
1. září.
Zastupitelé města se na veřejném jednání
sešli ve středu 22. 6. Další jednání ZM jsou
plánována na 4. 9., 2. 11. a 14. 12. Vždy od
17 hodin na sále Pellyho domů. Červnové jednání bylo mimořádně přemístěno do hasičské
zbrojnice. Sál sloužil přípravě mezinárodní
akce pořádané Fiva World Motorcycle Rally.

Plán rad města do konce
letošního roku je následující:
11. 7., 15. 8., 29. 8., 7. 9., 12. 9., 26. 9.,
10.10., 24.10., 2.11., 7.11., 21.11., 5.12.,
14.12., 19.12. Prostřednictvím radních i zastupitelů i Vy můžete požádat o řešení problémů,
které Vás trápí. Za každý podnět jsme vděčni.

Technické služby

– servisní organizace města – prvním
červnem spustily své internetové stránky.
www.tspolice.cz nabízí informovanost i aktivní spolupráci. Využijte ji.

Koupaliště je v provozu

Jsme si vědomi, že návštěvnost ovlivní
především počasí. Informace opět na stránkách TS a Policka.

Partnerská spolupráce

Ředitelka knihovny Věra Plachtová
s manželem společně s manžely Hankou a
Jirkou Samkovými v sobotu 4. 6. vyjeli do
polské Swidnice na vernisáž obrazů. Jirka
Samek, „náš“ světový grafik měl na výstavě
čtyři grafiky. V červnu se uskutečnila návštěva partnerské swidnické mateřinky. Tentokrát
MŠ Fučíkova připravila program ve spolupráci s naší knihovnou.
Do Warringtonu na reciproční výměnnou
studijní cestu poletí 20. 9. dva zástupci polické
základní umělecké školy. Tuto cestu na svém
setkání v úterý 7. 6. odsouhlasili starostové
deseti největších měst Náchodska. Pro zajímavost uvádím, že v pondělí 23. 3. ve večerních
hodinách zasedala nově zvolená rada města
Warrington. Jeho 133. starostou byl zvolen
Cllr. Faisal Rashid. Ve vítězné Labour group
obhájil místo předsedy strany a tedy i prvního
radního Cllr. Terry O Neili, ve funkci místopředsedy strany nahradil M. Hannona Cllr.
Graham Friend.

Den otevřených dveří v areálu
AMK proběhl v sobotu 4. 6. Současné vedení

AMK se díky finanční pomoci města, ale především pracovitosti a šikovnosti aktivních členů
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podařilo dokončit rekonstrukci objektu, ve kterém je nejen potřebná dílna, ale i společenská
místnost a sociální zařízení. Děkuju všem,
kteří pod vedením současného předsedy Petra
Dostála naplňují spolkovou činnost, brigádnické hodiny i doplňkovou činnost – stavění stanů a podia – která jim přináší potřebné peníze.
Historie polického klubu je zajímavá. Bylo příjemné vidět spokojenost dříve narozených členů. Potěšila jejich přítomnost. I vzpomínka na
výraznou osobnost klubu Miloše Puschmanna.
Syn David poslal o svém tátovi pár řádků, které prostřednictvím Jardy Berana ml. zapadla
mezi přítomné. Něco málo i pro Vás. „ Miloš
Puschamann byl družný a velmi společenský člověk, řekl bych vyloženě týmový hráč.
Díky své vrozené vlastnosti vyjít s každým,
bylo opravdu jen málo těch, kteří ho nemuseli. Kamarádství s Mirkem Pichlem Miloše přivedlo do dílny již v první polovině šedesátých
let. Byla tu dobrá parta kamarádů, kteří nejen,
že ladili své domamonty, ale co hlavně, závodili v krajském přeboru motocrossu. Ducha té
doby jsem se snažil zachytit ve filmu s názvem
Dvoudobé motory v letech zlatých šedesátých,
natočený z části ve staré dílně.
V té době měla dílna již svůj zavedený a
pevný řád pod vedením pana Jaroslava Berana
nejst. Jako v každé organizaci tak i v AMK bylo
dost těch, kteří ve svém volném čase pilně pracovali jak na brigádách kolem dílny, tak i při
organizování různých motoristických podniků.
K takzvanému „bafuňaření“ však musí člověk
mít i něco navíc, než je chuť do práce.
I když zde byla tehdy zvučná jména starších a zkušenějších členů i s úctyhodným společenským kreditem, stal se můj táta předsedou
této prestižní organizace ve městě již ve svých
28 letech a to na ustavující schůzi dne 15. 3.
1969!!
Celá dlouhá leta byl můj táta aktivním článkem pevného řetězce kamarádů a dobrých přátel kolem autoklubu a to s platným členstvím
již od roku 1962.
Táta se dokázal v dobách normalizace politicky vymezit a s tehdejší mocí si nezadal ani
v nejmenším.
Stalo se, že Miloš nebyl okresním orgánem
schválen do funkce předsedy, přesto pracoval
nadále dlouhá léta ve výboru a stejně udával
tempo a udržoval dobrou náladu centra až do
svého předčasného odchodu z tohoto světa
v červnu roku 2009.
Dožil-li by se Miloš Puschmann tohoto
slavnostního znovuotevření prostoru, který
mimo jiné i tmelí různé lidi se stejným pohledem na motoristický svět a zájmem o věc, bylo
by to přesně půl století ode dne, kdy on sám stál
v čele této organizace.
Jistě je shora pyšný na partu „mladých“,
kterou prosadil proti stagnujícím a usínajícím
členům a napomohl tak s heslem „Jsme sportovní organizace“!! usadit se a navazovat na
dávnou a slávou ověnčenou dobu, kdy tento
prostor byl stěžejní pro mnohé zapálené závodníky nejenom z Police, ale i blízkého okolí.

Pyšný nejen na nové prostory na původních
základech svépomocné dílny automotoklubu
v Polici nad Metují.
Věřím, že si právě dnes rádi připomeneme
kontinuitu a historii zájmové organizace v konfrontaci s genius loci – duchem tohoto místa
v naprostém středu městečka. Zájmové organizace, která má v našem městě opravdu dlouhou
a prestižní tradici, zvučná jména, mnoho sportovních úspěchů a zajímavých podniků. Hlavně
však pokračovatele a následníky se sportovním
duchem.
Tento prostor provoněný benzínem už
z dob, kdy stál litr dvě koruny československé posíláte tímto dalším generacím, Beranů,
Krmašů, Doležalů, Jandů a pochopitelně hlavně těm, kteří sem přijdou se stejným zápalem
tak, jako i můj táta Miloš Puschmann.“

Polická zelňačka

se letos – 11. 6. - vařila již naostro. Na
polickém náměstí se sešlo 8 týmů. Opět nás
navštívili přátelé z Velkých Bílovic, odkud
jsme tento nápad okoukali. Vítězství obhájila
trampská osada Red West.

Běh z Police do Police

se konal již po sedmé. Jeho účastníci – 43
lidí! – se po vystoupení z vlaku ve Žďáře stali
součástí tradičního Svatojánského jarmarku.

Malého letního dovádění

se v Martínkovicích za Policko zúčastnil
tým z Radešova. Obsadili krásné desáté místo
/ze třinácti/, ale hlavně si soutěžení a pohody
užili.

Mírový běh – Peace run

proběhl Policí v sobotu 18. 6. Je to neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou
statisíce dobrovolných běžců přes více než
140 zemí světa.
„Každý z nás má v sobě plamen naděje
– touhu po lepším světě a šťastnější budoucnosti. S každým předáním mírové pochodně
z ruky do ruky se tento plamen naděje šíří od
srdce k srdci, po celém světě.“ Peace Run
založil v roce 1987 sportovec, umělec a mírový filozof Sri Chinmoy. Mezi známé osobnosti, které běh podporují patři Radek Jaros,
Avril Lavigne, Carl Lewis, Dana Zátopková,
Pavel Šporcl. Z Hvězdy až na Mýto pochodeň za Polici nesli – Kristýna Šretrová s dcerou Týnou, Dáša Hauschková, Tomáš Jansa,
Adam Kolář, Jarda Mazač a Honza Pohl.
Děkujeme!

Hlavňov – vesnice pod Hvězdou

je název publikace, která se rodila dlouho
a ne lehce. Výsledek však stojí za to! Knihu si
můžete půjčit v naší knihovně nebo zakoupit
v IC v Pellyho domech.
Velký dík patří početnému autorskému
týmu pod vedením Mgr. Michala Bureše.

Kaluže

Další dětská knížka spisovatele, výtvarníka, pana učitele Jardy Soumara. Křest proběhl
v naší knihovně.
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Poličtí ochotníci

i my přítomní na derniéře jsme se rozloučili se hrou Kdo je tady ředitel. Za vedení města jsem poděkovala celému týmu. I za šíření
jména Police v okolí blízkém i vzdálenějším.
Na přehlídkách i jednotlivých představeních.
Věříme, že „Souda“ zase něco vymyslí.
Navštívil nás mládežnický big band ze
Švédska. Společné vystoupení v Kolárově
divadlo bylo důkazem, že hudba nezná hranic.
Na radnici jsme si řekli GOD DAG, při loučení ADJ5Ö. Hlavně máme všichni další zážitky
a muzikanti zkušenosti a motivaci.

Volby do krajských zastupitelstev
se uskuteční 7. a 8. 10. 2016.

Aktuální informovanost proběhne na
úřední desce, na www stránkách města, prostřednictvím městského rozhlasu a v zářijovém čísle měsíčníku.

Květinová výzdoba města

Již tradičně se snažíme oživit především
střed města květinami. Tuto „výzdobu“ zajišťuje Zobalovo zahradnictví. I letos pokračuje
nabídka „osobních“ laviček. Letos s finanční
spoluúčastí 2016 Kč. Zatím máme jedny zájemce. Lavička bude umístěna před starou
školou – Dřevěnkou. Zde došlo k přemístění
nevzhledného kontejnerového stání za garáže.
Na vydlážděném prostoru chystáme sezení a
info tabuli. Celý prostor mezi garážemi /pronajali jsme od vlastníků za údržbu/ technické
služby zkultivují.

Nedostatek brigádníků!

Slyšíme ze všech stran. Jan Novák hledá
provozovatele kiosku na Hvězdě. Koupaliště
nemá dostatek plavčíků a jen díky ochotě výpomoci z jiných koupališť budeme schopni
služby zajistit…

I nadále hledáme provozovatele
Divadelního klubu Kolárova
divadla!
Celoročně řešíme problémy s neukázněnými majiteli psů. Městská vyhláška mluví
jasně. Psa pouštějte na volno doma, na svých
zahradách, ve Vašich uzavřených objektech.
Na veřejných prostranstvích má být pes
na vodítku, nejlépe s košíkem. My víme, že
ten Váš mazlíček je nejlepší, nejposlušnější,
ale… ne všichni sdílí ze psů nadšení. Mnozí
se i bojí, což je pro sebevědomé psy signál. O
psích exkrementech se mě již ani psát nechce.
Možná si ani neuvědomujete, že i „občůrávání“ stromů, keřů, sloupů, podezdívek, dopravních značek, sloupů je nejen nepříjemné,
nevkusné, ale i ničivé.
Uskutečnili jsme setkání s obyvateli
Smetanovy ulice. Hovor byl především o oživení hřiště. Tradičně již o nevhodném parkování. Než přistoupíme k represivnímu řešení,
opětovně apelujeme na všechny občany této
ulice. Parkujte, prosím, především ve svých
garážích, pozemcích, nájezdech. Dále pouze při spodní straně ulice. Vozidla fy Marius

Pedersen mají vyvážení odpadových nádob
opravdu ztížené!
Čas od času se setkáváme ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Javor s obyvateli k popovídání o životě
v něm. DPS je nájemní dům. Dům s pečovatelskou službou a pečovatelská služba stojí
město nemalé prostředky. Víc než milion korun ročně. Příjmy se pohybují kolem čtvrt milionu. Je tedy zcela logické, že město má zájem přidělovat byty v DPS především lidem,
kteří využívají co nejvíce služeb. Do budoucna tedy při přidělování bytů budeme přihlížet i
k této důležité skutečnosti.
Pochvala potěší . Stížnosti jsou většinou
nepříjemné. Připomínky mohou být velmi
přínosné. Na dotazy se snažím reagovat neodkladně. Děkuju Vám všem, kteří se ptáte a jste
ochotni a schopni vyslechnout. Nedávno jsem
dostala mail od kamaráda. Dlouhý a velmi
podnětný. Hodně kritický. Uvědomila jsem
si, jak chybí informace v souvislostech. Co
pro to udělat? Třeba si udělat čas, sejít se a povídat. Zvu Vás na povídání S NADHLEDEM.
Do altánu na Strážnici. Ve čtvrtek 7. 7. v 19
hodin.
Přeji Vám všem letní čas podle Vašich
představ. Šťastné návraty těm, kteří vyjedou za poznáním i odpočinkem. I v Polici
a na Policku jsme se snažili o programovou
nabídku vhodnou pro místní i příchozí. Tak
třeba při některé z mnoha akcí na viděnou.
Ida Jenková

KOTLÍKOVÉ DOTACE – DALŠÍ VÝZVA

V září tohoto roku bude vyhlášena další
dotační výzva v rámci tzv. kotlíkových dotací.
Dne 20. 6. 2016 proběhl v Pellyho domech informativní seminář pro zájemce o tuto dotaci,
přičemž bylo zopakováno několik základních
tezí, na kterých kotlíkové dotace spočívají:
yy prostřednictvím dotace je možné řešit
výměnu starých (neekologických) kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním za
„ekologický“ kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo;
yy výměna musí proběhnout v nemovitosti, která je rodinným domem, který buď
splňuje energetickou náročnost typu „C“,
nebo již došlo prostřednictvím dotačního programu Zelená úsporám k zateplení domu, anebo na něm či v něm budou
provedena tzv. mikroenergetická opatření
(zateplení části domu, výměna části oken,
zateplení stropů, apod.) v max. částce
20.000 Kč.
Žádost se podává elektronickou formou
prostřednictvím aplikace DOTIS, která je
dostupná prostřednictvím webových stránek
Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz.
Problematika kotlíkových dotací je samozřejmě obsáhlejší a není možné ji celostně
postihnout v tomto článku (seznam registrovaných výrobků, seznam energetických specialistů, příručka pro žadatele). Účelem článku
je samozřejmě poskytnout základní informace
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s tím, že případné zájemce odkazuji na pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, kteří poskytnou přesnější a úplnější informace. Další informace naleznete rovněž na
webu Kraje (http://www.kr-kralovehradecky.
cz/scripts/detail.php?pgid=189), přičemž kontakty na pracovníky kraje předkládáme přímo:
Bc. Pavla Bernacká, DiS
finanční manažerka
tel.: 495 817 129
mobil: 601 350 994
pbernacka@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Lenka Rychterová
projektová manažerka
tel.: 495 817 237
mobil: 725 948 529
lrychterova@kr-kralovehradecky.cz
Dagmar Jáklová
finanční manažerka
tel.: 495 817 283
mobil:725 948 531
djaklova@kr-kralovehradecky.cz
Jana Trojanová
finanční manažerka
tel.: 495 817 282
mobil: 724 326 435
jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek
projektový manažer
tel.: 495 817 176
mobil: 702 075 891
lpechanek@kr-kralovehradecky.cz

Alena Zachariášová
finanční manažerka
tel.: 495 817 381
mobil: 724 326 435
azachariasova@kr-kralovehradecky.cz
V případě dotazů se tedy neobracejte na
pracovníky našeho úřadu, ale přímo na uvedené osoby, které Vám poskytnou přesnější, fundovanější a správnou informaci, a podle všeho
jsou i připraveni Vám (kteří si nerozumíte s
výpočetní technikou), pomoci i s vyplněním
žádosti.
Jelikož je pak třeba v určitých případech
mít v ruce vyjádření energetického specialisty (potvrzení energetické náročnosti domu či
dostatečnosti mikroenergetického opatření), je
na místě začít aktivně jednat již nyní.
Vlastní dotační výzva bude vyhlášena 12.
9. 2016 s tím, že bude otevřena (pravděpodobně) do konce září. Podmínky dotační výzvy
budou na webových stránkách kraje zveřejněny již 12. 7. 2016. Na přípravu dotační žádosti
tak bude mít každý žadatel dva měsíce, což je
jistě dostatečná lhůta.
J. Škop, místostarosta
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SCHVÁLENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA NA ROKY 2016 – 2020

Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 22. 6. 2016 schválilo strategický plán rozvoje města na roky 2016 – 2020.
Charakteristickým rysem strategického
plánování je přístup k řešení problémů a rozvojových potenciálů města či obce z dlouhodobého hlediska, snaha optimálně využít
lidské, materiální a finanční zdroje a v neposlední řadě ambice aktivně ovlivňovat i vývoj
vnějšího prostředí města.
Pro připomenutí významu tohoto dokumentu uvádím, že strategický plán města jako
celek má být dokumentem, který:

ovlivní i rozvoj a směřování svého širšího
okolí podle svých potřeb a představ.

Strategický plán je dokumentem, s jehož
pomocí bude do roku 2020 zabezpečována
samosprávou města Police nad Metují koordinace strategických rozvojových aktivit, které
ovlivní především život města, činnost místních podnikatelů, neziskových organizací a
dalších dotčených subjektů.
Strategie rozvoje města byla zpracovávána a formulována tak, aby respektovala principy udržitelného rozvoje – tj. aby vyváženým
způsobem zohlednila ekonomický, environmentální a sociální pilíř.
Jelikož se jedná o první verzi strategického plánu města Police nad Metují, nebylo
možno navazovat na předchozí zkušenosti
místní samosprávy. V souladu s obecnými
principy tvorby strategických plánů municipalit bude na tuto výchozí verzi plánu navazováno v budoucnosti formou jeho aktualizace.

pro vlastní strategii, ale přispívá i k pocitu
odpovědnosti za její naplňování a realizaci
aktivit v této koncepci vytyčených. Účast
veřejnosti na strategickém plánu je také
příležitostí k aktivizaci občanské společnosti a ideální platformou pro transparentní
formulaci a prosazování názorů na rozvoj
města jednotlivci nebo zájmovými skupinami a diskusi nad jednotlivými tématy.
Z toho místa děkuji všem, kteří se o problematiku projednání a pořízení strategického
plánu města zajímali, a kteří se zúčastnili pořádaných seminářů a veřejných slyšení, ze kterých vzešly některé cenné poznatky a postřehy, které pomohly formovat konečné vyznění
strategického plánu města.

yy objektivně popisuje hlavní problémy
a rozvojový potenciál města a navrhuje
možná řešení,
yy je nástrojem strategického řízení rozV tuto chvíli začíná práce na finálním dovoje města a podkladem pro rozhodování
kumentu, na tzv. akčním plánu, který již konměsta v rozvojových záležitostech,
kretizuje záměry, jejichž prostřednictvím bude
obecně formulovaný strategický plán v příšyy je nástrojem k zajištění kontinuity roztích letech naplňován. Po projednání těchto
voje města – strategický plán překonává
Zpracování strategického plánu měs- konkrétních záměrů s veřejností (kde je třeba
volební cyklus a je tak nástrojem potřebné kontinuity a zachování směru, jímž se ta vycházelo z ověřených postupů tvorby opět poděkovat všem, kteří přišli!) bude text
město vyvíjí. Vytváří předpoklady, aby na- tohoto typu koncepčních dokumentů a předložen ještě k poradním orgánům města,
příklad po změně reprezentace města ne- respektovalo základní a uznávané princi- a následně (pravděpodobně v září) schválen
došlo k zásadní (zejména neopodstatněné) py jejich přípravy (viz například Metodika zastupitelstvem města. Tím bude práce na
změně směřování jeho rozvoje, což vždy tvorby programu rozvoje obce, vydáno MMR, strategickém plánu rozvoje města završena,
nicméně, jak lze odhadovat při vědomí dynapředstavuje nákladný a obtížně návratný leden 2014).
Významnou součástí procesu bylo zapo- miky vývoje ve veřejné správě, bude de facto
proces,
yy je řídicím nástrojem pro formulování jení veřejnosti a klíčových místních aktérů zahájena práce na první aktualizaci.
J. Škop, místostarosta
investiční politiky města - investice měs- do tvorby rozvojové koncepce. Účast veřejta by neměly být ad hoc řešením, ale vy- nosti obecně nejenže přináší cenné vstupy
cházet z dlouhodobé strategie, navazovat
na sebe, doplňovat se a mít společný cíl,
což v souhrnu jejich realizaci zefektivní a
Rada města Police nad Metují dne 13. června 2016 schválila výše jednotlivých příspěvků
zlevní a přinese i realizaci dalších pozitivSCHVÁLENÉ
ŽÁDOSTI
žadatelům, kteří své žádosti předložili
v termínu
do 1.O5.DOTACI
– 31. 5. 2016 do grantového programu
ních efektů,
Rada města Police nad Metují dne 13. června 2016 schválila výše jednotlivých příspěvků žadatelům, kteří své žádosti předložili v termínu do 1.
města
„Akce,
dílčí
aktivity“.
Ve
schváleném
rozpočtu
na
tuto oblast pro 2. pololetí 2016 zbyla
yy je platformou pro
sladění názorů
do grantového
programua města „Akce, dílčí aktivity“. Ve schváleném rozpočtu na tuto oblast pro 2. pololetí 2016 zbyla rezerva ve výši 56 100,
představ všech relevantních aktérů ve rezerva ve výši 56 100,- Kč.
městě (obyvatelé, samospráva, NNO,
Číslo
Schválená
Žadatel
Akce
podnikatelé a další - pokud se v průběhu
jednací
částka v Kč
tvorby strategického plánu podaří prodisSPORT
2016/2291 Kristýna Laštůvková
2. ročník závodů v agility
1 000
kutovat a najít konsensus v základních
otázkách rozvoje města a jeho směřová2016/2470 T. J. Sokol
Soutěže a soustředění na podzim
10 000
ní, vč. indikativního seznamu klíčových
11 000
Celkem sportovní oblast
rozvojových záměrů na řešené období,
KULTURA
2016/2100 Dobročinný fond pro pozůstalé
Za kulturou
0
vytváří se předpoklad, že se všichni aktéři
2016/2164
Police
sympohony
orchestra,
z.
s.
Když
se
v
Polici
setmí
0
vyhnou parciálním sporům a nejasnostem
2016/2443 Spolek voj. historie T-S 20 Pláň
Obnovení stálé expozice
1 000
v těchto základních otázkách v budoucnu,
což usnadní realizaci rozvojových záměrů
Charitativní festival na podporu dětí z dětských
2016/2029 Institut zážitkové pedagogiky
0
domovů „Webrovkafest“
města, vč. zajišťování zdrojů jejich finan2016/2445 Mgr. Olga Landová
Kniha povídek „Ať hodí kamenem“
0
cování,
yy zvyšuje šance získat financování na roz2016/2001 Sbor dobrovolných hasičů Pěkov
Oslavy 135 let založení sboru
10 000
vojové záměry města z evropských nebo
Vydání knihy Jana Meiera
2016/2444 Dr. Eva Koudelková
0
„Broumovsko a Policko literární“
národních zdrojů - to vyplývá z jedno2016/2435 Pavel Smola
Dostaňme děti od počítačů
0
značného tlaku na zvýšení strategického
Občanské sdružení učitelů
(500 Kč/účastník
přístupu k řízení obcí a měst a v některých
2016/2352
5. ročník letního tábora žesťů
Notička
Policka) max. 8 000
případech je existence strategického plánu
ZO Českého zahrádkářského
2016/2479
Kouzlíme
s
květinou
1 000
municipality již podmínkou pro dotační
svazu
podporu rozvojových záměrů,
Junák – český skaut, středisko
2016/2397
Táboření
20 000
Skaláci Police nad Metují, z. s.
yy je nástrojem pro posílení pozice města
Oživení kláštera – Den řemesel a Strašidelný
2016/2481 JULINKA z. s.
3 000
v širším územním kontextu – slouží jako
klášter
vstupní informace pro formulování a aktu43 000
Celkem kulturní oblast
alizace strategií mikroregionu, MAS apod.
SOCIÁLNÍ OBLAST
2016/2478 MC MaMiNa, z. s.
Příměstský tábor 2016
2 000
Pokud má město vizi, kam směřovat a jaké
2016/2446 Hewer, z. s.
Osobní asistence
0
nástroje a cesty k tomu využít, mnohem
Celkem
sociální
oblast
2
000
snáze prosazuje své představy i na širší
CELKEM
56 000
územní úrovni a zvyšuje šance, že reálně

SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
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VAMBEŘICKÁ SPOJOVACÍ

REAKCE NA ČLÁNEK J. DOSTÁLA

Nerad, opravdu nerad, přistupuji k reakcím na
články uveřejněné v měsíčníku, neb ctím právo každého na názor, tedy i na kritiku… ovšem jen potud,
pokud je kritika věcná. V Polickém měsíčníku č.
5/2016 byl otištěn příspěvek J. Dostála „Slavenská
Wambeřická spojovací“, kde autor v řadě prvé dost
zjednodušujícím způsobem kriticky hodnotí malou popularizaci akce „Wambeřická spojovací“, a v
řadě druhé zcela irelevantně kritizuje přístup k dotacím z programu Ministerstva zemědělství z hlediska jejich nevyužití pro obnovu místních památek
(Wambeřická).
V řadě prvé (přístup Zastupitelstva města Police
nad Metují) není zřejmé, jaké kroky mělo a na podkladě čeho, stran popularizace, učinit zastupitelstvo
města?? K žádnému takovému kroku jsme nositelem
projektu vyzváni nebyli, a ze své podstaty spadá popularizace akcí na Policku nikoliv do pravomocí zastupitelstva města, ale do kompetencí informačního
centra. Je pravdou, že jsme byli nositelem projektu
osloveni se žádostí o poskytnutí dotace, nicméně
dotační program města není zaměřen na projekty
právních subjektů, které nemají své sídlo či bydliště
na území města, a právě naopak podporuje aktivity spolků a právnických osob v rámci města, nebo
město propagujících. Daný projekt nesplňoval jediné
kritérium městského grantového systému, a tak –
myslím, že logicky – nebyl nijak finančně podpořen.
Proč s tím J. Dostál musí polemizovat na stránkách
měsíčníku, a proč nám tímto způsobem dává pomyslný políček, je mi záhadou.
V řadě druhé je třeba se vyjádřit k nevyužití dotační možnosti na obnovu památek v rámci
Wambeřické cesty. Je pravdou, že Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v lednu tohoto roku dotační program UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ VENKOVA, v rámci kterého je možné
žádat o dotace mimo jiné na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (tj. kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, smírčích
a jiných křížů, exteriérových soch a sousoší, hřbitovů
a hřbitovních zdí, kostelů s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích).
Nicméně při bližším studiu zásad (47 stran textu) je
zřejmé, že město Police nemohlo z tohoto dotačního
programu žádat o poskytnutí dotace, neb nemohlo
dostát naplnění některých zásad (u některých objektů nejsme vlastníkem, u některých objektů se jedná
o památkově chráněné prvky, apod.). Vedle toho je
samozřejmě pravdou, že rekonstrukce soch, křížů a
dalších památek v trase Wambeřické cesty nebylo nikdy zařazeno jako investiční priorita města.
Kdo chce psa bít, hůl si najde… stejně jako je
lehké vylít dítě i s vaničkou… Je škoda, že si (Josko)
musíme psát přes noviny. Měl jsem za to, že si tyhle
věci umíme vyříkat z očí v oči, už proto, že tak je to
nejjednodušší, ale taky proto, že jsme oba zapojeni v
Místní akční skupině, kde princip komunikace „zdola“, je jedním z hlavních pilířů.
Tak snad jsem rozptýlil pochybnosti stran liknavosti městského zastupitelstva a nevyužívání dotací.
Svou reakci uzavřu tím, že nabízíme podporu spolupráci každému smysluplnému projektu, či oboru
lidské činnosti, a jsme otevření podnětům, nápadům
či připomínkám.
J. Škop, místostarosta
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ÚPRAVA PROVOZU PŘES KLŮČEK

V posledních
dnech
rozhýbala
veřejné
mínění ve městě
(staro)nová
úprava provozu po asfaltové účelové
komunikaci
přes Klůček.
Historicky byl na tuto komunikaci
vjezd zakázán všem vozidlům, neboť
komunikace byla zřízena jako zemědělská účelová komunikace! Ale na
historii rádi a úspěšně zapomínáme…
V průběhu času, a zřejmě díky jisté
občanské iniciativě, byly zákazové značky na začátcích obou úseků
odstraněny, a komunikace se začala
užívat ve velkém pro zkrácení jinak
velmi dlouhé cesty (sic!) mezi Policí
a Hlavňovem.
Mimochodem – z polického náměstí je to k rybníku do Hlavňova 3,9
km; čas jízdy 8 min., přičemž cesta
přes Klůček do stejného cíle (měřená z
náměstí), je dlouhá 4,3 km a čas jízdy
odpovídá 9 min. Pokud pak vyjíždíme
ze sídliště je cesta o cca 300 m metrů
kratší než klasické cesty přes Suchý
Důl či Bukovici. Pokud pak řešíme
otázku startu z prostoru ulic Ostašská,
Na Sibiři, či Smetanova, je trasa přes
Klůček o 600 metrů kratší než cesta
přes Hlavňov. Jak vidno, o výrazných
délkových rozdílech jednotlivých tras
vesměs nelze vůbec hovořit, resp. se
jedná o vzdálenosti při jízdě motorovým vozidlem spíše zanedbatelné.
V loňském roce se pak sešlo několik událostí, které nás dovedly k
tomu, že jsme přistoupili k projednání
možnosti navrácení zákazového dopravního značení. K těmto událostem
nutno přiřadit jak drobné kolize mezi
pěšími, cyklisty či bruslaři na jedné
straně a osobními vozidly či motocykly na straně druhé, tak těsné míjení
osobních vozidel či motocyklů se zemědělskou či lesní technikou. Jelikož

pak chceme předejít možným škodám
na zdraví či majetku, rozhodli jsme se
– po diskusi s majoritními vlastníky a
uživateli zemědělských pozemků – k
projednání návratu zákazové značky s
dopravní policií a silničním správním
úřadem. Na základě souhlasných stanovisek všech uvedených stran jsme
pak formou opatření obecné povahy
projednali konečné umístění dopravního značení (návrh opatření obecné
povahy byl zveřejněn na veřejné úřední desce úřadu a bylo právem každého
se k návrhu vyjádřit).
Nyní jsou tedy v úseku mezi ulicí Na Sibiři a zemědělským areálem
(farma Družstva vlastníků) opětovně
umístěny zákazové značky zakazující vjezd všem motorovým vozidlům.
U dopravního značení je umístěna
dodatková tabulka umožňující vjezd
osobám, které budou disponovat povolením MěÚ. V rámci MěÚ vydává
povolení městská policie, která toto
povolení vydá na základě podané žádosti žadatele. Formulář žádosti je ke
stažení na webových stránkách města
v záložce „radnice“ v sekci „městský
úřad“ v odkazu „žádosti, formuláře“
nebo je možné si jej vyzvednout na
městském úřadě. Zdůrazňuji, že povolení budou vydána pouze osobám,
které v daném území vlastní pozemek,
nebo na základě smlouvy pozemek
užívají, případně vykonávají určitá práva či povinnosti (např. v rámci
lesního hospodaření, myslivosti, státní správy), či v případech hodných
zvláštního zřetele (kde bude konečné
rozhodnutí vždy na správním uvážení
městského úřadu).
Věřím, že se počáteční emoce
uklidní, a že všichni si uvědomí, že
jsme daný krok neudělali lidově řečeno z plezíru, ale jako nutný krok, kterým se snažíme předejít jakýmkoliv
událostem s fatálními následky, kdy
na věty typu „to se mělo udělat dříve“
bude již pozdě.
J. Škop, místostarosta

HLASY Z KVÍČEROVA L. P. 2016

Vobčané Kvíčerovští, vite, že v příštím volebním vobdobí bude v
Nádražní ulici postavený nádraží? Nebo, že v hotelu Pejskar se vaří i bez
funkční kuchyně? Nebo že skrzevá polámanou klíční kost si člověk vyrazí
třeba i zuby a zlomí sanici? Že ne, pak se těšte na letošní Hlasy z Kvíčerova,
které vyjdou tradičně vo Kvíčerovský pouti!!!
No a pokavaď máte doma ňáký fotky, kerý by mohly ten plátek eště víc
vokořenit než indy, nebo pokavaď víte vo tom, že se někdo mocně zasloužil
o slávu našeho Kvíčerova nějakým činem, vo kerym se všeobecně neví, tak
nám to pošlete do 11. 7. na dresu do Sluje Českejch bratří na Ostaši.
HzQ
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TV signál pozemní – informace o možnosti rušení
televizního příjmu provozem sítí LTE

Společnost České radiokomunikace se na
nás obrátila se žádostí o předání informací o
možném rušení televizního příjmu provozem
nových sítí LTE.
Výsledkem digitalizace televizního vysílání dokončené v roce 2012 bylo také odebrání
části televizních kmitočtů v pásmu 800 MHz
ve prospěch mobilních sítí. Tyto, ale i další
kmitočty (1800 a 2600 MHz) získali všichni
tři stávající mobilní operátoři v aukci kmitočtů
v roce 2014. Díky nově přiděleným kmitočtům
(zejména jde o kmitočty v pásmu 800 MHz)
jsou mobilní operátoři povinni pokrýt do pěti
let 98 % území ČR signálem LTE (Long Term
Evolution), což je širokopásmová technologie
určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, někdy označována i jako 4G. V
prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba
sítí LTE a současně došlo k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to
i v původním TV pásmu 800 MHz. Hlavním
důvodem zkušebního provozu je ověřování,
zdali nedochází k rušení příjmu zemského
digitálního televizního vysílání v okolí základnových stanic mobilních sítí. Všechny
stávající televizní přijímače, set-top-boxy a
přijímací antény jsou totiž konstruovány i pro
příjem TV kmitočtů v pásmu 800 MHz, kde
však nyní vysílají právě LTE základnové stanice, což může způsobovat rušení televizního
příjmu.
Informace týkající se uvádění LTE sítí do
provozu, resp. plnění podmínek výběrového
řízení vztažených k pokrytí obyvatel a území
České republiky službami mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu jednotlivých
mobilních operátorů jsou dostupné na stránce
http://lte.ctu.cz/
Harmonogram spouštění základových
stanic LTE je v aktualizované podobě k dispozici na webu: http://start-lte.ctu.cz
Stanovením povinného dvouměsíčního
zkušebního provozu každé základnové stanice uváděné do provozu v pásmu 800 MHz

je vytvořen prostor pro eliminaci případných
negativních dopadů rušení.
Za určitých podmínek se mohou při výstavbě sítí LTE vyskytnout problémy s rušením pozemního televizního příjmu. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, rušení TV příjmu se
může projevovat v okolí základnových stanic
LTE do vzdálenosti několika set metrů.
Vznik rušení TV příjmu se může vyskytovat zejména v následujících situacích:

yy v okolí základnové stanice LTE (cca 500
m), pracující zejména na nejnižším kanálu
LTE 791 MHz až 801 MHz,
yy v místech, kde je TV signál slabý,
yy při použití antény se zesilovačem signálu,
zejména širokopásmovým,
yy v oblastech příjmu vyšších televizních kanálů 59 a 60 (tj. kmitočtů 774 MHz až 790
MHz, týká se hlavně oblastí Praha, Brno,
Karlovy Vary, severní části východních
Čech),
yy v okolí účastnického terminálu LTE (telefon) umístěného v blízkosti TV přijímače,
yy při nevhodné montáži anténního systému
nebo jeho závadě, při použití náhražkové
antény, aktivní pokojové televizní antény.
Rušení se projevuje
yy kostičkováním nebo zastavením (zamrznutí) obrazu,
yy krátkodobým výpadkem nebo zkreslením
zvuku,
yy úplnou ztrátou obrazu a zvuku,
yy selháním nebo nenaskočením programu
(kanálu), při přepnutí na jinou programovou pozici.
Co dělat poté, co zjistíte, že ve vaší obci byla
právě spuštěna síť LTE a obrazovka vám
začala „kostičkovat“?
1. Přesvědčte se, že váš televizor je stále stejně připojen k anténě, a zda vaši sousedé
mají stejné problémy (vhodnost anténního
systému).

2. Obraťte se na Český telekomunikační
úřad (ČTÚ), který je oprávněn stížnost řešit (pro Východní Čechy: tel. 495 279 322;
e-mail: skacelm@ctu.cz).
ČTÚ provede měření na místě a následně rozhodne o oprávněnosti stížnosti
na rušení. Pokud je stížnost oprávněná,
dojde k úhradě nákladů na odstranění
rušení ze strany mobilního operátora.
ČTÚ přijal opatření, která negativní dopady za rušení televizního signálu zmírňují:
yy budovaná mobilní síť provozovaná v pásmu 800 MHz musí splňovat podmínky zakotvené v rozhodnutí o přídělu rádiových
kmitočtů,
yy každá základnová stanice uváděná do provozu v pásmu 800 MHz bude testována v
rámci povinného dvouměsíčního zkušebního provozu, což pomůže včas identifikovat
a řešit případy rušení. Výsledky zkušebního provozu budou podkladem pro případné
změny technických parametrů základnové
stanice. ČTÚ bude průběžně informovat
veřejnost (starosty dotčených obcí) o termínech zahájení zkušebního provozu v
dané lokalitě,
yy V případě významného rušení má Úřad
pravomoc provoz BTS přerušit, což bylo
již i v praxi aplikováno!
yy ČTÚ vytvořil pracovní skupinu složenou
ze zástupců provozovatelů vysílacích sítí
DVB-T a sítí LTE. Skupina umožní lepší
komunikaci zainteresovaných subjektů
při řešení případných potíží,
yy ČTÚ zpracoval metodický pokyn
upravující postup při šetření rušení,
yy ČTÚ proškolil servisní firmy, které
budou odstraňovat vzniklá rušení.
V případě zjištění poruch signálu se podívejte na webové stránky města, kde jsou další
podrobnější informace, včetně formuláře pro
nahlášení rušení.
J. Škop, místostarosta

DSO Lesy Policka
instaloval na okružní cestě Žděřinou nové lavičky. Altán na
Strážnici projde tradiční údržbou. Obroušení a přetření je nutné
díky nevhodné tvořivosti těch, kteří si neuvědomují, že nás jejich
malůvky vůbec nezajímají. Budeme vděčni, když MP upozorníte na
jakékoli nepřístojnosti, které se v něm odehrávají
Luboš Binar a Ida Jenková
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Přehled dotací města Police nad Metují za rok 2016
Žadatel

Název projektu

Dotační
program

Město 69. Polické divadelní hry

KHK

Město Profesionalizace a vybavení TIC

KHK

Město Tvořivé dílny

KHK

tisk vystřihovánek, nákup výtvarného
materiálu

Město Rozvoj cyklodopravy na Policku

KHK

aktualizace projektové dokumentace,
projekční práce, tisk

Město Pěkov - sousoší Nejsvětější Trojice

KHK

revitalizace sousoší

Město Vodní nádrž Hony

KHK

projektová dokumentace včetně
technického zajištění

Město Kanalizace

Mze

Kanalizace na Záměstí

Město Obnova kulturního dědictví věnkova

Mze

Revitalizace historické památky - socha sv.
Jana Nepomuckého v Hlavňově

Město Rekonstrukce Hlavňovského rybníka
Město JSDH
Město Rekonstrukce Hasičské zbrojnice
Zvýšení akceschopnosti JPO II Police
Město
nad Metují
Program regenerace městských
Město
památkových zón

Živá zahrada

Období
realizace

Celkové
náklady

Požadavek
na dotaci

Vlastní
podíl

Stav žádosti/ Výše
obdržené dotace

2016

190 000

82 000

108 000

25 000

62 000

50 000

12 000

41 500

2016

50 000

35 000

15 000

19 000

2016 - 2017

163 670

147 303

16 367

2016

207 460

165 968

41 492

2016 - 2017

274 670

192 260

82 410

schválení dotace
dotace
neposkytnuta
formální stránka
OK

2016 - 2017

4 969 000

2 484 500

2 484 500

podaná žádost

2016

41 048

28 733

12 315

28 733

5 198 160

1 652 892

3 545 268

podaná žádost

220 000

220 000

0

220 000

2017

2 072 595

1 036 297

1 036 298

2017

1 221 780

1 099 602

122 178

podaná žádost
věcné hodnocení
OK

2016

262 000

130 000

2016

celoplošné odbahnění, bezpečnostní přeliv a
Mze
rekonstrukce nápustného zařízení
2016 - 2017
zabezpečení akceschopnosti, odborná
MV ČR
2016
příprava a mzdové výdaje

MV ČR

rekonstrukce zbrojnice

IROP

pořízení dopravního vozidla

MK ČR Odstranění zatékání do budovy sýpky

V posledních letech můžeme sledovat
významné snížení biodiverzity (úbytek živočišných i rostlinných druhů) v okolí lidských
sídel. Jednou z příčin je změna péče o zahrady
a původní soukromé i obecní přírodní kouty
v zastavěných částech obcí a měst. Zahrady
se stále více izolují neprostupnými ploty, mizí
z nich ovocné stromy, vysazují se zdejší přírodě neznámé druhy rostlin, intenzivně se
sečou trávníky, používá se více chemických
prostředků a techniky. Zavádějí se prvky, které jsou živým organismům nebezpečné (nevhodně konstruované nádrže s vodou, bazény
s kolmými stěnami, průhledné skleněné stěny
…). Na tuto tendenci se snaží poukázat i aktivita „Živá zahrada“, která konstatuje, že
z dnešních zahrad mizí život – mizí zelenina
a ovocné stromy, vládne zde mechanizace,
pesticidy a umělá hnojiva, cílem je koberec s
trávou typu anglický či golfový trávník, nežijí
zde téměř žádní živočichové a nekvetou žádné místní květiny. Je zdravé a prospěšné vrátit
se k tomu, aby alespoň část travních porostů
byla kosena jen dvakrát až třikrát ročně, a to
nejlépe kosou. Kosa nezničí hmyz, na rozdíl
od motorových sekaček, které rozdrtí s travou
i veškerý hmyz a zahubí ho. Své místo by tam
měla mít i voda, třeba ve formě jezírka pro
obojživelníky, proschlé části stromů s dutinami pro ptáky, včetně trouchnivého dřeva pro
vývoj dutinového hmyzu a také více ostrůvků
s kvetoucími a dozrávajícími plevely včetně
květin i zralého ovoce pro motýly i hmyz. Své
nezastupitelné místo mají také kopřivy, které
jsou živnou rostlinu především pro housenky
baboček.

6

Popis projektu
úhrada honorářů, doprava souborů,
propagace PDH
virtuálnlí prohlídky, mapa území, letáky,
elektronický rezervační systém, polická
slevová karta

Pokud chceme, a to je i snahou výše uvedeného přístupu, aby se ve finále zahrada
postarala sama o sebe, byla krásná, zdravá
a produktivní, je třeba chovat v úctě každého živého tvora, vytvořit mu podmínky
pro existenci a snažit se nastolit biologickou
rovnováhu půdy, mikroorganizmů, rostlin a
živočichů.

Zásady a principy Živé zahrady:

yy Používejme organický materiál - vyvarujme
se chemických přípravků a používejme
organická hnojiva (kompost, hnůj, rostlinné
výluhy a preparáty). Upřednostňujme
biologické způsoby ochrany rostlin
(podpora a cílené nasazování predátorů
škůdců). Pamatujme, že i plevel má na
zahradě své místo, proto ho neničme tam,
kde nepřekáží.
yy Nepoužívejme rašelinu, protože těžba rašeliny v přírodě je velice destruktivní a
zanechává hluboké, těžko obnovitelné
rány. Namísto rašeliny užívejte svůj vlastní
kompost, který obsahuje všechny potřebné

132 000 podaná žádost

živiny v ideálním poměru, a navíc do půdy
navrací půdní život. Pro rostliny vyžadující
chudý a kyselý substrát lze použít kompost
z bukového či dubového listí, případně z
mladých větviček jehličnanů. Kompostujme. Kompost je nejen nejlepší přírodní
hnojivo a ještě k tomu zdarma, ale ocení ho
i třeba slepýši nebo užovky.
yy Nesnažme se mít celou zahradu pečlivě
upravenou a ponechme místa i s vysokou
trávou. Nesekejme trávu zbytečně často.
Nakrátko sekaný trávník je téměř mrtvý a
zvířata se mu z daleka vyhnou. Delší tráva
také poskytne úkryty půdě, která tak rychle
nevysychá. Budou-li mít tráva a byliny v
ní rostoucí možnost vysemenit se a rozrůst,
promění nám trávník po čase v květnatou
louku. Při sekání zkusme občas zaměnit
motorovou sekačku za tradiční kosu či srp.
Kromě toho, že si zdravě protáhneme tělo,
zachráníme spoustu druhů hmyzu před
smrtí rozdrcením v rotoru sekačky.
yy Ponechme někde v zahradě hromadu listí a
klidně i větví jako úkryt pro obojživelníky,
plazy, hmyz, pavouky a malé savce. Listí
shrabujme pod křoviny, na podzim nechme
na zemi část spadaného ovoce. Část jablek
a jiných plodů ponechme i na stromech.
yy Udělejme si na zahradě „divoký koutek“ můžeme zde pěstovat plazivé či popínavé
keře (například ostružiny a břečťan), své
místo zde naleznou i divoké druhy rostlin
(i kopřivy které do zahrady přilákají mnoho druhů motýlů). Vhodné je takový koutek umístit do neméně navštěvované části
zahrady, kde nikomu nevadí a zvířata mají
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016

potřebný klid. Přihoďte i hromadu nařezaného dříví a kamení či starý mrtvý strom,
který také významně podpoří potenciál
vaší zahrady.
yy Pokuste se, pokud je to jen trochu možné, pěstovat původní druhy stromů, keřů
a květin. Vybírejte takové odrůdy, které
nejenže přinášejí bohatou a chutnou úrodu, ale poskytují také útočiště a potravu
živočichům. V případě ovocných stromů
je například vhodné sáhnout po původních
krajových odrůdách, které jsou nejlépe
adaptované na místní podmínky. Mnohdy
jde o krásné a vzrůstné stromy, pod nimiž zvířata i my nalezneme příjemný stín.
Rostliny volme tak, aby na zahradě od jara
do podzimu něco kvetlo. Zvláště důležité
jsou rostliny, které kvetou brzy na jaře, kdy
je v přírodě velký nedostatek potravy – například vrba jíva.
yy Nepřenášejme rostliny pro zahradu z přírody, v místě svého růstu je zpravidla nejlépe.
Význam živé zahrady je v tom, že vytváří
nové prostředí pro ohrožené druhy rostlin a
živočichů, nesmí tedy vznikat na úkor přirozeného prostředí.
yy Kupujme semínka a sazeničky rostlin pokud možno od místních zahradníků, kteří
by mohli mít původní druhy. V obchodech

yy

yy

yy

yy

nadnárodních společností původní rostliny
většinou nenajdeme.
Nerozšiřujme rostliny z naší zahrady do
přírody. Nikdy nemůžeme vědět, zda tam
tato konkrétní rostlinka patří a jak by mohla ovlivnit své okolí, kdyby se tam uchytila.
Neizolujme si zahradu od okolí budováním neprostupných plotů. Máme-li zděný
plot, vytvořme do něj alespoň otvory, které
umožní živočichům prostupovat z okolní
krajiny a navracet se do ní. Bez tohoto se
k nám ježci či obojživelníci nedostanou.
Ideálním řešením je samozřejmě plot živý,
tvořený z našich původních dřevin.
Nerušme hnízdící živočichy a nepřibližujme se k jejich hnízdům. Vězme, že nás neustále pozorují bystré oči predátorů (straky, sojky, kočky), kteří, pokud je na hnízdo
upozorníme, okamžitě ho vyplení.
Poskytujme živočichům vodu po celý rok.
V ideálním případě vybudujme zahradní
jezírko. Nemáme-li dostatek prostoru, nainstalujme alespoň bezpečné napajedlo.
To je vhodné umístit na zem na volné
prostranství (aby měli pijící živočichové
možnost včas spatřit případného predátora a utéct), nezapomeňme, že nesmějí mít
kolmé břehy, aby se z nich vždy dostali
jak živočichové, kteří omylem spadnou do

yy

yy

yy

yy

vody, tak žáby a čolci poté, co se rozmnoží
či metamorfují z pulců larev. U nebezpečných nádrží stačí nainstalovat šikmé hrubé
prkénko nebo schůdky z kamenů.
Poskytujme živočichům potravu po celý
rok. Především se jedná o přirozenou potravu, ale nebojme se nainstalovat i krmítko.
Poskytujme živočichům také dostatek
úkrytů a míst k rozmnožování – instalujme
pro ně budky (ptáci, netopýři, hmyz, ježci,
čmeláci atd.) Pro plazy a hmyz jsou ideální
suché zídky či hromady kamení. Užitečné
živočichy v zahradě také podpoříme, pokud ponecháme část kompostu po celý rok
netknutou.
Na podzim nestříhejme všechny uschlé
rostliny. Uschlá stébla poskytuji bezpečné zimní úkryty mnoha druhům hmyzu.
Uschlá stébla můžeme odstranit až na jaře.
Nepalme trávu a listí. Oblíbené, byť zakázané, jarní vypalování trávy nepřežije
mnoho čmeláků a dalšího užitečného hmyzu, který zimuje ukrytý v zemi. Listí můžeme nechat v rohu zahrady, kde jej rádi
využijí k úkrytu například ježci.

sestavil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police nad Metují

Prameník pitné vody Julinka na polickém náměstí
podzemní zdroje ztrácí svoji vydatnost, protože nejsou v infiltračních zónách doplňovány,
má to ale dlouhou časovou setrvačnost. Ale
zpět k Julince. Voda z Julinky je voda pitná, a
aby toto bylo možné oficiálně deklarovat, provádí město pravidelně dvakrát ročně (na jaře
a na podzim), prostřednictví Hydrogeologické
společnosti, s.r.o. Praha a ve spolupráci s
akreditovanou laboratoří společnosti VIS, a.s.
Praha, kontrolní zkoušky. Výsledky jsou porovnávány s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění. Ne jinak je tomu i letos. V polovině května byly odebrány vzorky
Hodnoty vybraných ukazatelů:
a v polovině června byly městu
ukazatel
jednotka
skutečnost limit
předány výsledky - protokol o
zkoušce č. 2016/1639. Na záklareakce vody
pH
6,6
6,5
dě
této kontroly lze konstatovat,
9,5
že voda z prameníku Julinka
tvrdost (Ca+Mg)
mmol/l
2,8
2 - 3,5
stále vyhovuje limitům pro pithořčík
mg/l
7,5
20 - 30
nou vodu bez úpravy, a to jak
vápník
mg/l
100
40 - 80
po stránce chemické, tak i po
sodík
mg/l
1,7
200
stránce bakteriologicko-biolodraslík
mg/l
0,65
gické. Vzhledem k trvale vyššíželezo
mg/l
< 0,050
0,20
chrom
ug/l
< 5,0
50
mu obsahu dusičnanů, ale není
stříbro
ug/l
< 5,0
50
vhodná pro přípravu umělé
sírany
mg/l
44
250
výživy kojenců. Z hlediska
chloridy
mg/l
19
100
charakteristiky jde o vodu váfluoridy
mg/l
< 0,2
1,5
penato-hydrogenuhličitanovou,
dusičnany
mg/l
31
50
s poněkud nepříznivým pomědusitany
mg/l
< 0,010
0,50
rem vápníku a hořčíku (98%
křemičitany
mg/l
8,2
- 11%), obsah hořčíku je nižší
hydrogenuhličitany
mg/l
240
- 7,5 mg/l (optimum je 20 - 30
arsen
ug/l
< 5,0
10
mg/l) a obsah vápníku naopak
rtuť
ug/l
0,10
1
vyšší - 100 mg/l (optimum je 40
bakterie a pod.
KTJ/100 ml 0
- 80 mg/l). Jde o vodu tvrdou, s
mikrobiální obraz
jedinci/ ml
0
50

Málokteré město má na svém náměstí,
nebo jiném veřejném prostoru, stále tekoucí
zdroj kvalitní pitné vody, za niž nemusí platit. Je to velké bohatství, pozitivní nejen z finančního a architektonického hlediska, ale
vzhledem k vývoji počasí a celkovému úbytku
vody i z hlediska strategického. Město Police
n. M. takový zdroj má - prameník Julinka na
polickém náměstí. V současné době tu každou
minutu proteče cca 20 l vody, denně tedy nějakých 25 m3, ročně cca 9500 m3. Je to zdroj
vody podzemní z větší hloubky, tedy méně
náchylný na bezprostřední důsledky sucha.
Samozřejmě v případě dlouhodobého sucha i
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optimální tvrdostí 2,8 mmol/l (optimum je 2
- 3,5 mmol/l). Protokol se všemi analyzovanými ukazateli je k nahlédnutí na MěÚ. Další
rozbor bude proveden na podzim.

Ing. Jan Troutnar,

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

červenec - srpen
2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

02. – 03. 07. MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov
05. – 06. 07. MDDr. Petr Houštěk
602 333 466
Poliklinika ZS Machov
491 541 654
09. – 10. 07. MUDr. Lukáš Neoral ml.
602 333 427
ZS Police nad Metují
16. – 17. 07. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
23. – 24. 07. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí
30. – 31. 07. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
06. – 07. 08. MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452
13. – 14. 08. MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
20. – 21. 08. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují
27. – 28. 08. MUDr. Jaroslava Neoralová 602 333 460
Horní 109, Teplice nad Metují
03. – 04. 09. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí
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Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
v katastrálních územích Pěkov a Hony
V roce 2011 byly v k.ú. Pěkov a v roce
2012 v k.ú. Hony zahájeny KPÚ podle zákona
č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a zákona č. 229/1991
Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě. Po
přípravné administrativě pak proběhlo v březnu loňského roku v Pěkově úvodní jednání,
které svolal Státní pozemkový úřad (SPÚ) a
přizval zpracovatele KPÚ spol. GEOVAP,
spol. s.r.o. Pardubice a dále zástupce katastrálního úřadu (KÚ), města, Správy CHKO
Broumovsko, Lesů ČR, zemědělské subjekty
a vlastníky pozemků. Tímto jednáním byly
zahájeny vlastní terénní práce a všechna potřebná navazující jednání. Po tomto jednání
proběhlo v terénu vyšetření obvodu KPÚ a
zjišťování hranic. Poté začal zpracovatel KPÚ
projednávat se sborem zástupců plán společných zařízení, který řeší především zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská
opatření a opatření ke zvýšení ekologické stability území. V současné době jsou rámcové
plány společných opatření pro obě k.ú. schválené sborem zástupců a projektant pracuje na
jejich popisu. Po jeho projednání dotčenými
orgány a dokumentační komisí bude navržen
ke schválení zastupitelstvu města. Dalším krokem bude vypořádání vlastnických nároků a

návrh nového uspořádání pozemků. Po jeho
projednání bude svoláno závěrečné jednání a
po něm bude vydáno rozhodnutí o schválení návrhu, které bude po nabytí právní moci
podkladem pro zápis do katastru nemovitostí (KN). Nakonec bude provedeno vytyčení
nově vzniklých pozemků. Po zapsání návrhu
pozemkové úpravy do KN bude následovat

realizace jednotlivých navržených opatření v terénu, podle projektové dokumentace.
Realizace je hrazena ze státních prostředků a
prostředků EU. KPÚ budou řešit plochy mimo
zastavěné území obce. V zastavěných územích bude proto obnovu katastrálního operátu
souběžně s KPÚ řešit KÚ.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Víkendové autobusové spoje
za poznáním Broumovských stěn

Autobusy o sobotách, nedělích a svátcích z Police nad Metují na Hvězdu a na Slavný
jedou od 1.5. do 28.9.2016 podle tohoto přehledu:
Police n. Met. aut. st.
odj.
9:40
12:40
15.55
18:45
Hlavňov, točna			
9:50
12:50
16.05
18:55
Chata Hvězda			
9:52
12:52
16:07
18:57
Slavný				
10:00
13:00
16.15
19:05
Police n. Met. aut.st.
příj.
10:10
13:10
16:25
19:15
Využívejte těchto spojů k poznávání přírodních zajímavostí krásných koutů našeho
regionu. Možnost dobrého občerstvení (jídla i nápojů) je u východisek pěších
vycházek Broumovskými stěnami v hospůdce Na hrázi v Hlavňově, v restauraci
a na Hvězdě a na Slavném.

F. Janeček.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 3 /2016 ze dne 22. 6. 2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují:
schvaluje přiřazení domu čp. 292 do ulice Malá
Ledhuj v k.ú. Polici nad Metují.
schvaluje celoroční hospodaření města a
závěrečný účet města za rok 2015, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města
Police nad Metují za rok 2015, bez výhrad.
projednává a schvaluje účetní závěrku města
Police nad Metují za účetní období 2015,
sestavenou k 31. 12. 2015
schvaluje změnu rozpočtu č. 4 - položky
rozpočtového opatření č. 14 - 16. Zvýšení příjmů
a výdajů o 288.350 Kč.
schvaluje Strategický plán města Police nad
Metují na období 2016 - 2020.
schvaluje prodej vodovodu LT DN 100 v délce
246 m, inv. č. 464 v ulici U Lesovny v Polici
nad Metují společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., IČ: 48172928, se sídlem Kladská
1521, Náchod. Kupní cena je sjednána na
190.000,- Kč a bude hrazena v 5 ročních
splátkách v letech 2017 - 2021.
schvaluje výmaz předkupního práva zapsaného
pro město Police nad Metují k zastavěnému
stavebnímu pozemku p.č. 1002 v k.ú. Velká
Ledhuje ve vlastnictví pana J. T., nar. dne
xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Adršpach. Výmaz
předkupního práva bude proveden na základě
splnění podmínky vyplývající z kupní smlouvy
ze dne 1. 2. 1999.
schvaluje odkup pozemku p.č. 1187/3 v k.ú.
Police nad Metují o výměře 252 m2 od pana
Ing. J. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Hejtmánkovice, pana J. L., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, Brandýs nad Labem, paní M. L.,
nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Bezděkov nad
Metují a paní J. Š., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
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xxxxx, Teplice nad Metují do vlastnictví města
Police nad Metují. Kupní cena je stanovena
100,- Kč/m2 pozemku. Celková kupní cena
činí 25.200,- Kč. Město Police nad Metují také
uhradí náklady spojené s převodem pozemku na
katastru nemovitostí.
schvaluje odkup 1/2 spoluvlastnického podílu
na pozemku p.č. 165/8 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 75 m2 od paní Ing. M. L., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, Hradec Králové do vlastnictví
města Police nad Metují. Kupní cena je stanovena
na 60,- Kč/m2 pozemku, celková kupní cena činí
4.500,- Kč. Město Police nad Metují uhradí také
náklady spojené s převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
schvaluje prodej pozemku p.č. 1161/9 v k.ú.
Police nad Metují o výměře 21 m2 společnosti
REALTORIA k.s., IČ: 2151944, se sídlem
Křížová 1018/6, Praha 5 - Smíchov, zastoupené
členem představenstva O. M. Kupní cena je
stanovena 100,- Kč/m2 pozemku, celková kupní
cena činí 2.100,- Kč. Kupující také uhradí
náklady spojené s převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
schvaluje směnu pozemků takto:
1) město Police nad Metují přenechá paní H. K.
nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad
Metují část pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Hony o
výměře 28133 m2.
2) H. K. nar. dne xx.xx.xxxx bytem xxxx,
Police nad Metují přenechá městu Police nad
Metují tyto pozemky v k.ú. Pěkov: p.č. 386/3
o výměře 10241 m2, p.č. 386/4 o výměře
5227 m2, p.č. 386/5 o výměře 4425 m2 a
p.č. 1236/4 o výměře 1164 m2 a pozemky ve
zjednodušené evidenci p.č. 388/2 o výměře
279 m2, 933/6 o výměře 5489 m2 a 934/3 o
výměře 1308 m2, o celkové výměře 28133 m2.

Směna pozemků bude bezúplatná a město Police
nad Metují uhradí náklady spojené s převodem a
oddělením potřebné části od pozemku p.č. 179/1
v k.ú. Hony.
Důvodem směny je nedostatek výměry státní i
obecní půdy v rámci tvorby Plánu společných
zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v
katastrálním území Pěkov.
neschvaluje prodej části pozemku p.č. 197/2 v
k.ú. Police nad Metují o výměře cca 50 m2 panu
R. S, nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují. Důvodem neschválení prodeje je
skutečnost, že pozemek slouží jako společný
dvůr pro okolní nemovitosti.
schvaluje provedení rekonstrukce objektu
Základní umělecké školy Police nad Metují
v rozsahu daném architektonickou studií
zpracovanou projektovou kanceláří Atelier
Tsunami s.r.o s náklady nepřesahujícími částku
25 mil. Kč včetně DPH a:
a) ukládá odboru IMŽP zadat vypracování
prováděcí projektové dokumentace a činit
další úkony směřující k vydání stavebního
povolení a výběru zhotovitele tak, aby
rekonstrukce objektu mohla být zahájena na
počátku roku 2017
b) ukládá odboru FSO projednat s vhodným
bankovním domem poskytnutí úvěru na
rekonstrukci a zařadit její financování do
návrhu rozpočtu města na rok 2017
c) ukládá průběžně starostce, místostarostovi,
vedoucí FSO a vedoucímu IMŽP průběžné
podávání zpráv o stavu přípravy tohoto
investičního záměru
schvaluje změnu rozpočtu č. 5 - položku
rozpočtového opatření č. 17.

Ing. Pavel Pohner, tajemník
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 13 - 15 /2016 ZE DNE 30.5., 7. a 13. 6. 2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost pana Jaroslava Tučka
o zrušení předkupního práva u stavebního
pozemku p.č. 1002 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. doporučuje ZM ke schválení výmaz
předkupního práva pro město Police nad Metují
k zastavěnému stavebnímu pozemku p.č. 1002 v
k.ú. Velká Ledhuje ve vlastnictví pana J. T., nar.
dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Adršpach. Výmaz
předkupního práva bude proveden na základě
splnění podmínky vyplývající z kupní smlouvy
ze dne 1. 2. 1999.
I. projednala žádost Družstva vlastníků Police
nad Metují na pronájem pozemků v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje pronájem částí pozemků p.č.
962/2, 963/8, 963/9, 966/1, 966/20, 966/27,
966/36 a 1222 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové
výměře 2,19 ha Družstvu vlastníků Police nad
Metují, IČ: 60112336, se sídlem Radimovská čp.
68, Police nad Metují, zastoupeným předsedou
představenstva Ing. Petrem Šrámkem. Nájemné
je stanoveno na 2.090 Kč/ročně. Nájem je
uzavřen od 1. 5. 2016 na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 12 měsíců.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem nájemní smlouvy.
I. projednala pronájem městského bytu č. 3 v
domě čp. 360 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 3
v domě čp. 360 v Polici nad Metují paní A. T.,
nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad
Metují, a to na dobu určitou 3 měsíce s možností
prodloužení, bude-li nájemce plnit povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala předložené návrhy smluv o
spolupráci při projektu „Festival zážitků“ v
regionu Kladské pomezí mezi:
a) městem Police nad Metují a Brankou, o.p.s.
b) městem Police nad Metují a Svazem
cestovního ruchu Kladské pomezí
II. schvaluje předložené návrhy smluv
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
příslušných smluv
I. projednala návrh ceníku vstupného na
koupaliště pro rok 2016
II. schvaluje ceník vstupného na koupaliště pro
rok 2016 s úpravami navrženými Ing. Janem
Pohlem
I. projednala potřebnost provedení opravy
2 ks rozvaděčů v prostoru hřiště v Pěkově,
včetně provedení opravy části elektroinstalace a
doplnění 2 ks svítidel.
II. schvaluje provedení prací firmou ELPOL
Police nad Metují s. r. o., která již realizovala
první část rekonstrukce veřejného osvětlení
sportoviště.
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
vystavením objednávky.
I. projednala nabídku společnosti Neogenia na
dodávku komunikačního systému a provozování
služby „Mobilní rozhlas“
II. neschvaluje pořízení komunikační systému
a využívání služby „Mobilní rozhlas“ městem
Police nad Metují
I. se seznámila s průběhem výběrového
řízení na dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu „Komunikace nad DD, Pěkov - oprava
komunikace na Hony, Oprava komunikace
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Ledhujská v Polici nad Metují“, s nabídkami
uchazečů a s návrhem na výběr nejvýhodnější
nabídky.
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu „Komunikace nad DD, Pěkov - oprava
komunikace na Hony, Oprava komunikace
Ledhujská v Polici nad Metují“ firmu SVOBODA
- dopravní a inženýrské stavby a.s., IČ 28796578,
se sídlem Školní 201, 549 81 Meziměstí s nejnižší
nabídkovou cenou 2 852.332,30 Kč bez DPH (tj.
3 451.321,60 Kč včetně DPH).
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala návrh smlouvy o spolupráci mezi
Královéhradeckým krajem a městem Police
nad Metují při organizaci výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Pěkov - chodníky“, které
by bylo organizováno souběžně s výběrovým
řízením na zhotovitele stavby „Rekonstrukce
II/303 - průtah Pěkov“.
II. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v
navrhovaném znění;
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy;
IV. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
zastupováním města v komisi pro otevírání
obálek a posouzení kvalifikace a v hodnotící
komisi. Starostku města Mgr. Idu Jenkovou
jmenuje jeho náhradníkem.
I. projednala pronájem městského bytu v domě
č.p. 227 slečně Kamile Slezákové.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 2
v domě č.p. 227 v Polici nad Metují slečně K.
S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Broumov,
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 dle
návrhu.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje na
projekt „69. Polické divadelní hry“ ev. pod
číslem 16KPG01-0100
II. schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na projekt „69. Polické
divadelní hry“ ev. pod číslem 16KPG01-0100 ve
výši 25 000,- Kč.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu smlouvy.
schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od firmy HAUK s.r.o. ve výši 30
000,- Kč na rozvoj grafického studia výtvarného
oboru.
I. projednala a schvaluje prostorové uspořádání
Brandejsovy ulice podle projekčního návrhu
firmy Prokonsult Ing. Vratislava Nývlta
s tím, že komunikace bude umístěna tak, aby
zůstal v dolní části travnatý pruh v šíři 3 m. V
projektové dokumentací navrhovaná podélná
parkovací stání budována nebudou.
III. souhlasí, aby odbor IMŽP ve spolupráci s
Ing. Nývltem pokračoval v realizaci projektové
dokumentace komunikace a jednotlivých
inženýrských sítí a přípravě podkladů a vyjádření
pro stavební řízení.
I. projednala návrh na vypracování projektové
dokumentace bouracích prací na demolici
budovy bývalé společnosti MILPO s.r.o.,
zajištění demoličního výměru a přípravu
podkladů pro výběrové řízení - výkaz výměr a
rozpočet dle URS.

II.
schvaluje
vypracování
projektové
dokumentace bouracích prací dle vyhl. č.
499/2006 Sb. na demolici budovy bývalé
společnosti MILPO s.r.o. projekční kanceláří
Ateliér EGO, náměstí Čs. armády 979, 549
31 Hronov za cenu 31.000,- Kč bez DPH (tj.
37.510,- Kč s DPH).
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala záměr doplnění bezpečnostního
zábradlí na gabionové opěrné zdi akce „Stavební
úpravy MK ulice U Plovárny v Polici nad
Metují“.
II. schvaluje vybudování bezpečnostního
zábradlí na gabionové opěrné zdi u akce
„Stavební úpravy MK ulice U Plovárny v Polici
nad Metují“, firmou Miloš Nosek, Ledhujská 62,
Police nad Metují, za cenu 20 554,- Kč s DPH.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala žádost pana J. R. o výpůjčku části
pozemku p.č. 1099/1 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.
1099/1 v k.ú. Velká Ledhuje o přibližné výměře
10 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejněním záměru
výpůjčky dle návrhu na úřední desce města
Police nad Metují.
I. projednala žádost Ing. L. R. o výpůjčku
pozemků p.č. 769/204 a 769/205 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku
p.č. 769/204 a pozemku p.č. 769/205 o celkové
přibližné výměře 65 m2, vše v k.ú. Velká Ledhuje.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
výpůjčky dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala žádost obyvatel ulice Slunečná
o výpůjčku částí pozemků p.č. 749/1 a 749/2 v
k.ú. Velká Ledhuje za účelem umístění vývěsní
tabule.
II. schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p.č.
749/1 a 749/2 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové
přibližné výměře 3 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
výpůjčky podle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala žádost paní L. o pronájem částí
pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č.
725/1 a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové
přibližné výměře 104 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšení záměru
pronájmu dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala žádost Ing. J. V. o výpůjčku
částí pozemků p.č. 725/1 a 725/11 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 725/1
a 725/11 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře
280 m2 Ing. J. V., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxxx, Police nad Metují, za údržbu, a to od 15.
6. 2016 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. projednala návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti předložený společností
ČEZ Distribuce a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-2010112/VB/1
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Police n. M., p. č. 925/7, Zítka - knn s oprávněnou
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035. Rozsah
věcného břemene na dotčených pozemcích p. č.
922, 925/4 a 935/8 v k. ú. Police n. M. spočívá v
právu oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat distribuční soustavu vymezenou v GP
č. 502-69/2016. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene je stanovena na 1000,- Kč +
DPH.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
podle návrhu.
I. projednala návrh na směnu pozemků v k.ú.
Hony a k.ú. Pěkov ve vlastnictví města Police
nad Metují v rámci projednávání Komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Pěkov.
II. doporučuje schválit ZM směnu pozemků
takto:
1) město Police nad Metují přenechá paní H. K.
nar. dne 2. 1. 1943, bytem xxxxx, Police nad
Metují část pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Hony o
výměře 28133 m2.
2) H. K. nar. dne xx.xx.xxxx bytem xxxx,
Police nad Metují přenechá městu Police nad
Metují tyto pozemky v k.ú. Pěkov: p.č. 386/3
o výměře 10241 m2, p.č. 386/4 o výměře
5227 m2, p.č. 386/5 o výměře 4425 m2 a
p.č. 1236/4 o výměře 1164 m2 a pozemky ve
zjednodušené evidenci p.č. 388/2 o výměře
279 m2, 933/6 o výměře 5489 m2 a 934/3 o
výměře 1308 m2, o celkové výměře 28133 m2.
Směna pozemků bude bezúplatná a město Police
nad Metují uhradí náklady spojené s převodem a
oddělením potřebné části od pozemku p.č. 179/1
v k.ú. Hony.
Důvodem směny je nedostatek výměry státní i
obecní půdy v rámci tvorby Plánu společných
zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v
katastrálním území Pěkov.
I. projednala návrh kupní smlouvy předložený
společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
na odkup vodovodu v ulici U Lesovny.
II. doporučuje ZM schválit prodej vodovodu
LT DN 100 v délce 246 m, inv. č. 464 v ulici
U Lesovny v Polici nad Metují společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ:
48172928, se sídlem Kladská 1521, Náchod.
Kupní cena je sjednána na 190.000,- Kč a bude
uhrazena v 5 ročních splátkách v letech 2017 2021.
I. projednala žádost společnosti REALTORIA
k. s. o prodej pozemku p.č. 1161/9 v k.ú. Police

nad Metují.
II. doporučuje ZM schválit prodej pozemku
p.č. 1161/9 v k.ú. Police nad Metují o výměře 21
m2 společnosti REALTORIA k. s., IČ: 2151944,
se sídlem Křížová 1018/6, Praha 5 - Smíchov,
zastoupená členem představenstva O. M. Kupní
cena je stanovena 100,- Kč/m2 pozemku, celková
kupní cena činí 2.100,- Kč. Kupující také uhradí
náklady spojené s převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
I. projednala návrh na odkup spoluvlastnického
podílu na pozemku p.č. 165/8 v k.ú. Velká
Ledhuje od paní Ing. M. L.
II. doporučuje ZM schválit odkup 1/2
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 165/8
v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 75 m2 od paní Ing.
M. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Hradec
Králové do vlastnictví města Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena na 60,- Kč/m2 pozemku,
celková kupní cena činí 4.500,- Kč. Město
Police nad Metují uhradí také náklady spojené s
převodem pozemku v katastru nemovitostí.
I. projednala návrh na odkup pozemku p.č.
1187/3 v k.ú. Police nad Metují pod částí
komunikace k Radešovu.
II. doporučuje ZM schválit odkup pozemku p.č.
1187/3 v k.ú. Police nad Metují o výměře 252 m2
od pana Ing. J. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, pana J. L., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, Brandýs nad Labem, paní M. L., nar. dne
xx.xx.xxxx, bytem xxxxx a paní J. Š., nar. dne
xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Teplice nad Metují do
vlastnictví města Police nad Metují. Kupní cena
je stanovena 100,- Kč/m2 pozemku. Celková
kupní cena činí 25.200,- Kč. Město Police nad
Metují také uhradí náklady spojené s převodem
pozemku na katastru nemovitostí.
I. projednala návrh závěrečného účtu města
Police nad Metují za rok 2015
II. doporučuje ZM schválit závěrečný účet
města Police nad Metují v následujícím znění
usnesení:
ZM uděluje souhlas s celoročním hospodařením,
schvaluje závěrečný účet města včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Police
nad Metují za rok 2015 bez výhrad.
I. projednala účetní závěrku města Police nad
Metují za účetní období 2015, sestavenou k 31.
12. 2015
II. doporučuje ZM schválit účetní závěrku
města za účetní období 2015 v následujícím
znění usnesení: ZM projednává a schvaluje

účetní závěrku města Police nad Metují za účetní
období 2015, sestavenou k 31. 12. 2015
I. projednala návrh grantové komise na
poskytnutí dotace z grantového programu Akce,
dílčí aktivity pro 2. pololetí roku 2016.
II. schvaluje poskytnutí dotace právnickým
a fyzickým osobám uvedeným v příloze a
schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace.
II. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu jednotlivých smluv.
I. projednala změnu rozpočtu č. 3 - položky
rozpočtového opatření č. 10 - 13 a č. 4 - položky
rozpočtového opatření 14 - 16.
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 3 - položky
rozpočtového opatření č. 10 - 13. Zvýšení příjmů
a výdajů o částku 25.000 Kč.
III. doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 4 - položky rozpočtového opatření č.
14 - 16. Zvýšení příjmů a výdajů o 288.350 Kč.
I. projednala a schvaluje následující parametry
výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Chodník u autobusového
nádraží“ v Polici nad Metují:
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%,
2. obeslané firmy: BSS s.r.o. - Broumov;
Broumstav s.r.o. - Broumov; SMI - ČR
Group s.r.o. - Broumov; VPS s.r.o. - Náchod;
SVOBODA a.s. - Meziměstí, Miroslav
Pfeifer – Police n. Met.
3. výběrová komise: Bc. Xenie Ulrichová referentka správy dotací; Vít Hynek, DiS.
- investiční technik; Ing. Pavel Scholz investiční technik,
náhradníci: Ing. Pavel Pohner – tajemník
MěÚ; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
IMŽP MěÚ; Mgr. Jiří Škop - místostarosta
města
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. doporučuje ZM neschválit prodej části
pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Police nad Metují o
výměře cca 50 m2 panu R. S., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují. Důvodem
neschválení prodeje je skutečnost, že pozemek
slouží jako společný dvůr pro okolní nemovitosti.
I. projednala a schvaluje výroční zprávu o
činnosti Technických služeb Police nad Metují,
s.r.o. za rok 2015.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Letošní oslavu Dne dětí si děti užily v
zábavním parku Tongo v Hradci Králové
(11. 6. 2016). Různých aktivit a zážitků
neměly dost ani po pěti hodinách strávených v areálu. Ale všechno jednou končí... Zúčastnilo se 19 dětí, z nichž nejmladšímu bylo14 měsíců a nejstaršímu také 14
- ale roků + houf dospělých.
Pěkovské ženy
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O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í
Nová stanoviště tříděného odpadu

Město vytvořilo v nedávné době dvě nová veřejná stanoviště pro
kontejnery na tříděný odpad. Jedno z nich je na sídlišti nad prodejnou, na začátku Fučíkovy ulice u vchodu čp. 322, s kontejnery na PL
a PAP, a přesunutým kontejnerem Diakonie Broumov, na nepotřebné
oděvy. Důvodem vytvoření tohoto místa, bylo odlehčení přetíženého
stanoviště pod prodejnou. Doufáme, že ho občané z okolí budou využívat. Druhé místo je ve středu města, poněkud schováno za garážemi naproti staré dřevěné škole, s kontejnery na PL, PAP, SK a BIO.
Nahradilo původní stanoviště před těmito garážemi, které nebylo z estetických důvodů příliš vhodné. Pro ty, kdo odkládaly svůj vytříděný
odpad na tomto místě, nebude jistě problém nosit ho za roh na místo
nové.

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

Rada města Police nad Metují vyhlašuje výběrové
řízení na provozování Divadelního klubu Kolárova
divadla s následujícími podmínkami:
 zahájení provozu od 1. 9. 2016
 pravidelná provozní doba
 předností zajišťování akcí města, divadla
 provoz odpovídající klubovému zařízení
 zajišťování provozu kiosku v době pořádání
akcí města a divadla
Písemné nabídky s návrhem výše nájemného
v obálce nadepsané „Divadelní klub“ přijímá
sekretariát Městského úřadu v Polici nad Metují
do úterý 19. 7. 2016 do 9 hodin.
Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Polici nad
Metují, odbor investic, majetku a životního prostředí – pí Plná,
tel.: 491 509 997, e-mail: plna@meu-police.cz nebo
u pracovníka Technických služeb Police nad Metují s.r.o.
p. Muchy, tel.: 491 512 249.
O provozovateli rozhodne Rada města Police nad Metují.
prostřednictvím svozové společnosti) a zavedení systému sběru bioodpadů z veřejných ploch a domácností.
Na základě výsledků za rok 2015 se město Police nad Metují, ve
skupině nad 2000 obyvatel, umístilo na 11. místě z celkových 43 a
na 83. místě z celkového počtu 430 zapojených obcí a měst. Není to
špatný výsledek, ale mohl by být i lepší. Pokusme se navázat na krásný
úspěch z roku 2011, kdy se město Police n. M. ve své kategorii umístilo
na 1. místě a celkově na místě 2. Třídí celá Police, je to snadné velice.

Osvědčení o úspoře surovin,
emisí a energie od EKO-KOMU

Výsledky soutěže čistá obec, čisté město, čistý kraj

Od roku 1997 se v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, vytvořeného kolektivními systémy Eko-kom, Asekol a
Elektrowin a královéhradeckým krajem, koná každoročně soutěž obcí
a měst ve třídění odpadů. Soutěží automaticky všechny obce a města
zapojená do kolektivního systému Eko-kom, a to ve třech velikostních
kategoriích – do 300 obyvatel, 300 – 2000 obyvatel a nad 2000 obyvatel. V rámci soutěže se sledují výsledky za celý rok, které se pak
vyhodnotí a úspěšní na prvních třech místech jsou oceněni a odměněni. Hodnotí se celková výtěžnost sběru papíru, plastů, bílého skla,
barevného skla a nápojových kartonů v přepočtu na jednoho obyvatele
obce (kg/obyvatel), existence sběru kovů, efektivita sběru hodnocená
dle metodiky EKO-KOM (měrná objemová hmotnost odpadu v nádobách), celková výtěžnost sběru nebezpečných odpadů v přepočtu na
jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel), zapojení obce do kolektivního
systému pro zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení (přímo nebo
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016

Společnost EKO-KOM, a.s. pravidelně posuzuje vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů, včetně obalové složky, na životní prostředí. Podle stanovené metodiky
vystavilo životní prostředí společnosti EKO-KOM, a.s. účet za
rok 2015, podle kterého bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla,
kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 17.524 382 GJ energie, která nemusela být vyrobena, což
je zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok cca 200.000
domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 742.781 t CO2
ekvivalentu.
Na základě tohoto celkového vyhodnocení, obdrželo také
Město Police n. M. osvědčení o tom, že díky rozvoji a provozu
systému třídění a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, přispělo, ve spolupráci se spol. EKOKOM, a.s., ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové
stopy“. Úspora, kterou město dosáhlo za rok 2015, představuje
321,266 t emisí CO2 ekvivalentu, úspora energie
7 743 043
MJ. Podílelo se na tom celkem 194,865 t vytříděných využitelných odpadů, za něž město obdrželo odměnu ve výši 527.081,- Kč.
(Podle podkladu od spol. EKO-KOM, a.s.)
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Nabídka - tašky na třídění odpadu

Město stále ještě nabízí, bezplatně všem polickým domácnostem
- sadu 3 tašek pro ukládání a odnos vytříděného papíru, skla a plastů (1 sada do 1 domácnosti). Tašky jsou vyrobeny z netkané textilie,
na boku vybaveny suchým zipem pro vzájemné spojení a jejich nosnost
je do 10 kg. K dispozici jsou tašky menší velikosti - cca 25 x 25 x 40
cm, vhodné do menších bytů nebo pro méně početné rodiny. Tašky byly
pořízeny ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
Kdo máte o tuto
sadu tašek zájem,
zajděte na polickou
radnici, do kanceláře odboru investic,
majetku a životního
prostředí
(IMŽP),
kde Vám budou vydány. Na koho se nedostane, s tím bude
město počítat při příští
objednávce.

Nabídka - transportní vaků na trávu a listí

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

Informace o zahájení odpadové kontroly

Městský úřad Police nad Metují, věcně a místně příslušný podle
ustanovení §§ 71 a 80 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění (dále jen „zákon“), zahájil kontrolu nakládání s odpady u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání na území
města Police n. M. Podle § 80 zákona bude předmětem kontroly to,

zda výše uvedené
osoby mají zajištěno využití nebo
odstranění odpadu
v souladu se zákonem, a zda využívájí systému zavedeného městem pro
nakládání s komunálním
odpadem
na základě písemné
smlouvy s městem.
Kontrola bude provedena kontrolou
smluv, dokladů a kontrolní prohlídkou.
Požadováno bude předložení dokladů, prokazující, jakým způsobem mají zajištěno využití odpadů z předmětu podnikání či činnosti
provozované na základě živnostenského oprávnění a v případě, že odpady nemohou samy využít nebo odstranit, komu tyto odpady k využití
nebo odstranění předávají.
Pokud právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání
využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem, může obecní úřad
uložit pokutu do výše 300 000 Kč.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

NABÍDKA KAMENE

Město Police nad Metují a správce městského
hřbitova - polické technické služby nabízejí za odvoz
nepotřebné žulové a pískovcové kameny a části betonů k využití např. do základů. Zájemci se mohou
přihlásit na odboru IMŽP MěÚ Police n. M. nebo u
polických technických služeb.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea
V květnu 2016 slavili:
70 let pan Stanislav Bittnar
paní Jana Růžičková
pan Anton Majsniar
paní Teresa Vanišová
paní Květoslava Součková
75 let paní Helena Thérová
paní Milena Janková
paní Jana Obršálová
paní Jana Grätzová
pan Jaroslav Pokorný
80 let pan Jan Říha
pan Josef Hauk
pan Manfred Schirlo
85 let paní Milada Vacková
paní Jiřina Klimešová
90 let paní Ljuba Frýblová

Statistika
K 31.5.2016 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4134 obyvatel.
Dagmar Hambálková - matrikářka
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Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a krásné dny plné pohody
v dalších letech
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí, a nepřejí si být
jmenováni v této rubrice, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem
na matriku MěÚ Police nad Metují.
- hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990

Sňatky
Tři páry nevěřili květnové pranostice a
vyřkli své „ano“:
yy13.5 Josef Kleiner a Markéta Kopecká
u petrovického kaštanu
yy14.5. Pavel Šolar a Petra Hájková – na
obci v Bukovici
yy28.5. sňatek u slavenských hřibů

Manželé Šolarovi
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Blahopřání
Přišla z Moravy. Na Slavný. Našla tu
„svoji“ školu i lásku. Chvíle krásné i ty hodně
těžké.
Lenka Soumarová, ředitelka suchodolské školy a školky slavila padesáté narozeniny. S celým Suchým Dolem, s přáteli, známými… I my se přidáváme ještě touto cestou do
zástupu gratulantů a opakujeme přání pevného
zdraví!
*****
Vrátil se do rodného města v plné síle. Po
listopadových událostech. Přemýšlel, vymýšlel, navázal na rodinnou tradici. Svojí pracovitostí je příkladem mnohým z nás. Jeho otisk
zůstal v akcích devadesátých let – přeložka
silnice, nově vydlážděné náměstí, modernizace elektrického vedení, Petrovické zatáčky…
Působil jako neuvolněný místostarosta, předseda stavební komise.
Pan Josef Hauk poslední květnový den
letošního roku vstoupil mezi osmdesátníky.
Ani tento věk ho nebrzdí v jeho obdivuhodné pracovitosti. V naplňování pocitu
potřebnosti.
Za vedení města mu děkuju za vše, co pro
Polici dělal a dělá. Přejeme především zdraví,
které mu umožňuje plnění dalších přání, kterým má ještě mnoho.
Věřím, že i na plánovaném Dnu otevřených dveří firmy Hauk se budeme moci potěšit nejen expanzí společnosti, ale i „jeho“
arboretem.
*****
Police je jeho rodným městem. Zde se zapsal do začátku skautského hnutí. Následně
učil a nějaký čas řediteloval na základní škole.
Pak ho potřebnost zavála do Broumova, kde
působil jako starosta města.

Vítání občánků
V sobotu 11. 6. 2016 jsme přivítali v obřadní síni 9 jarních miminek:
Jakuba Jetmara
Veroniku Vojtěchovou
Kateřinu Škopovou
Teodora Haucka
Adélu Vernerovou
Ondřeje Majsniara
Marii Novotnou
Marii Hornychovou
Kryštofa Zdeněka Hodbodě

Pan Zdeněk Streubel je častým účastníkem srazů abiturientů. Zajímá se o život
na Policku a především Broumovsku. Patří
k hlavním tvůrcům Broumovských novin.
Přejeme mu k jeho krásným
85. narozeninám hodně elánu a radosti
z práce pro druhé.
*****
V neděli 12. 6. v podvečer jsme se sešli
na polickém hřbitově, abychom vzpomněli

deset let od nenávratného odchodu kamaráda
Ing. Petra Truhláře. Petr byl výraznou
osobností „nové“ sportovky.
Našel zde svůj dětský vzor Jirku Berana,
sport, který ho naplňoval a vše, co ke spokojenému životu potřebujeme. Děkujeme
mu i za jeho byť ne dlouhé působení u nás.
Nezapomeneme.
Ida Jenková

KNIHOVNA
Stalo se v knihovně

V červnu jsme se rozloučili s žáky našich škol. Navštívily nás děti z prvního stupně Základní školy Machov, 1. třída z polické
školy. A děti ze školky k nám přivedly své
polské hosty. Rády jsme je všechny uvítaly a
Katka Boučková pro ně připravila zajímavý
program. Snad z těchto setkání vzejde i zájem
o knížku.
Také jsme se před prázdninami rozloučili s našimi stálými hosty. Jednak jsme se sešli nad stránkami Františka Nepila se seniory
ze Senior klubu Ostaš. A pan Pivoňka opět
nezklamal. Doufám, že tato setkání jsou pro
seniory příjemná a na podzim v nich budeme
pokračovat.
V dětském oddělení se na prázdniny rozešli malí posluchači čtvrtečního předčítání a
tvoření.
Během prázdnin se vedle dovolených budeme snažit načerpat nejen nové síly, ale také
nové vědomosti a informace pro další setkávání. Určitě vás na podzim pozveme na podvečerní čtení a chystáme i další překvapení.
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Černá hodinka

Asi každý malý
kluk chtěl po dešti prozkoumat kaluže, ale jen
jeden o tom chtěl napsat
knížku. V knihovně
jsme 14. června pokřtili
výsledek snažení tohoto
kluka. A vám už je jasné, že tím klukem je pan
Jaroslav Soumar, učitel
zdejší ZUŠ a výtvarník.
Přivítali jsme jeho novou knížku Kaluže. A
nezbývá než se dát do
čtení. Koncem července
(vzhledem k revizi) si
ji budete moci vypůjčit
i v knihovně. My jsme
se ten večer rozcházeli s
příslibem uspořádání prodejní výstavy obrázků
Jardy Soumara. Tak uvidíme.

Hlavňov

Také tato knížka se stala součástí fondu knihovny jak pro polické čtenáře, tak pro

čtenáře na našich pobočkách v Hlavňově (no,
bodejť né), v Pěkově a v obecních knihovnách v Bezděkově, České Metuji, Machově,
Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Žďáru
nad Metují. Určitě si své čtenáře najde. A
hlavně bude zdrojem cenných informací o životě v našem kraji.
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Prázdniny
v knihovně

Než jsem se pustila do psaní
těchto řádek, odjížděl z knihovny
IT technik ing. Škrabal, když připravil program k provedení revize. Až vy budete číst na začátku
července tyto řádky, revize bude
v plném proudu. A věřím, že 18.
července otevřeme v obvyklou
dobu a zbytek prázdnin pro vás
bude otevřeno v pondělí a v pátek od 12 do 17 hodin a v úterý
a ve čtvrtek od 9 do 17,30 hodin.
Budeme se těšit na vaši návštěvu
a věříme, že si v nabídce knih,
časopisů a dalších dokumentů
vyberete.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:

yy Cílek, Roman: Útěky z pekla
Šest válečných příběhů, které spojuje drama
úspěšného útěku z koncentračních a vyhlazovacích táborů.
yy Ježková, Alena:
Tichá srdce - příběhy míst a lidí.
Druhý díl knihy Tichá srdce se zaměřuje na působení dalších osmi řeholních řádů v Čechách.
yy Doláková, Sylvie:
Umíte to s pohádkou?
Didaktické hry pro učitele mateřských a základních škol, ale i pro rodiče.
yy Beňo, Pavel: Šarmantní násilníci.
Kniha ukazuje, jak si poradit s násilím na pracovišti, s šikanou, obtěžováním, diskriminací,
pronásledováním.
yy Kintrup, Martin: Vaříme pro vegany.
Kuchařka plná veganských receptů.

yy Irving, John: Svobodu medvědům.
Vůbec první román známého autora se odehrává ve Vídni.
yy May, Peter: Ostrov Entry.
Nový napínavý detektivní román.
yy Přibyl, Tomáš: Smutný žhář
Česká detektivka.
yy Vaughanová, Sarah: Láska s chutí makronky.
Odpočinkový román pro ženy.
yy Kubátová, Táňa: Štěpánka.
Milostný román s tématem pátrání po rodinných kořenech.
yy Ryan, Donal: Srdce na obrtlíku.
Téměř detektivní příběh ze současného irského
městečka vyprávěný v jedenadvaceti kapitolkách jedenadvaceti obyvateli.

K U LT U R A
Ing. Ctibor Košťál polický rodák obdržel
z rukou starosty Trutnova Kulturní cenu
města 2016. Blahopřejeme!

Ida Jenková

Slyšte, slyšte! Když se v Polici 30. srpna setmí…

…budou se dít velké věci, a to nejen pro dobro věci! Polický symfonický orchestr společně s městy Police nad Metují a Broumov pořádá
další benefiční koncert pro Nadační fond Hospital Broumov! Jak to
bude vypadat, až se celé náměstí v Polici nad Metují stane jevištěm
pro spojení hudby, zpěvu, tance, divadla, cirkusu a akrobacie? Tak přijďte, slyšte a žasněte!
Ohromí vás dlouhý, vysoký a bystrozraký krok pánů na chůdách z
Long Vehicle Circus, osmero královehradeckých Gentlemen Singers
rozezpívá určitě i místní krkavce a navštíví nás pojízdní divadelníci &
akrobati V.O.S.A. Theatre. To všechno a ještě mnohem více zahalí do
hudebního pláště mladí hudebníci Police Symphony Orchestra.
Za váš potlesk nebudou vděčni jen účinkující - všechna štědrost
poputuje na konto
Nadačního
fondu
Hospital
Broumov. Celou
akci
podporují
města Broumov a
Police nad Metují,
kterým tímto děkujeme. Dalšími
věrnými sponzory jsou HOBRA
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- Školník, s.r.o., PEJSKAR &
spol., spol. s r.o., Technické
služby Police nad Metují,
s.r.o., HAUK A SYN s. r. o.,
VEBA, textilní závody a. s.,
Zdravotní středisko Police
nad Metují, Kulturní středisko
Pellyho domy, Jeřáby - Zdeněk
Řehák. Mediálním partnerem
večera je Český Rozhlas HK.
Budete-li zrovna 30. srpna
na dovolené, tak si do kalendářů vepište 1. říjen - zpěvačka Dasha a dirigent Martin
Kumžák za doprovodu PSO
rozezní sál městského divadla
Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Otevřete oči. Nastražte
uši.
Představení začíná 30. srpna ve 21 hod!
Světla svítí, klakson troubí, hudba hraje. Opona jde nahoru…
Za PSO: Petra Šotolová
Foto: Jaroslav Winter
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
POLICKÁ ZELŇAČKA
1. ROČNÍK

V sobotu 11. června se za hojné účasti
veřejnosti a osmi soutěžních týmů
uskutečnil první oficiální ročník Polické zelňačky, soutěže ve vaření polévky
na otevřeném ohni. Doprovodným
programem byly dopolední soutěže
pro kuchařské týmy (krouhání zelí,
hod do dálky, hod na cíl, kuželky), trh a
atrakce pro děti. Na podiu se vystřídalo Dívčí trio s Kamarády osady 5.
Vítězství z loňského neoficiálního ročníku obhájil tým TO Redwest, který si
tak na další rok ponechal putovní zelák. Na druhém místě skončily Babky
Sokolky, jako třetí nejlepší polévku
vyhodnotila porota zelňačku Hlavonožec Týmu.
Soutěže pro kuchařská družstva nejlépe zvládl tým ToTo DuPe.
Děkujeme všem, kteří akci podpořili nebo vypomohli se zajištěním:
Technické služby, Auto-moto klub
Police nad Metují, Městská policie,
Ostrostřelecká garda polická.
Obchod dřevem Čáp & syn (palivové
dřevo), Pejskar & spol., spol. s r.o.
(věcné ceny), Železářství Soukup (věcné ceny), Primátor Náchod (věcné
ceny), Ovoce zelenina Suchomel (zelí
pro soutěže), Kvíčerovská pekárna
(věcné ceny pro soutěžící a porotu)
S-sport Rtyně, Český rozhlas Hradec
Králové, Martin Schirlo (foto), porota.
Fotografie z akce:
www.zonerama.com/PellyhoDomy

PellyKarta

Pokud ještě nemáte bonusovou kartu,
neváhejte. Od podzimních měsíců
budou mít držitelé karty zvýhodněné
vstupné na vybrané akce.
Více na www.pellyhodomy.cz

Sobota 23. 7. 2016

VYCHÁZKA POLICKEM IV.

PELLYHO DOMY
VÝSTAVY
1. – 24. 7. 2016
Pellyho domy, Vzdělávací místnost

KLADSKÉ HRABSTVÍ
NA FOTOGRAFII

Výstava fotografií Tomasza Gmerka a
Lubomíra Imlaufa představuje krásy
přírody a památek Kladského hrabství.
Výstava volně přístupná denně:
pondělí – pátek 9:00 – 17:00, víkendy
a svátky 9:00 – 15:00
30. 7. – 26. 8. 2016
Pellyho domy, Vzdělávací místnost

Z VOLNÉ TVORBY

Výstava fotografií Fotoklubu Police
nad Metují - Jindřich Blažek, Miloš
Kleiner, Karel Pfeiffer, Josef Tér, Milan
Zítka, Oldřich Jenka.
Výstava volně přístupná denně:
pondělí – pátek 9:00 – 17:00, víkendy
9:00 – 15:00.
Vernisáž: pátek 29. 7. 2016 od 18:00

ČERVENEC
Sobota 9. 7. 2016

VYCHÁZKA POLICKEM III.
PO STOPÁCH UDÁLOSTÍ 1421
Polický
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Spolu s Mgr. Janem Tůmou navštívíme
místo, kde stávala středověká vesnice
Bavorov, zaniklá za husitských válek,
místa spojená s řáděním Slezanů v
roce 1421 i místa užívaná obyvateli
Police nad Metují a okolních vesnic
jako úkryty v dobách pronásledování.
Fyzicky středně náročný výstup (13
km). Předpokládaná délka exkurze 4
hodiny.
Přihlášky a platba předem v infocentru,
do 7. 7. 2016.
Počet účastníků akce limitován.
Účastnický poplatek: 50 Kč, děti 20 Kč

ZMIZELÁ LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Historická vycházka po místech, kde v
Polici nad Metují stávala zajímavá
lidová roubená architektura, která se
nedožila do současnosti. Spolu s Mgr.
Janem Tůmou navštívíme s historickými fotografiemi místa, kde stávaly v
minulosti roubené chalupy a dozvíme
se i něco o jejich historii. Předpokládaná délka exkurze cca 1-2 hod.
Přihlášky a platba předem v infocentru,
do 21. 7. 2016.
Počet účastníků akce limitován.
Účastnický poplatek: 40 Kč, děti 20 Kč

SRPEN
KVÍČEROVSKEJ ŠMAJD

Co si pod tím názvem představit? Jedná se o úplně novou akci zaměřenou
na turistiku a cyklistiku vhodnou pro
všechny turisty, kolaře, koloběžkáře
a rodiny s dětmi všech věkových kategorií, která má za cíl rozšířit nabídku
akcí v hlavní turistické sezóně. Akce se
bude konat týden před Polickou poutí.
Bude na výběr celkem z 8 tras
K dispozici budou opět i koloběžky z
půjčovny KOSTKA.
Sobota 6. 8. 2016
Trasy: pěší – 4 km, 8 km, 13 km a 25
km, cyklo / koloběžky – 12 km, 25 km,
48 km
Pro trasu 48 km (částečně vede přes
Polsko) nutný s sebou platný cestovní
doklad. Přílby, vesty pro děti
Doprovodný program v cíli. Půjčovna
Start: Hospůdka U Pavla od 7:00, dle
kategorií. Cíl tamtéž.
Účastnický poplatek: 50 Kč, děti od 6 let
20 Kč. V ceně poplatku občerstvení.
www.sportvpolici.cz
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Pátek 12. 8. - Neděle 14. 8. 2016

POLICKÁ POUŤ

Tradiční akce s pouťovými atrakcemi,
bohatým programem a trhy. Den otevřených dveří firmy Hauk s doprovodným programem. Konání akce bude
spojeno s dopravními omezeními
v centru města.
Více na samostatných plakátech a
www.policko.cz
Sobota 20. 8. od 14:00 do 19:00

PETROVICKÉ ZATÁČKY

Další ročník Petrovických zatáček je
před námi. Komunikace bude opět
uzavřená po celou dobu pro veškerou
dopravu s výjimkou BUS a IZS.
V loňském roce jsme poprvé tuto akci
rozšířili o možnost bezplatného zapůjčení koloběžek KOSTKA vč. dětských
závodů. Tuto možnost budou mít
všichni zájemci o zapůjčení i
v letošním roce.
Akce se koná se pouze v případě
příznivého počasí!
www.sportvpolici.cz

Kurz povede společnost iPrvníPomoc
Náchod. Pod vedením profesionálů se
účastníci naučí základy první pomoci.
Délka kurzu: 3,5 - 4 hod. Každý absolvent
kurzu
získá
osvědčení.
Minimální počet účastníků pro konání
kurzu: 8 osob
Cena kurzu: 390 Kč. Přihlášky a platba PŘEDEM, v informačním centru:
od 22. 8. do 6. 9. 2016
Od 10. 9. 2016
Sál Pellyho domů

KURZYSPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ

Zahájení: sobota 10. 9. 2016 v 18:00.
Další lekce v září: 17. 9. a 24. 9. 2016
od 18:00, sobota 1. 10. od 10:00
Vstupné: 40 Kč / lekce. Předprodej gardenek (350 Kč) od 29. 8. 2016
v informačním centru.
Od 12. 9. 2016
Sál Pellyho domů

PŘIPRAVUJEME
NA ZÁŘÍ
Pátek 9. 9. 2016 od 16:30
Vzdělávací místnost Pellyho domů

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Umět se správně a rychle rozhodnout,
jak poskytnout pomoc nebo jak nejstručněji a přesně popsat situaci operátorovi tísňové linky, může vést i k
záchraně lidského života.

Kompletní program 69. Polických
divadelních her, vč. informací o vstupném, permanentkách atd. bude
k dispozici od září na webových stránkách, plakátech a v Polickém měsíčníku.
Předprodej vstupenek a permanentek bude zahájen v pondělí 5. 9.
2016
v informačním
centru
v Pellyho domech.
Pátek 30. 9. 2016 19:00

HABAĎŮRA

Meziměstí
Eric Swan žije v domě se svojí manželkou a jedním podnájemníkem. Bohužel
je bez práce a tak se snaží přilepšit si,
kde se jen dá. Jednou zjistí, že štědrý
sociální systém má trhliny. Úředníkům
totiž stačí jen hlásit, že v domě žije i
spousta dalších nájemníků, kteří jsou
velmi nemocní, bez práce a někteří
dokonce právě umřeli. To se poté příspěvky na nájem, léky, jídlo či pohřebné jen sypou.
Ovšem tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až přijde kontrola ze
sociálky a chce všechny ty nemocné
nájemníky vidět. Ale Eric je doma sám,
jen se svým podnájemníkem. To pak
musí na úředníky sehrát pořádnou
HABAĎŮRU...
Pátek 7. 10. 2016 od 19:00

VOJNARKA

Pilates je cvičební systém, který zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu
těla, sílu a dýchání. Cvičení Pilates je
zaměřené na posílení svalů celého těla,
zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. Tím,
že metoda klade důraz na zpevnění
hlubokých břišních svalů jako opory
pro páteř, je páteř méně namáhána.
Vede instruktorka pohybové metody
PILATES (s registrací vydanou Sabongui pilates academy).
Cvičí se v pondělí, ve dvou skupinách:
od 16:15 a od 17:30.
Poplatek 700 Kč zahrnuje celkem
14 lekcí po 60 min. Přihlášky a platba
PŘEDEM v infocentru, od 22. 8. 2016.
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PŘIPRAVUJEME
POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

Hronov
Drama o 4 dějstvích... Hra získala několik ocenění na divadelní přehlídce v
Červeném Kostelci v únoru 2016:
Cena za scénu, Cena za režii, Cena za
inscenaci, Herecké ceny: L. Peterková,
R. Kašpar, P. Zuzek
Pátek 14. 10. 2016 od 19:00

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY

Broumov
Komedie, ve kterém je hlavním motivem mužská a ženská ješitnost. Jak se
bránit nevěře svého partnera? Vrátit
mu to? Nebo si vymyslet, že i já mám
svého milence?
A pokud si váš partner i toho svého
vymyslel, protože je přesvědčen, že i
vy jste mu nevěrná, tak mohou nastat
situace, které ve své hře popsal slavný
autor, mistr francouzské konverzační
komedie Marc Camoletti.
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016
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INFORMAČNÍ CENTRUM
OBHAJOBA CERTIFIKÁTU
A.T.I.C.

Ve středu 1. června přijel do našeho
infocentra přímo prezident Asociace
turistických informačních center
(A.T.I.C.) Pavel Hlaváč a jeho kolegyně
Michaela Bělinová. Cíl návštěvy byl
jasný - obhájit certifikát ATIC dle požadavků na kvalitu, provoz, znalosti a
komunikaci pracovníka TIC , aktualizace dokumentů a další věci s tím spojené. Vše proběhlo v naprostém pořádku a my se opět shledáme za rok
při nové certifikaci.

Kniha KALUŽE od J. Soumara, jejíž
křest proběhla 14. 6. 2016 v knihovně
města. Cena: 125 Kč

NOVINKY V PRODEJI

HOROLEZECKÝ PRŮVODCE OSTAŠ
Cena: 280 Kč

PŘEDSTAVUJEME:
HVĚZDÁRNA V ÚPICI

Pokud Vás fascinuje daleký svět slunce, hvězd, družic a ostatních planet,
pak je pro Vás návštěva hvězdárny
jako vyšitá.
Široké veřejnosti nabízí hvězdárna jak
pozorování noční oblohy, tak denní
pozorování slunce s odborným výkladem. V případě mimořádných nebeských úkazů pořádá hvězdárna
zvláštní pozorování a přizpůsobuje
těmto pozorováním i svoji otevírací
dobu pro veřejnost. Kromě pozorování
máte možnost seznámit se se základní
astronomickou technikou, popřípadě
absolvovat některou z přednášek či
shlédnout některý ze vzdělávacích
pořadů.
Otevírací doba a ceník vstupného najdete na www.obsupice.cz

3D POHLED BROUMOVSKO
Cena: 25 Kč
STOLNÍ KALENDÁŘ 2017 „POLICKO
OČIMA DĚTÍ“ - Cena: 80 Kč

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

Koloběžky firmy KOSTKA si lze zapůjčit v Informačním centru v Pellyho
domech. K dispozici jsou celkem
3 modely o celkovém počtu 8 ks.
Spolu s koloběžkami je možné si zapůjčit
i ochranné
helmy.
V případě zájmu o zapůjčení více kusů,
lze po individuální domluvě zajistit.
Tipy na výlety, ceník a bližší informace
na www.sportvpolici.cz

Provozní doba informačního
centra v ČERVENCI A SRPNU:

Pondělí - pátek
9:00 – 17:00
Sobota – neděle, svátky 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA

OD 19 HODIN

LADISLAV HRÁSKÝ

Kytara, zpěv

OD 20:30 HODIN

KAMARÁDI OSADY 5 Country
pátek 12. srpna 2016
Pellyho park, Police nad Metují

29!

Občerstvení zajištěno, akce se koná za každého počasí.
Vstupné: 50,-Kč
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Pořádá Město
Police nad Metují
ve spolupráci
Polický měsíčník
- ČERVENEC
- SRPEN
2016 s SDH Velká Ledhuje.
Podporují Martin Cibulka – Kapitol a.s., Apeiron z.s.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Pouťový víkend
13. 8. - 14. 8. 2016
od 9:00 do 17:00

Snížené vstupné do expozice muzea,
místnosti sběratelů a papírové dílny.
Vstupné - děti do 6 let zdarma, ostatní
30,-Kč

Modelářská setkání v novém
školním roce.

Večerní prohlídky nejen pro ty, První informativní schůzka ke kroužku Zúčastnil jsem se s modely z depozitáv Muzeu papírových modelů proběhne
kteří tráví den ve skalách.
ře a s propagačními materiály víken-

v úterý 6. září od 18 hodin. Setkávat
se budeme jednou týdně v čas a den
dle domluvy na prvním setkání.
Kroužek povede zkušený modelář,
děti se budou věnovat nejen papírové
modelařině, ale vyzkouší i další modelářské techniky, jako je například vytvořit dioráma s terénem. Modely dětí
přihlásíme
na
Mistroství
ČR
v papírovém modelářství a dalších
celorepublikových soutěží. Přijďte pro
více informací přímo do muzea! Prohlédněte si tvorbu dětí z letošního
roku. Kroužek je určen dětem ve věku
od 6 do 13 let nebo dle domluvy.
Letní tvořivý týden v termínu
18. – 22. července vždy od 8 do V ceně je veškerý materiál, své výrobky si děti odnášejí domů. Fotografie ze
15 hodin.
setkání můžete nalézt na webu muzea
Celodenní letní tvoření pro děti od 6
nebo facebooku.
do 12 let. Připojit se k nám můžete na
Cena za pololetí: 350,-Kč. Cena za celý
den, nebo celý týden. Oběd zajištěn,
rok: 500,-Kč
podrobný program na webu či facebooku. Děti se seznámí s tím, jak to Hledáte netradiční místo na
v Muzeu chodí, co obnáší vytvoření oslavu narozenin?
výstavy. Součástí programu je i ná- Oslavte je u nás! Nabízíme zázemí pro
vštěva dalších muzeí ve městě. Během oslavu, prohlídku muzea i tvořivou
týdne bude probíhat prostorová i dílničku pro děti. Pro více informací
plošná tvorba. Kresba a malba podle volejte nebo piště na kontakt níže.
modelů i vlastní fantazie. Improvizace,
barvy. Pokud dovolí počasí, vyzkouší- V MPM….
me si i tvorbu v plenéru.
Na začátku června proběhl už šestý
ročník tradičního celostátního Týdne
Výročí Karla IV. uctívají i jeho čtení dětem. Do MPM jsme proto
stavby, u nás je máme
pozvali děti z Police nad Metují a okolí
z papíru.
a autorku Annu Birke-Semerákovou.
Muzeum papírových modelů v Polici Ta dětem 8. června odpoledne přednad Metují se připojuje k oslavám na- stavila svou pohádkovou knížku
rození „největšího z Čechů“ a Otce Moudré pohádky vesmírných skřítků.
vlasti. V expozici se návštěvníci setkají „Témata, která jsou v knížce popsána,
s řadou architektonických skvostů jsou o emocích, o zvládání mezilidz doby Karla IV. Stavby doprovází po- ských vztahů, o zdraví a o tom jak se
drobné popisy.
chováme k planetě Zemi. Inspiraci
beru z běžného života a to i ze svého, z
Den s Toulavým baťohem
příběhů jiných lidí a hlavně v astroloneděle 31. července
gii, jelikož vesmír je nekonečný a o tom
od 9 do 17 hodin
se nechá psát stále. Prozatím jsem se
Celodenní program pro celou rodinu. zaměřila na pohádky, ale do budoucna
Ukázka RC modelů, prezentace chova- bych se chtěla zaměřit i na dospělé
telů z Police nad Metují, kouzelník, hry, čtenáře," popsala obsah knihy Anna
soutěže a tvořivé dílny. Občerstvení Birke-Semeráková.
zajištěno.

Muzeum papírových modelů pořádá
celou řadu akcí pro celou rodinu, pro
školní i mimoškolní kolektivy. Nejen
pro ty, kteří tráví den ve skalách, MPM
připravilo unikátní komentované prohlídky v termínech 14. 7., 21. 7. a 18.
a 25. 8. (čtvrtky). V tyto dny se dveře
Muzea v 17 h nezavřou. Návštěvníkům
bude k dispozici průvodce a papírová
dílna s lektorem. Otevřeno bude do 21.
hodin. Vhodné i pro táborové skupiny,
které se mohou objednat i mimo termín.
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dové modelářské výstavy ve Dvoře
Králové nad Labem (17. – 19. 6. 2016),
návštěvníci výstavy měli možnost také
nakoupit jednoduché vystřihovánky
pro děti.
V sobotu 18. černa odpoledne běh
míru - Peace Run - proběhl i Muzeem
papírových modelů.
Do BB Kavárny hned vedle muzea můžete zajít nejen na kafe, ale třeba i pro
pěknou knihu. Knihovničku najdete v
prvním patře kavárny před výstavním
prostorem.
Na fasádě budovy visí nová vlajka
s logem muzea.
V Muzeu Beskyd Frýdek-Místek začala
výstava Papírový svět. Na výstavě jsme
se částečně podíleli, oslovováním modelářů a sběratelů a zapůjčením modelů. Výstava potrvá celé léto až do 28.
srpna.
KLUB SBĚRATELŮ POLICKA, působící
pod Muzeem papírových modelů má
nové logo. Autorem je Milan Urban. Na
webu MPM budou mít sběratelé v dohledné době svou stranu. Logem bude
také označena výstavní místnost, o
kterou se v MPM starají. V tuto chvíli
domlouváme i možnost nabídky programu pro děti s názvem Setkání se
sběratelem. (pro 1. stupeň ZŠ)
Díky klubu máme spolupráci s Muzeem v Bystrzycy Klodzkiej.

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN OD 9 DO 17 HODIN

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54 Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 9
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Tyršova 345, Zelený domeček
Police nad Metují
Spolek
Apeiron
ve
spolupráci
s městem Police nad Metují připravil
pro léto 2016 projekt „Nová Terasa“,
který navazuje na pětiletou tradici
Pellyho Terasy. Letošní léto se uskuteční „stěhování“ z Terasy na Terasu,
tedy z Pellyho domů na Terasu u Muzea papírových modelů, před BB kavárnou.

Kateřina Černá
KNIHY, TEXTY, GRAFIKA

jak padesát let“, jak sama říká. Součástí vernisáže byla představena i její
literární tvorba Tatianou Medveckou.
Výstava potrvá do 25. července.
Vstupné je dobrovolné.

Petr Stibral LESNÍ PRÁCE

Vernisáž proběhne 28. července od
18 hodin. Lesní práce autor poprvé
veřejně představí v Polici nad Metují.
Spojení videoartu s neotřelým vnímáním prostoru Petra Stibrala slibuje
nečekaný zážitek, kde se i nemožné
může stát možným. Petr Stibral je sochařským básníkem, u něhož hra a
tvorba splývají. Výstava potrvá do 31.
srpna. Vstupné je dobrovolné.

Zpěvák zahraje písně převážně ze svého posledního sólového alba „Velký
svět“, které bylo v roce 2013 nominováno na Cenu anděl v kategorii folk a
country. Vstupné je dobrovolné.
Akce se koná za každého počasí.
Autorem loga a plakátů Nové Terasy je
Martin Hrnčíř. Nová Terasa se koná
pod patronací starostky Města Police
nad Metují Idy Jenkové.
Děkujeme partnerům:
Město Police nad Metují, ZUŠ Police
nad Metují, SDH Velká Ledhuje, Květinářství u Petry, Planeta Ryb, Martin
Cibulka – Kapitol a.s., Pizzerie Janeba,
BB Kavárna, Zelenina Suchomel, Vinotéka – Sodomková, Naše Broumovsko.

IVO CICVÁREK

Koncert pražského písničkáře

30. července od 20 hodin

Autorka se kromě grafiky věnuje i
literární tvorbě. Už v roce 1962 vznikla
její první autorská kniha a „od té doby
si kromě ‚vážné tvorby‘ čmárá, leptá,
píše a ryje ty své knížky a sešity už více
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Vstupné na všechny akce
dobrovolné
Otevřeno od 9 do 17 hodin
Více na
www.spolekapeiron.cz
nebo na facebooku Apeiron z.s.
Rezervace míst na koncert je možná
na emailu: info@spolekapeiron.cz,
nebo na tel. 722668564.
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SDH VELKÉ PETROVICE
pořádá

XXIV. ročník

ve dnech 1. - 6. července 2016
PROGRAM:
1. července
PÁTEK

od 18.00
od 20.00

zahájení
hraje NANOVOR, servisní poplatek 50 Kč

2. července
SOBOTA

od 16.00
od 20.00
od 22.00

začátek
hraje CUGRUNT
vystoupí IMODIUM, servisní poplatek 100 Kč

3. července
NEDĚLE

od 16.00

posezení u piva a dobrého jídla a snad i něco navíc

4. července
PONDĚLÍ

od 18.00
od 20.00

začátek
hraje TERNO, servisní poplatek 50 Kč

5. července
ÚTERÝ

od 16.00
od 20.00

začátek
hraje LEDVINSTONE, servisní poplatek 50 Kč

6. července
STŘEDA

od 11.00
od 14.00

možnost oběda
hraje RELAX BAND, servisní poplatek 40 Kč

Po všechny dny se točí několik druhů
piv, teplá kuchyně.
Dopravu zajišťuje TAXI VÍKEND, tel. 777 937 225, www.taxivikend.cz

Sponzoři:

Nápoje Luděk LOF, Obec Velké Petrovice, ZD Ostaš, GZH s.r.o., Potraviny Jana Joštová
Tisk: GZH s.r.o., Čapkova 284, tel. 491 482 425

Mezinárodní folklorní festival roztančí Červený Kostelec
62. ročník Mezinárodního folklorního festivalu se nezadržitelně blíží. 17. – 21. srpna můžeme v Červeném Kostelci opět přivítat folklorní
špičku z celého světa a dosyta si užít krásného
folklóru a tance.
yy Festivalové brány se otevřou slavnostním zahájením, které proběhne ve středu 17. srpna od
18:00. Na pódiu se představí zástupci folklorních souborů, vzácní hosté a také domácí Červenokostelecká Cimbálovka. Vrcholem večera
bude koncert fenomenální hudební skupiny
Čechomor.
yy První rozmanitá taneční přehlídka proběhne ve
čtvrtek 18. srpna od 18:00. Od 19:00 se diváci
můžou těšit na folklorní muzikál „Černobílý svět“ v podání slovenského souboru Vranovčan, který se odehraje v Divadle J. K. Tyla.
Tento muzikál sklidil velké úspěchy nejen na
Slovensku, ale např. i v Kanadě nebo Irsku.
yy V pátek 19. srpna se můžeme od ranních hodin
těšit na řemeslný jarmark a dílny. V odpoledních hodinách červenokostelecké obyvatele
překvapí taneční vystoupení v ulicích města.
Večerní program, obohatí zahraniční soubory
a od 22:00 si užijeme večer u cimbálu.
yy V sobotu 20. srpna den odstartujeme opět řemeslným jarmarkem, na který od 10:00 naváže
mše svatá. Od 14:30 nás čeká pestrý program
v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla, který
vyvrcholí večerním galapředstavením.
yy Řemeslný jarmark a dílny zahájí i neděli 21.
srpna. Poslední festivalový den nás čeká oblíbený průvod ulicemi Červeného Kostelce a od
12:00 program v přírodním areálu.
yy Návštěvníkům festivalu se představí celkem
6 tuzemských a cca 15 zahraničních souborů. Na červenokosteleckých prknech vystoupí
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soubor z USA, jehož folklór
je stylově podobný country.
Z daleké Indonésie k nám
přivezou úžasnou hudbu
z angklungů. Israelský soubor předvede tradiční oslavy
první úrody. Temperamentní
folklór k nám přivezou Španělé a pověstnou provensálskou kulturu Francouzi. Těšit se můžeme i na soubory
ze Srbska a Turecka. Slovensko budou reprezentovat
soubory z Raslavic, Vranova
nad Toplou, Dubnice nad
Váhom a Českou republiku
zastoupí soubory z Plzně,
Strakonic a Brna. Zapomenout nesmíme ani na dětské
soubory z Hradce Králové,
Českého Krumlova a domácí
Hadářek.
yy Letošní festivalovou novinkou bude i bohaté vyžití pro
děti. Společně s řemeslníky
a trhovci přijedou také dobové atrakce pro ty nejmenší z nás. Těšit se můžete na
dřevěné ruské kolo na ruční
pohon, které bude mít v ČR
premiéru. Dále např. na krásný, ručně poháněný dřevěný
kolotoč, nebo lukostřelbu.
Závěrem nám dovolte, abychom vám popřáli nádhernou
podívanou a spoustu zajímavých kulturních zážitků.

Tomáš Šimek a Petr Mědílek

PROGRAM FESTIVALU
Středa 17. 8. 2016

18:00 Slavnostní zahájení 62. ročníku festivalu, koncert
Červenokostelecké cimbálovky a fenomenální skupiny Čechomor
Vstupné 290 Kč / 150 Kč (Při nákupu do 31. 7. 250 Kč / 125 Kč
v IC Červený Kostelec, nebo na www.123vstupenky.cz)

Čtvrtek 18. 8. 2016

18:00 Folklorní svět u nás
19:00 Černobílý svět – folklorní muzikál
v divadle J. K. Tyla
22:00 Tančí celý svět
Vstupné 100 Kč / 50 Kč
Vstupné na Černobílý svět do Divadla J. K. Tyla 150 Kč / 75 Kč.
Na tento muzikál se nevztahuje permanentka. Vstupenky jsou
v předprodeji v IC Červený Kostelec a na www.123vstupenky.cz

Pátek 19. 8. 2016

10:00 Řemeslný jarmark a dílny, atrakce pro děti
14:30 Zpíváme a hrajeme ve městě
18:00 Festival je v polovině
22:00 Večer u cimbálu
Vstupné 100 Kč / 50 Kč

Sobota 20. 8. 2016

10:00 Řemeslný jarmark a dílny, atrakce pro děti
10:00 Mše svatá
14:30 Odpoledne s folklórem
18:00 Dětské okénko
20:00 Galapředstavení
Vstupné 100 Kč / 50 Kč

Neděle 21. 8. 2016

10:00 Řemeslný jarmark a dílny, atrakce pro děti
10:00 Průvod ulicemi města
12:00 Muzikanti hrajte
13:00 Loučení s festivalem
Vstupné 80 Kč / 40 Kč
Permanentka za 450 Kč je v předprodeji v IC Červený Kostelec a
na www.123vstupenky.cz.
Snížené vstupné platí pro děti do výšky 150 cm. Děti do 100 cm
mají vstupné ZDARMA.
Držitelé průkazu ZTP platí snížené vstupné.
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Ani o prázdninách broumovský
klášter nespí…

HRA-NIC-e: originální inscenace o
Broumovsku opět na scéně…

Hudebně-divadelní inscenace HRA-NIC-e pojednávající nejen o historii Broumovska a broumovského kláštera je opět na scéně. Sedmá a
osmá repríza tohoto úspěšného představení se uskuteční 31. července a
2. srpna, od 19 hodin, v klášterním sále Dřevník. Vstupenky je možné
zakoupit na webu kláštera nebo v klášterní kavárně. Kdo by chtěl poznat autory inscenace a vyslechnout si vyprávění o HRA-NIC-i, bude mít
možnost v pondělí 1. srpna, kdy se bude v Kreslírně kláštera konat křest
knihy HRA-NIC-e za účasti autorů inscenace.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

www.hauk.cz

Hauk, ul. 17. listopadu 312

Český výrobce dílů pro automotive HAUK s.r.o. Police nad Metují pořádá

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
14. . 2016 od 10 do 16 hodin
8

Bohatá nabídka kulturních a vzdělávacích programů pokračuje
v broumovském klášteře i o prázdninách. V sobotu 2. července bude
v otovickém kostele sv. Barbory zahájen 11. ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska, který během letních sobot nabídne deset
koncertů českých i zahraničních umělců v unikátních prostorách broumovských barokních kostelů. Vstupné na koncerty je dobrovolné. Více
na www.zapoklady.cz. V klášterní zahradě se 27. července uskuteční
koncert ArtCafé Open Air poetické zpěvačky a pianistky Kateřiny
Svobodové a její kapely Tajemoje.
Rodiny s dětmi mohou využít možnosti prázdninových workshopů
či příměstských táborů, které se po celé léto konají v klášteře. Na výběr
je z různých termínů a různých témat, dle věku dětí. Zajímavý program
nabídnou také prázdninové interaktivní prohlídky středověké klášterní písárny, určené veřejnosti. Aktuální nabídku najdete na webu kláštera
www.klasterbroumov.cz.

● Prohlídky závodu – střediska lisovna, svařovna, interiérové díly ● Nové
výrobní haly, 40 robotů, automatizované sklady, manipulační technika a další ●
Ukázky robotické výroby, nová PUR linka, relax zóna ● Závody vysokozdvižných
vozíků ● Bohaté občerstvení ● Představení nových vozidel ŠKODA
PROGRAM
10.00–10.10 hod. zahájení vedením společnosti a starostkou
Police nad Metují
10.10–12.10 hod. Maskotí show - Mickey Mouse, Pluto, Tygřík,
Oslík, Sponge, Kačer Donald a další postavičky
v oblíbeném pořadu! Pro děti čeká řada
zajímavých cen a zmrzlina!
13.00–13.45 hod. Petra Janů
14.30–15.30 hod. Pavel Callta s kapelou
Doprovodný program
10.00–16.00 hod. historická auta (KHV Metuje)
● Kyvadlová doprava historickým autobusem od nádraží do areálu firmy
● Dárky pro děti ● Výprodej keramiky za super výhodné ceny
(Akce se koná za každého počasí pod krytými přístřešky)

Spolek divadelních ochotníků, Batňovice
pořádá koncert

Pražské bluegrassové skupiny Monogram
Sobota 9. 7. 2016 v 18 hodin
Batňovice, přírodní areál Varta

Program:
V 18 hodin zahájí skupina Silmaril
(Ladislav Lysický a David Zahradník)

V 19 hodin vystoupí skupina

MONOGRAM
Vstupné 150,-Kč
Občerstvení zajištěno!
Kontakt: Jitka Bartoníčková 606319038
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016
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POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 7. část
BRATRANCI VEVERKOVÉ
vynálezci ruchadla

Bratranci František (3. března 1799–12.
února 1849) a Václav (10. prosince 1790–23.
února 1849) Veverkové žili v osadě Rybitví
nedaleko Pardubic. Byli prostí venkovští lidé.
František byl rolníkem, jeho bratranec Václav
kovářem.
František po otci převzal chalupu a hospodařil na ní. Oplýval technickým nadáním.
Sestrojil si např. fukar, rozuměl mlýnským
strojům mnoho věcí dovedl opravit, mimo
jiné i hodiny. Chtěl sestrojit nové orební nářadí, poznal, jak obtížné a nedokonalé je rozrušování půdy pro přípravu setby dosavadním nářadím. Společně se svým bratrancem
úpravami tehdejšího tzv. záhonového pluhu,

Ruchadlo bratranců Veverkových
po mnoha neúspěšných zkouškách, vytvořili
pluh pracující podle jejich představ. Lidé nový
pluh jmenovali „veverče“, sami vynálezci ho
však nazvali ruchadlem. První brázdu novým
ruchadlem vyorali bratranci za kovárnou v
Rybitví v roce 1827.
Bratrance těšilo, že jejich řešení funguje, že pomáhá lidem ulehčit jejich práci. Nevěděli, že se jedná o vynález, jehož

Pomník bratranců Veverkových v Pardubicích
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patentování a obchodní
využití by mohlo řešit
jejich svízelnou finanční
situaci. Dávali své řešení
ruchadla k dispozici každému, kdo o ně požádal.
Omezený počet ruchadel
vyráběl Václav ve své
kovárně, ale to zdaleka
nestačilo poptávce, a
tak se výroby a prodeje
ruchadel ujímali jiní, obchodně zdatnější.
Přestože o vynález
byl mezi zemědělci velký zájem, Veverkové na
něm neprofitovali, Veverkové z vynálezu nezbohatli. A nejen to. Úředník choltického panství Jan Kainz nechal zhotovit u tamního kováře a koláře několik ruchadel a jedno z nich
roku 1832 vystavoval na hospodářské výstavě
jako svůj vynález pod názvem "Kainzpflug".
Skuteční vynálezci se o tom dočetli až v
"Kalendáři c. k. vlastenecké hospodářské společnosti pro Království české".
Nastalo mnohaleté úsilí o uznání autorství
bratranců Veverkových. Přestože o jejich autorství a o vynálezu napsal již předtím, v roce
1831, zprávu do časopisu Čechoslovan bohdanečský básník Josef Jaroslav Langer, přes protesty lidí, kterým taková podlost nebyla lhostejná, přes vyšetřování, které začal v místě už
v roce 1834 provádět hradecký profesor Ignác
Lhotský, a přes četné průkazné svědecké výpovědi, nedočkali se bratranci Veverkové do
konce života oficiálního uznání autorství vynálezu, ani odměny, která jim náležela.
V roce 1868 se vyšetřování autorství vynálezu ujal redaktor Hospodářských novin
Karel Procházka a znovu si vyžádal v Rybitví
svědectví několika pamětníků, kteří mu původ vynálezu bratranců
Veverkových potvrdili. Úřední ověření se mu nezdařilo získat.
Až F. V. Sovovi, jednateli Hospodářského spolku v

Rodný domek Václava Veverky,
kovárna v Rybitví
Pardubicích, se podařilo v roce 1883 mnohaletou obhajobu úspěšně uzavřít, znovu vyslechl svědky v Rybitví a na těchto základech
vydal v roce 1883 knížku nazvanou Vynálezci
ruchadla a autorství Veverkových prokázal. Ruchadlo bratranců Veverkových zatím
úspěšně vyráběl někdo úplně jiný. Pražská
firma B. Weisse jej prodávala pod názvem
Bohumil. Berlínská továrna H. F. Eckerta jej
začala zemědělcům dodávat v roce 1846, vyvážela jej do ciziny a založila na něm svoji
slávu a pověst.
Na počest bratranců Veverkových byl ještě
v témže roce postaven v Pardubicích pomník
od Josefa Strahovského. K odhalení pomníku
Ing. František Křižík instaloval v Pardubicích,
jako prvním venkovském městě v Čechách,
elektrické osvětlení obloukovými lampami.
Neradostné životní osudy bratranců byly
velmi podobné, život jim nepřipravil mnoho
radosti.. Umíraly jim děti a také oběma brzy
zemřely manželky. Když se znovu oženili a
přestěhovali z Rybitví, František do Břehů u
Přelouče, Václav do Bukoviny nad Labem,
oba vyhořeli a po nemnoha letech zemřeli v
bídě. František Veverka je pohřben v Přelouči,
Václav Veverka ve Dřítči.
František Janeček

Zde byla vyorána první brázda ruchadlem
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016

KALENDÁRIUM - Významná výročí narození a úmrtí slavných
hudebních osobností v červenci a v srpnu
Vzpomínáme:

Jan KUBELÍK

5. července 1880 si připomínáme narození Jana Kubelíka, českého houslového
virtuosa, který byl jedním z tzv. zázračných
dětí. Narodil se v Michli jako syn krejčího. Již
ve dvanácti letech byl přijat na konzervatoř
a v osmnácti plnil koncertní sály ve Vídni a
Budapešti. Za svou padesátiletou sólistickou
kariéru uspořádal na šest tisíc koncertů v padesáti státech. Celý svůj repertoár hrál zpaměti a
byl považován za nejlepšího virtuosa své doby.
Celý život neúnavně propagoval českou hudbu a pomáhal českým umělcům - nejen vahou
své autority, ale značné příjmy mu dovolovaly
poskytovat i finanční podporu dokonce takovým tělesům, jakým byla Česká filharmonie.
Svým postojem i vynikajícím mistrovstvím
stal se Kubelík vzorem dalším generacím českých hudebních umělců. Zemřel v roce 1940
po operaci jater a je pohřben na vyšehradském
Slavíně. V rodinné tradici pokračoval slavný
dirigent a skladatel - první syn Jana, který se
narodil po šesti dcerách - Rafael Kubelík.

Vítězslav NOVÁK

18.července l949 zemřel ve Skutči český
hudební skladatel, hudební pedagog, klavírista a horolezec Vítězslav Novák Narodil
se 5. prosince 1870 v Kamenici nad Lipou.
Pocházel z hudebně založené rodiny, jeho maminka hrávala na klavír, otec pracoval jako
lékař a zpíval v pěveckém sboru. Po studiích
na gymnáziu v Jindřichově Hradci studoval v
Praze práva na Karlově univerzitě a současně s tím i hudbu na Pražské konzervatoři u
Antonína Dvořáka. Již během studií na gymnáziu začal veřejně vystupovat jako klavírista. Studium práv však nedokončil. Jeho raná
tvorba vycházela z doznívajícího romantismu
(zejména Antonín Dvořák, Robert Schumann
a Johannes Brahms) a byla velmi ovlivněna
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016

zejména moravskou lidovou hudbou. Později
na počátku 20. století na něj měly velký vliv
tehdejší moderní nové umělecké směry, např.
symbolismus, impresionismus. Jeho vrcholné
tvůrčí období spadá do prvních dvou dekád
20. století do začátku 1. světové války, druhé
významnější tvůrčí období se dostavilo v době
nacistické okupace za protektorátu Čechy a
Morava v letech 1939 až 1945. Po výstupech
ve Vysokých Tatrách složil symfonickou báseň "V Tatrách", v níž zachytil ohromující
krásu slovenských hor. V letech 1909 až 1941
působil jako profesor skladby na Pražské konzervatoři, mezi jeho žáky patřili, kromě skladatelů českých, i někteří významní slovenští

tanečního a jazzového orchestru). Hrál také v
několika filmech (nejznámější z nich je Kdyby
tisíc klarinetů) a skládal filmovou hudbu. V
roce 1968 emigroval do Vídně, kde vedl orchestr rakouského rozhlasu. Od r. 1971 začal
vyučovat hudbu v Západním Německu (učil
v Kolíně nad Rýnem a Düsseldorfu), kam se
později přestěhoval. V exilu také zemřel (20.
září 1982 ve věku 60 let). V rodném Mikulově
mu nadšenci zřídili malé muzeum, včetně
chodníku slávy.

hudební skladatelé. Vedle Leoše Janáčka,
Josefa Suka a Bohuslava Martinů je Vítězslav
Novák neopominutelnou osobností české hudební kultury nejméně po celou první polovinu 20. století.

12. srpna 1928 zemřel v Ostravě Leoš
Janáček, světově uznávaný český hudební
skladatel klasické hudby. Narodil se v obci
Hukvaldy na severovýchodní Moravě 3.
července 1854, kde byl jeho otec učitelem.
Základy hudby získal v Brně, studoval v Praze,
Lipsku a ve Vídni. Působil jako ředitel varhanní školy v Brně a po vzniku republiky se stal
profesorem na konzervatoři v Brně a v Praze.
Přestože patří do generace české hudební moderny, je jeho styl velmi osobitý a originální.
Je ceněn především pro nezvyklou melodiku,[ vycházející z lidové hudby moravských
regionů, zejména Slovácka a Lašska. Dodnes
jsou hrány jeho proslulé opery (Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého
domu, Výlety pana Broučka). Psal také vokální skladby a kantáty. Jeho moderní hudba
zůstávala v domácím prostředí dlouho nepochopena, ale nakonec se jednoznačně prosadil
jak doma, tak v cizině. Ve světě je znám hlavně díky svým operám, orchestrálně-vokálnímu
dílu Glagolská mše, Sinfoniettě, symfonické
básni Taras Bulba a komorním skladbám, především smyčcovým kvartetům. Každý rok se
na počest Leoše Janáčka koná hudební festival
Janáčkovy Hukvaldy. Je po něm pojmenován
impaktní kráter Janáček na planetě Merkur.

Karel KRAUTGARTNER

20. července 1922 se narodil v Mikulově
v rodině poštmistra Karel Krautgartner, český hudebník, skladatel jazzové hudby, herec,
dirigent, jeden z nejlepších československých
saxofonistů 20. století. Studoval na gymnáziu
v Brně a přitom bral soukromé hodiny hudby.
Po účinkování ve studentském orchestru působil v orchestrech Gustava Broma a Karla
Vlacha. Do jejich repertoáru přispíval svými
jazzovými instrumentářkami a písněmi (např.
Čert ví proč). V roce 1956 si založil vlastní
orchestr, v němž působila řada osobností českého jazzu. V letech 1960-68 vedl Taneční
a jazzový orchestr Čs. orchestru, psal jazzové skladby a publikoval (O instrumentaci

Leoš JANÁČEK

Elvis PRESLY

16. srpna 1977 zemřel ve věku 42 let
americký zpěvák, „král rock-and-rollu“ Elvis
Presley (* 8. ledna 1935). Pocházel z typické
jižanské rodiny a jako dítě zpíval se svými rodiči v kostele. V devatenácti letech jako neznámý řidič nahrál v memphinském gramofonovém studiu písničku, která vzbudila pozornost

23

tím, že ji zpíval běloh černošským způsobem.
Presleyho grimasy a houpavé pohyby těla
provokovaly stejně silně jako jeho zpěv. Jeho
první nahrávkou byla skladba That´sAll Right,
Mama. Od ledna 1956 už nahrával pro velkou
společnost RCA, kde natočil své nejznámější
snímky (Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock).
Zápornou stránkou Presleyho hudební kariéry
byl byznys a hvězdné manýry, nevyhýba l se
ani drogám. Doplatil na to zničeným zdravím.
Zemřel na srdeční záchvat osamocen ve své
přepychové vile.

Bohuslav MARTINŮ

28. srpna 1959 zemřel v Liestalu
(Švýcarsko) světově proslulý český hudební skladatel hudební moderny 20. století Bohuslav Martinů. Pocházel z rodiny

poličského obuvníka a pověžného, narodil se
8. prosince 1890 ve věžní místnosti zdejšího
chrámu svatého Jakuba. Na pražské konzervatoři, kterou navštěvoval v letech 1906-10,
prošel několika odděleními – studoval hru na
housle, klavír a varhany. V letech 1920-23 působil jako houslista v České filharmonii. V letech 1922-23 byl žákem Josefa Suka. Od roku
1923 žil trvale mimo vlast. Ve studiu pokračoval v Paříži u skladatele Alberta Roussela.
V roce 1940 odešel do Ameriky, kde v letech
1942 – 1946 vyučoval na Berkshire Music
School, v letech 1948 – 1951 učil na univerzitě Princetonu.
Ve svém díle byl Bohuslav Martinů ze
začátku inspirován impresionismem. Jeho
první skladbou jsou Tři jezdci na motivy
Vrchlického balady. Známějším raným dílem
je klavírní cyklus Loutky. Během pobytu ve
Francii ho ovlivnil jazz, jehož prvky jsou v
Jazzové suitě a v opeře Tři přání. Psal rovněž
balety, z nichž nejznámější jsou Špalíček a
Istar na motivy Zeyerova Gilgameše. Z jeho
kantát je pak třeba zmínit Gilgameše, Otvírání
studánek a Polní mši. Mezi jeho orchestrální
skladby patří Památník Lidicím, oslavu konce
války zachycuje Čtvrtá symfonie. Ze symfonií
byla nejúspěšnější Šestá symfonie. Z oper je
pak známá hlavně Julietta aneb Snář a Řecké
pašije. Jeho tvorba dosáhla asi 300 skladeb,
většina z nich byla vydána ve světových nakladatelstvích a hrána po celém světě.
V roce 1953 se vrátil do Evropy, žil v Nice
a v Římě. Ke konci života žil ve Švýcarsku v

Schonenbergu u svého přítele Paula Sachera.
V roce 1979 byly jeho pozůstatky převezeny do rodné Poličky, kde byl pohřben vedle
své ženy Charlotty, zemřelé v předcházejícím
roce. V rodném městě je také zbudován jeho
památník a muzeum. Se svojí ženou se seznámil v cirkuse. Po představení za ní zašel a beze
slova jí strčil do ruky papírek se svojí adresou.
Jeho žena ve knížce -Můj život s Bohuslavem
Martinů- napsala že to byl jeho nejodvážnější
čin jaký kdy udělal.
František Janeček

Š KO L ST V Í
Z polické mateřinky…
…květen a červen je
(jako v každé škole) spjat
nejen s hezkým počasím, ale
i s akcemi, které neodmyslitelně k závěru školního roku
patří. To jsou výlety, besídky,
exkurze, návštěvy, odborné
přednášky apod.
V naší MŠ proběhly besídky pro maminky, děti z Kopretin potěšily
svým vystoupením obyvatele pečovatelského
domu a sboreček Javorníček zase obyvatele
domova důchodců. Javorníček se letos sice
nepřihlásil na přehlídku pěveckých sborů do
Hronova, ale vystoupil pro rodiče, pro ostatní
kamarády v MŠ a také pro návštěvu z polské
Swidnice.
Koncem května jsme také zapsali do mateřinky nové kamarády a musíme konstatovat, že věk přihlášených dětí je stále nízký tj.
hodně dvouletých dětí. Po loňské zkušenosti
ale víme, že přijetí těchto dětí s sebou nese
mnoho problémů. Pozitivní zpráva pro rodiče
však byla, že všichni byli přijati, dokonce nám
zbyla ještě volná místa.
21. 6. 2016 jsme pasovali naše předškoláky na školáky v Pellyho domech. Do základní školy odchází 25 dětí .
A další akce – my se prostě nenudíme:
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yy Třídy Berušek a Kopretin jely na exkurzi
do Hronova V. Poříčí k hasičům,
yy Všichni jsme se s p. Andršem uvolnili při
rytmickém bubnování,
yy Děti ze Sluníček a Zvonečků výletovaly
v Olivětíně na farmě Wenet, Kopretiny
navštívily interaktivní muzeum a park v
Broumově, Berušky zvolily farmu Bělý s
projížďkou na koni a opékáním vuřtů,
yy CHKO nám umožnilo pozorování čapí rodiny,
yy Zažili jsme veselé vystoupení s papoušky,
yy Naše školka přijala návštěvu kamarádů z
polské mateřinky ze Swidnice - děkujeme
tímto městské knihovně, hlavně pí Mgr.
K. Boučkové za spolupráci a za přípravu krásného programu pro polské i naše
"Beruškové" děti. Připravila četbu pohádky O řepě – v češtině i v polštině, šipkovaná hra nás dovedla až na terasu Pellyho
domu, odkud jsme si prohlédli náměstí a
ještě jsme stihli shlédnout výstavu Policko
očima dětí,
yy Největší akcí byla výstava plyšáků z ponožek, do které se zapojili rodiče i prarodiče společně s dětmi, navštívilo ji hodně
návštěvníků od těch nejmenších až po ty
nejstarší. Návštěva žáků a kamarádů ze
ZŠ / hodně jich chodilo do naší MŠ/ byla

spojena i s možností pobytu a her na školní
zahradě , což si hodně pochvalovali , prý
lepší než ve škole !
yy Děti ze Sluníček a Zvonečků odvedly naši
rodinku Bodlinkových na prázdniny a na
léto do lesa za jejich kamarády, aby jim
přes prázdniny ve školce nebylo smutno.
Neprožíváme ale jen pěkné chvíle. Velmi
nepříjemná je informace o ztrátě uzamčeného
dětského kola. Snad tento problém vyřeší i
plánovaná výměna brány a branky s bezpečnostním otevíráním.
Ani o prázdninách v mateřince nebude ticho a klid. 2. budovu čeká rekonstrukce
sociálního zařízení a úklidových prostor pro
zaměstnance, renovace šatny a zázemí pro
provozní zaměstnance, malovat se bude v celé
2. budově. Všechny třídy dostanou nové
shrnovací dveře do tříd, děkujeme tímto firmě Hauk za slevu, kterou nám na tyto dveře
poskytla.
Inovací projde i školní jídelna , firma
Umlauf Hronov instaluje nový elektrický sporák a universální robot s příslušenstvím vše v
hodnotě 300 000 ,-Kč
Všem přejeme sluníčkové prázdniny a v
září opět nashledanou
Vaše paní učitelky
a pan učitel MŠ na sídlišti
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Červen je náš prosinec...

Je to prostě
tak – ve školství
nám končí pracovní rok v červnu. Je
čas ohlédnout se a
trochu zhodnotit,
zavzpomínat …
Dovolte
mi
tedy krátké ohlednutí se za sportováním kluků v tom roce letošním...
Byl to dobrý rok! Popravdě – byl to velmi
dobrý rok!
Zúčastnili jsme se řady akcí, turnajů a řadu
z nich jsme také pořádali. Vím, že nejvíce jsou
vidět medaile a diplomy, ale možná vás trochu překvapím názorem, že nejdůležitější je,
po mém soudu , že jsme se vždy v pořádku a
ve zdraví vrátili, a že nám to sportování dělá
radost!
A o radosti to je především. K pousmání
mohou být i nevěřící pohledy a pro nás úsměvné dotazy našich „zahraničních“ účastníků nad
podmínkami, za jakých tady třeba děláme atletiku. Například, když viděli pražští zástupci
agentury pořádající desetiboj, jak přehrazuji
silnici nad školou a chystám trasu na kilometr – nevěřili svým očím: fotili a nechtěli věřit,
že se naše dlouholeté úspěchy v této soutěži
rodí za takových podmínek. Na druhou stranu
se nám opakovaně dostává ujištění, jak k nám
jezdí z ostatních škol v okrese i kraji rádi.
Máme to sportovně „zmáklé“ a panuje tady
pohoda … tak co víc si přát!
Všechno to je jen a jen o lidech. A když
hodnotím ten rok – je na místě poděkovat
všem, kteří pomohou. Všem těm, kteří přijdou
kdykoli zavolám, všem těm, kteří vytváří podmínky, ale i všem těm, kteří alespoň tolerují

… díky, díky moc! Dobře vím - stojí to hodně
peněz z rozpočtu školy, hodně času i úsilí – ale
stojí to za to.
Výsledkově
se nám letos dařilo. Již v září jsme
začali
výborným stříbrným
umístěním
na
republikovém finále v desetiboji,
družstvo starších
kluků
vyhrálo
okresní a následně i krajské kolo
v
přespolním
běhu,
vyhráli
jsme pohár starosty Náchoda při Běhu do zámeckých schodů, naši šachisté vyhráli okres
a vybojovali bednu i v kraji, máme vítězného
šplhavce na laně, vyhráli jsme okres ve volejbale a byli stříbrní v kraji, vítězně jsme zvládli i okres desetiboje, stejně tak jsme zvítězili
v okresním kole ve vybíjené, byli třetí v atletickém čtyřboji a vyhráli okres atletických
týmů – Pohár rozhlasu! K této řadě mimořádných úspěchů patří i značné množství umístění
pod bednou, stejně tak účasti na turnajích ve
florbalu, kopané, lyžování.
Všichni žáci školy byli zapojeni do
Hejtmanova poháru i do OVOV. K tomu musíme přidat ještě několik celoškolních sportovních akcí a pořadatelství okresních i krajských
soutěží a turnajů … polická základka je sportovní školou!
Velké poděkování všem našim reprezentantům, všem našim žákům, kteří mají chuť
a odvahu to třeba jenom zkusit. Stále vyšší
počty přihlášených žáků na školní soutěže nás

přesvědčují o tom, že jdeme správnou cestou.
Z devátých ročníků nám odchází silná parta. Kluci, kteří byli po léta oporami běžeckých
a atletických soutěží, florbalových, volejbalových týmů, tahouni šachistů i borci, kteří
získali pro školu řadu individuálních ocenění.
Končí tím jedna ze silných sportovních generací naší školy.
S přáním všeho dobrého v další životní
etapě klukům ještě jednou děkuji!
Záměrně se v celém tomto vzpomínání vyhýbám konkrétním jménům. V průběhu roku
jsem pravidelně a adresně chválil. A věřím,
pevně věřím, že mezi našimi žáky najdeme
další borce, kteří budou reprezentovat stejně
úspěšně.
O tom, že si škola váží kluků, kteří jí dělali
dobré jméno svými výkony, ale také svým vystupováním a chováním, svědčí i nebývale vysoký počet oceněných sportovců při závěrečné
akci školy. V polickém divadle bude /v době,
kdy čtete tyto řádky tak již bylo/, místo tradiční desítky oceňovaných sportovců, pozváno na jeviště rekordních šestnáct chlapců.
Zaslouženě!
Dovolte mi závěrem popřát, a to nejen
všem žákům naší školy, léto plné pohody a
také pohybu. Mějte se krásně!
Petr Jansa, kabinet tv
P.S.

Závěrem ještě jeden slib – nebo to nikdy
nedodělám. V malých vitrínkách vedle našeho sportovního muzea v chodbě u tělocvičen
budou ke zhlédnutí rekordy školy. Historické i
současné, stejně tak nejlepší výkony v daném
školním roce. Budou – určitě budou …!
Snad...

Základní umělecká škola informuje…
FILMOVÁNÍ V GRAFICE - JAKÉ TO BYLO?

V poslední květnový týden se tradičně koná mezinárodní „Týden uměleckého
vzdělávání a amatérské tvorby“. V Grafice
jsme do této akce již podruhé zařadili
„Týden v Grafice“ - kdy naše multimediální ateliéry otevíráme školám a veřejnosti.
„Filmování v Grafice“ je právě ta část programu, která je určena základním školám,
kdy mohou žákovské kolektivy dopoledne
přijít a něco si u nás zkusit. Pro letošek jsme
jim připravili překvapení - od okamžiku,
kdy vstoupí do Grafiky se z nich stanou herci a my s nimi natočíme krátký filmeček, v
němž se přenesou do snu a pak zase zpátky. Publikovaná fotografie je z natáčení a
zkuste hádat - co znamenají ty boty v rukou
žáků?
Asi na to nepřijdete, tak si vyhledejte stejnojmenný článek na našem webu. V
něm se dozvíte více - a také si tam budete
moci pustit výsledek našeho společného filmového snažení.
Vladimír Beran
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Mezinárodní festival sborového
zpěvu FESTA MUSICALE Olomouc
2016

Před několika dny jsme se vrátili z další
sborové soutěže. Pod záštitou Ministerstva
kultury ČR se letos konal 44. ročník mezinárodního festivalu sborového zpěvu Festa
Musicale. Do Olomouce jezdíme rádi, protože
se zde setkáme s velkým množstvím jiných
sborů z různých koutů světa. Můžeme sledovat, porovnávat. V minulosti jsme se této soutěže zúčastnili už několikrát a to vždy s velmi
pěkným výsledkem. Červnový termín soutěže
s sebou navíc nese předzvěst blížícího se konce školního roku a tak pro nás byl i ten letošní
zájezd pomyslnou tečkou za vší prací, kterou
jsme v letošním školním roce odvedli. Bylo
prima, že průběh soutěže bylo možné sledovat
online, což mnozí naši blízcí aktivně využili.
Do sbírky našich cen přibyly dvě medaile.
Studánečka přivezla stříbrnou a Studánka
zlatou. Tečky hned dvě a pro nás cenné!
Zpěváci sborů Studánečka a Studánka.

Mladší pěvecký sbor STUDÁNEČKA

Závěrečný finiš

Ve chvílích, kdy budete číst tyto řádky, už
budeme mít za sebou další školní rok – a to
již dvacátý šestý od vzniku naší ZUŠky. A samozřejmě i tento rok byl naplněn množstvím
práce a všemožných aktivit, které vrcholily
především v závěru školního roku, kdy žáci
všech tří oborů chtěli předvést to nejlepší,
co se během studia naučili. Takže jsme měli
možnost navštívit milou výstavu výtvarného
oboru v Zeleném domečku, obdivovat nápaditost a provedení komponovaného pořadu
tanečního oboru, který si připravili tanečníci
v Kolárově divadle jako své závěrečné ročníkové vystoupení – a to dokonce včetně reprízy (!), a samozřejmě množství hudebních
vystoupení od třídních interních večírků po
koncertní zájezdy orchestrů včetně pomyslného vrcholu: vystoupení našich žáků společně
s Českou filharmonií na Open Air koncertu
na nádvoří Pražského hradu, který přímým
přenosem přenášela Česká televize a který

SOUTĚŽNÍ FILMOVÁ „SEZÓNA“

vyvrcholil společným provedením IV. věty
Beethovenovy Deváté symfonie s „Ódou na
radost“. A to poselství radosti bylo více než
symbolické…
Přejeme si proto, aby i následující školní
rok po zasloužených prázdninách přinesl převahu těch radostných zážitků nad těmi, které

Letošní filmové soutěže jsme obeslali dvěma snímky. Na dospělácký
Videosalon poslala žákyně Gabriela Palijová svůj film „Vnitřnost“. Na krajském kole získala cenu s postupem do národní soutěže - zde se místa neudělují, jenom cena nebo čestné uznání. Než přišlo národní kolo v Ústí nad

Starší pěvecký sbor STUDÁNKA
dokážou člověka otrávit a naplnit zklamáním
a pocitem marnosti.
A věřte, že se opět pokusíme pro tento cíl
udělat maximum.
Jde totiž o naše (Vaše) děti – a to přece
vůbec není málo…
Vaše ZUŠ

Orlicí, tak ještě proběhl studentský festival Prima sezóna, kde „Vnitřnost“
dostala Prima cenu. A v polovině června pak zabodovala na Videosalonu,
kde získala Stříbrnou medaili v kategorii Experiment.
Dětskou soutěž jsme obeslali filmečkem „Kdo chce moc, nemá nic“
Nikolase Letzela. Je to kratičká variace na starý francouzský film „Červený
balónek“ s překvapivým koncem. Již delší dobu jsme natáčeli vlastní verzi
tohoto filmu a na jednu listopadovou sobotu jsme měli svolán štáb k natáčení. Ale pršelo a my jsme ven nemohli. Tak Nikolas posbíral skupinku
spolužáků, rozeběhli se po chodbách školy a natočili svou vlastní verzi. A
ta se povedla natolik, že jsme ji poslali do dětské části Videosalonu, která
už několik let funguje samostatně pod názvem Zlaté slunce. V zemském
kole ve Dvoře Králové jsme získali čestné uznání s postupem a v národním
kole v Blansku jsme si o stupínek polepšili a dostali Stříbrnou medaili. Celá
akce byla pro zůčastněný kolektiv velkým zážitkem, byli jsme ubytováni
ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Černé Hoře a ve spojených týmech tam přes
noc natočili a druhý den sestříhali další film. Překvapením bylo pro děti
setkání s youtuberem Martinem Rottou. Na fotografii vidíte náš festivalový
filmový štáb - a další fotky i natočený filmeček můžete vidět na školním
webu ve stejnojmenném článku.

Vladimír Beran
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Gymnázium Broumov

Radost na závěr

Radost na závěr školního roku nám
udělali žáci sekundy svými výsledky v
testování vzdělávací firmy SCIO, kterého
se naše škola každoročně účastní. Jednalo
se o testy obecných studijních předpokladů, českého jazyka a literatury a matematiky. Třída sekunda dosáhla výborných
výsledků, které odpovídají tomu, že tato
třída byla vybrána z většího počtu uchazečů o studium. V rámci všech zúčastněných žáků (4 429) se naše škola umístila
mezi 10% nejlepších škol jak v češtině,
tak i v matematice. V rámci gymnázií
jsme skončili v polovině, což je pro naši
školu v konkurenci větších gymnázií solidní výsledek. Žáci také vyplňovali dotazník o hodnocení výuky a školy. S výukou matematiky i češtiny jsou spokojeni,
považují ji za přiměřenou a pestrou. Žáci
jsou spokojeni se školou jako s celkem,
cítí se zde dobře a bezpečně, mezi sebou
mají dobré vztahy. Školu by doporučili
svým kamarádům.

Souhrnné výsledky podle průměrných percentilů*

*Percentil: číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100. Čím vyšší, tím lepší. Lze ho
též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl.
Karel Výravský

NA GYMNÁZIU V BROUMOVĚ

Již čtvrtým rokem
se žáci třetích ročníků
Gymnázia v Broumově
zúčastňují adaptivního testování v anglickém jazyce
SCATE, které pro školy připravuje známá vzdělávací
firma Scio. Adaptivní test angličtiny vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky
je dokument Rady Evropy, který umožňuje vzájemně
porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v
různých zemích a v různých vzdělávacích systémech
v Evropské unii. Definuje šest kategorií podle úrovně
znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1,
B2, C1, C2. Umožňuje tak srovnávat různé jazykové
zkoušky, učebnice, kurzy apod. Např. A1 představuje úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům
týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni
vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s
mluvčím, který s nimi má trpělivost. Je to úroveň žáka
5. třídy. Žák s úrovní B si poradí s většinou komunikačních situací a vcelku plynule a spontánně hovoří s
rodilým mluvčím. Z úrovně B vychází státní maturitní
zkouška z cizího jazyka. Úroveň C1 představuje zkušeného uživatele cizího jazyka.
Adaptivní testy SCATE jsou ověřovací. Test zkoumá znalosti každého studenta individuálně. Student
nemusí podstoupit několik testů,
které jsou obtížností svých úloh
koncipovány pro
jednu
určitou
úroveň, ale jeden test pokrývá
všechny úrovně
A0 - C1. Díky
on-line
formě
testy využívají
různé typy úloh –
od interaktivních
úkolů přes obrázky až po reálné

nesouvislé texty (jízdní řády, restaurační menu atd.).
Test měří dvě základní jazykové dovednosti, čtení a
porozumění textu a poslech. Po absolvování dostane
každý účastník konkrétní informaci o své aktuální
skutečné úrovni jazykových znalostí.
Žáci letošní 3.A a septimy dosáhli v testování
SCATE skvělých výsledků. V republice se testování
zúčastnilo skoro 12 tisíc žáků středních škol. Jak je
patrné z níže uvedené tabulky, naši žáci byli nejenom
výrazně lepší než žáci 3. ročníků všech typů středních
škol, ale byli lepší i než žáci 3. ročníků gymnázií.
Zvláště nás těší 6 žáků, kteří dosáhli na úroveň C1.

3.A
Sp
za obě třídy
republika 3. ročník
gymnázií
všechny školy

Dosažená úroveň dle
společného evropského
referenčního rámce pro
jazyky (%)
A1 A2
B1
B2
0 30% 40%
20%
0 10% 38%
33%
0 20% 39%
27%
3% 21%

44%

22%

9% 33%

38%

13%

Gymnázium v Broumově věnuje výuce cizích jazyků velkou pozornost, protože dobrou jazykovou vybavenost našich absolventů považujeme za nezbytnou
pro jejich další úspěšné studium na vysoké škole i pro
uplatnění v životě vůbec. Výuka angličtiny je hodinově posílena ve školním učebním plánu - v každém
ročníku je dotována 4 hodinami týdně, výuka druhého
jazyka 3 hodinami týdně. V některých ročnících jsou
žáci na výuku angličtiny rozděleni do skupin podle
úrovně znalostí.
Jsme rádi, že naše péče, kterou výuce angličtiny
věnujeme, žákům pomáhá a přináší výsledky v podobě úspěchů v jazykových soutěžích a v podobě solidních výsledků v testování i u státní maturitní zkoušky.

Karel Výravský

Gymnázium
Broumov
je opět
Gymplem
roku
Prestižní anketu Gympl
roku vyhrálo v
Královéhradeckém
kraji opět broumovské gymnázium.
Opakované vítězství
v anketě svědčí o
tom, že studenti
jsou se svým gymnáziem spokojeni. A
tak to má být.
(mk)
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Férový fotbal 2016

SOŠS Evangelická akademie je jednou ze čtrnácti škol v ČR, které obdržely titul Fairtradová
škola. Stejně jako v loňském roce se i letos, dne
11. 5. 2016, pořádal turnaj ve fotbale smíšených
družstev, který měl nejen prověřit schopnost fair
play všech zúčastněných, ale i podpořit Fair trade
– spravedlivý obchod. Míša Mazurová a Denisa
Valášková – studentky, které již třetím rokem
pracují na propagaci této iniciativy, nabízely během turnaje kávu, čaj a čokolády z fairtradového
sortimentu.
Férový fotbal má svá
zvláštní pravidla – hraje se
v pěti hráčích – brankář je
chlapec a v poli jsou stále dvě
dívky a dva chlapci. Dalším
neobvyklým pravidlem je, že
gól dívky platí za dva body.
Turnaje se zúčastnilo pět
družstev náchodských středních škol a naše družební škola
z polského Bozkówa. Hrálo
se nejprve každý s každým,
na závěr souboj o třetí místo a

samozřejmě finále, napínavý zápas dvou nejlepších družstev.
Ve společném družstvu nebyly dívky jen do
počtu, srdnatě bojovaly s chlapci a řada z nich
se prosadila i střelecky. Největší hvězdou turnaje
a triumfem vítězného Jiráskova gymnázia byla
Veronika Thérová, která v šesti utkáních získala
celých čtrnáct bodů pro svůj tým.
Konečné pořadí tedy je:
1. místo –
Jiráskovo gymnázium, 2. místo – Obchodní

akademie, 3. místo – SOŠS-EA skup. A, 4. místo
– SOŠ Stavební, 5. místo – ZSA Bozków, 6. místo – SOŠS-EA skup. B.
Děkujeme všem soutěžícím za účast a reprezentaci svých škol. Děkujeme také za sponzorské dary pro týmy i jednotlivce, které do soutěže
věnovaly firmy Tech Prog, Pekárny a cukrárny
Náchod, Primátor, Sport Hotárek a Radical Sport
Náchod.

Marie Veverková

Maturitní zkoušky ve Velkém Poříčí

Každý školní rok se rychle valí jako dobře vystřelený míč. A zvlášť pro maturitní ročníky to platí
dvojnásob, protože ke konci studia nabírají události na
obrátkách.
Jako první část maturitní zkoušky čekaly už v průběhu dubna adepty dospělosti ve Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí praktické
maturity. Pro obor Propagační design bylo stanoveno
zadání v podobě realizace makety nového výtvarně-architektonického pojetí výstavní expozice, kterou se
škola reprezentuje na burzách středních škol. Do jejich
konceptů navíc musely zapadnout také další zadané
návrhy tiskovin – letáků, potisků oděvu promotérů,
designových „placek“, propisovacích tužek, originálních propagačních předmětů, a to vše museli společně
odevzdat s technickým řešením a textem smysluplné
myšlenky celého projektu. To, jakým způsobem se
s ním vypořádali, ukázali všichni na prezentacích,
kdy měli možnost své práce představit komisi složené
z vyučujících výtvarných oborů. Výsledky tří nejlépe
hodnocených projektů by se bezesporu daly srovnávat s prací hodnou profesionálů. Však také originální
koncept, který zaujal komisi nejvíce a byl ohodnocen
výborně, navrhl a vytvořil Stanislav Zábrodský, který
byl již na jaře po tvrdých talentových zkouškách přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze.
Z letošních maturitních prací bude rozhodně vybrán
k realizaci ten nejlepší návrh a na burzách škol se se
zájemci o studium v naší škole i s jejich rodiči rádi

setkáme ve zcela nové výstavně-prezentační expozici.
A jak proběhly praktické maturity u oboru
Reprodukční grafik pro média? První den čekala maturanty práce v programu Adobe Photoshop - koláž
titulní stránky časopisu s použitím efektů, vrstev a
selekce. V programu Adobe Illustrator pak vektorizace a barevná úprava bitmapového obrazu. Druhý
den zalamovali osmistránkový časopis dle makety
v programu InDesign. Výstupem pak byla osvitová
data použitelná pro ofsetový tisk. A třetí den praktické
maturity proběhla ústní obhajoba vlastního portfolia a
výukového banneru, zhotovených během odborné praxe. Maturitní obor Tiskař na polygrafických strojích
měl první den za úkol seřízení dvoubarvového nebo
čtyřbarvového tiskového stroje a vytištění tiskoviny s
barevností 2/0, další den pak rozbor provedené práce,
podrobný popis principu tisku a tiskového stroje a obhajobu portfolia.
Maturanti ani neměli čas si oddechnout a už je
v prvních květnových dnech čekaly písemné maturitní zkoušky – didaktické testy z češtiny, angličtiny a
matematiky i písemné práce z češtiny a angličtiny. A
celý maturitní maraton vyvrcholil ústními maturitními zkouškami ze všeobecných i odborných předmětů.
Klid a pohoda zavládly až v den slavnostního předávání maturitních vysvědčení, kdy se se všemi spolužáky,
vyučujícími i rodiči rozloučila absolventka Kateřina
Šitinová, která si odnášela maturitní vysvědčení s vyznamenáním, těmito slovy: „Vzpomínky na ty čtyři
roky prosezené, protvořené a propřemýšlené ve škole nám už nikdo už nevezme.
Získali jsme plno zkušeností, zážitků a
nezapomenutelných chvil. A hlavně nám
studium přineslo přátele. Díky tomu všemu
můžeme na školu vzpomínat jen v dobrém.
Proto moc děkujeme našim učitelům, kteří
se nás snažili něco naučit, trošku nás vychovat a někam dotáhnout. Díky jejich trpělivosti jsme zvládli dojít až sem, kdy se
tu dnes můžeme, jako studenti, naposledy
postavit a zajásat!“
Mgr. Livia Součková, Ing. Ilona Černická
a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Technici z Hronova
pomáhají Filípkovi

Dne 21. 6. 2016 jsme obdrželi dopis s poděkování od Filípka
Kněžourka z Hronova, pro kterého
pomáháme již druhým rokem sbírat víčka od PET lahví. Naše škola
se zařadila mezi nejlepší sběrače za
letošní školní rok, víček jsme odevzdali 193 kg.

Filípek velice vážně onemocněl,
nemůže se o sebe sám postarat a potřebuje hodně péče a pomoci od druhých. Námi nasbíraná víčka na konci
školního roku odveze Filípkova rodina do sběrny a dostane zpět peníze,
které klučinovi opět pomohou zaplatit rehabilitace, ergoterapie, doplatky
v lázních, hipoterapie, léky, vitamíny a mnoho dalších prostředků, které
mu pomohou v jeho léčbě.
Jsme vděčni za každé víčko,
které i po pár kusech nasbírají naši
žáci a jejich kamarádi a rodiny, zaměstnanci školy a všichni hodní lidé
a všem moc děkujeme.
Ing. Jitka Vaňková, SPŠ Hronov
organizátorka charitativní akce
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Žákyně Academia Mercurii převzala ocenění
v Černínském paláci
Leona
Francová,
žákyně
oboru
Cestovní ruch, střední školy Academia Mercurii
v Náchodě se zúčastnila XIX. ročníku výtvarné
soutěže „Stopy Karla IV. na území Čech, Moravy
a Slezska od středověku po současnost“, kterou
vyhlásil Klub ekologické výchovy pod záštitou
UNESCO. Dne 16. června 2016 převzala ocenění za zpracování propagačního letáku k příležitosti 700. výročí narození Karla IV.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen se konalo na Ministerstvu zahraničních věcí
ČR v budově Černínského paláce, u příležitosti

Světového dne životního prostředí OSN, za účasti VIP hostů z České komise UNESCO, Zeleného
kříže, MŠMT a dalších organizací. Součástí programu byla prohlídka reprezentačních prostor
Černínského paláce.
V nabyté konkurenci obsadila 2. místo.
Porota hodnotila přes 500 výtvarných a literárních prací žáků z 38 základních a středních škol
z celé České republiky. Tohoto umístění si velice
vážíme a Leoně gratulujeme.

Ing. Jaroslava Teuberová

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Zprávy z domova důchodců

Milí spoluobčané,
v tomto čísle Polického měsíčníku se opět
vrátíme o nějaký čas zpět a připomeneme Vám
akce, které se uskutečnily v našem domově.
30. května nás přijela potěšit svými písničkami zpěvačka, kytaristka, skladatelka a
textařka Eva Henychová. Na svých koncertech dokáže zasáhnout srdce lidí všech věkových generací. Její písně jsou osobní zpovědí
člověka, který umí nahlédnout pod povrch
skutečností všedního života. A přesně to se
stalo při jejím koncertu i v našem domově.
Další akcí, která se také vydařila a velice
se všem zúčastněným líbila, byly každoroční,
letos již v pořadí XIV., Hry seniorů. Kromě

našich obyvatelů se her zúčastnilo rekordních
8 sociálních zařízení ze širokého okolí. Těší
nás, že pozvání přijali i někteří rodinní příslušníci našich obyvatel, kteří s nimi strávili
příjemné chvíle. Letos jsme se nechali inspirovat myšlenkami a posláním olympijských her
a uspořádali jsme takovou „malou“ olympiádu
u nás v domově. A bylo to opravdu se vším
všudy, co k olympiádě
patří. Po slavnostním
zahájení jsem pochodní zažehla olympijský
oheň. Soutěžili jsme
v takových disciplínách, které si nic
nezadají do opravdového
olympijského
klání, jako je např.
box, vzpírání, cvičení
se stuhou nebo hod
oštěpem. Nechybělo
ani dobré jídlo, pití,
zábavný program a
hlavně veselá nálada.
To vše by se ovšem
nepovedlo bez našich sponzorů, kterými byly:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky, Kvíčerovská pekárna, VIANM Velké Poříčí, a ZELENINA DRINKS
Trutnov. O zábavný program se postarala pí
učitelka Alžběta Černá se svými žáky z tanečního oboru ze základní umělecké školy
a pí Jitka Krásná s gymnastickým oddílem
polického Sokola. K poslechu i tanci pak do
pozdních odpoledních hodin hrála skupina
pánů Zobala, Podoly, Hejcmana a Zuzka pod

SGC podporuje technické zájmové kroužky

Technické zájmové kroužky pro děti a
mládež podporuje společnost Saar Gummi
Czech (SGC), aby motivovala k technickému
vzdělávání a volbě technické profese. V pilotní část projektu „T Generace – technici
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016

pro budoucnost“ poskytla finanční podporu
aktivním učitelům ze Střední průmyslové školy Hronov, kteří organizují a vedou kroužky
orientované na robotiku a hlubší dovednosti a
vědomosti související s počítači. „Věřím, že se
v regionu najdou další schopní a aktivní lidé,
kteří vnímají budoucnost podobně jako my.
Takové lidi v jejich snaze o výchovu budoucích odborníků podpoříme,“ uvedl k projektu
generální ředitel společnosti Jan Tichý.

vedením pí Ivany Richterové. Velkou zásluhu
na bezchybném průběhu her měli také poličtí
skauti, kteří přispěli svou ochotou a praktickou pomocí. Neobešli bychom se ani bez přízně Technických služeb Police nad Metují a
DSO Policko, díky kterým jsme měli zajištěny
stany, lavice a další technické zařízení. Všem
patří náš velký dík.

Během června jsme ještě navštívili výstavu Fusekláčků v mateřské škole na sídlišti a
řemeslný trh v hronovské Justýnce.
Závěrem přejeme Vám všem krásné léto,
příjemnou dovolenou a dětem ty nejhezčí
prázdniny, po kterých se zase budeme na Vás
na všechny těšit.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

V návaznosti na zkušenosti z Hronova
připravila SGC systém podpory určený pro
region zahrnující okolí závodů společnosti
v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí. SGC
má postavení technologického lídra v oboru vytlačovaných pryžových těsnění v rámci
celosvětově působící skupiny SaarGummi,
sama vyvíjí výrobky i výrobní technologie, a
budoucím technikům proto může nabídnout
uplatnění na špičce oboru.
-pl-
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Seniorské aktuality...
Senior klub Ostaš v Polsku.

24. 5. den „D“ našeho výletu. Před osmou
hodinou ranní byl před radnicí pěkný autobus se sympatickým panem řidičem z CDS
Náchod. Kontrola dokladů, jede se do zahraničí, sice jenom 20 km od Adršpašských skal,
do hornického města Wałbrzych. Když jsme si
srovnali ty naše zádička a snažili se vystoupit,
ten krásný zámek, největší z Dolního Slezska,
byl nadosah. Książ. Ano, tak se tomuto skvostu s pohnutou historií říká. Obklopen je krásným parkem. Vznikl v letech 1288 – 1292
na rozkaz knížete Bolka I. jako obrana před
nájezdy z Čech. Majitele měnil mnohokrát.
(Maďaři, Němci…) V roce 1392 též český král
– Václav IV. V letech 1509 – 1941 ho Němci
zabavili, majitele vystěhovali se vším, celé
území obehnali a nakomandovali sem vězně,
kteří pracovali pro zvláštní vojenský útvar, ten
zajišťoval mosty k přípravě ústupu německé
armády. Kruté období jeho historie. Cennosti
odvezeny, zničeno vše včetně freskových strojů. V roce 1943 do skály pod zámkem raženy
tunely, do konce války 900 m. Jednalo se o

práci vězňů z koncentračního tábora Gross
Rosen a to do 8. 5.
1945! Devastace zámku pokračovala i po
II. světové válce, kdy
byl obsazen Rudou
armádou. O tenhle
nádherný Książ, ale
nejen o ten, se zajímal
Adolf Hilter, hlavně
o Jantarovou komnatu, tu mají v hledáčku
nejen lovci pokladů
i seriózní badatelé II. světové války. Otázka
kam odvozit a uložit cennosti? Göring, maršál letectva, toho válka zas moc nezajímala,
ale vehementní zájem získat do již tak bohaté sbírky předměty uloupené po celé Evropě.
Hilter viděl výhodnou pozici tohoto místa.
Slezsko stranou válečných událostí, z jihu
pak poklidné území protektorátu Čechy a
Morava! Ani říšský vůdce Himler nezůstal
stranou, chtěl se rovněž obohatit. Měl zálibu
v mystice a okultních vědách a síla skály ho
fascinovala. Chodby pod zámkem
jsou mnohde propojeny. Celý projekt
byl střežen stráží SS. Prozkoumána
je pouze část podzemí. Jedna z úvah
je, jestli ve skalách u Wałbrzychu
nemělo být sídlo, úkryt pro Hitlera
a spol. Mnohé je záhadou. Jantarová
komnata dar pruského krále Bedřicha
Viléma I. caru Petru Velikému, je nejhledanějším pokladem světa. Verzí
o jejím úložišti je mnoho. My jsme
mohli pouze konstatovat, že se rozhodně pátrání po ní nezúčastníme a
zašli jsme si dát svačinku. Tentokrát

ne na VIDLIČKU, ale svůj chlebíček se salámem, co jsme měli z domova. Výlet je výlet,
tak žádné vymrzování! Skleník, krásné tropické palmy, pastva pro oči, ale KAFÍČKO,
to jsme si tady s chutí objednali. Na blízký
HOTEL, když KRUČÍ v břiše nebyl hezký pohled. Odjeli jsme do centra Wałbrzychu, okupovat TRŽNICI. Nějaká ta KAČKA a ZLOTÝ
se utratila. Konečná pak v blízkém Křešově.
Návštěva kostela. Bazilika upoutala i ty, kteří
tomu nefandí, všeobecné nadšení. Byl to balzám po náročném dni. Vyšlo vše, včetně počasí. Poznali jsme historické krásy, strastiplnou
válečnou dobu a přáním zůstává: „Ať celý
svět těmto válečným šarvátkám už konečně
dá STOP!“ Toto má i dnes své opodstatnění.
Děkujeme panu řidiči za bezpečnou jízdu, výboru Senior klubu Ostaš za skvělý tip a dobrou
organizaci a my se budeme těšit na další cestování spojené s poznáváním nepoznaného…
Kde nás najdete:

http://www.meu-police.cz/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Bezděkovští hasiči pohár přivezli a zase si ho (po zásluze) odvezli…

Nečekaně hezké počasí (jistě s přímluvou
sv. Floriana) čekalo na účastníky 22. ročníku
soutěže „O pohár starostky města Police n.
Met.“ Louka v Ochozi stihla po pátečním lijáku dobře proschnout. 12 nastoupených družstev tedy nehřál jen pozdrav a přání zdaru z úst
paní starostky, ale také sluníčko do tváří. To
se na nás vydrželo smát až do soumraku. Do
smíchu bylo i družstvu z Radešova, ačkoli tak
tak stihlo zahájení soutěže. Na chlapcích nebylo vidět ani stopy po nervozitě
nebo stresu. K vítězství bylo ale
zapotřebí ještě něco navíc, než
dobrá nálada a to trocha cviku,
rychle nasát vodu do stroje a
pak v co nejkratším čase naplnit
nástřikový terč. S celkovým časem pod 37s si prvenství, již po
druhé za sebou, zajistili hasiči z
Bezděkova. Nejrychleji na terč
zamířil a nádobu naplnil však
člen našeho, domácí družstva,
Michal Kollert. Stačilo mu něco
mále přes 7 s.
Díky sponzorům jsme mohli
každé družstvo ocenit a „těm na
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bedně“ dopřát i upomínkové poháry.
K večeru připravili Míra Kollert a Nikolas
Letzel soutěžní disciplíny i pro ty nejmenší.
Po prvním kole se však ani Ti dříve narození nechtěli dát zahanbit a některé výkony
byly hodny nejen pamětní fotky, ale i úžasu
přihlížejících.
Závěrem patří velký díky již zmíněným
sponzorům a partnerům, městu Police nad
Metují, Wikov MGI a.s., VEBA a.s., Pejskar

a spol. s.r.o. a spolku Apeiron. Stejný dík
patří aktivním členům našeho SDH Velká
Ledhuje za pomoc při přípravách, obsluze ve
stáncích a to vše s úsměvem na tváři.
Dík patří i soutěžícím družstvům za férový přístup a rozhodčím J. Trojtlovi (SDH VL),
L. Prouzovi (SDH Bukovice) a I. Krausovi st.
(SDH Č. Metuje)
Za SDH Velká Ledhuje se na další ročník
pohárové soutěže těší Aleš Trojtl
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Slavnostní otevření nového objektu AMK Police
V sobotu 4.6.2016 jsme slavnostně otevřeli nový objekt Automotoklubu Police nad
Metují v ulici Na Babí čp. 200. Akce se zúčastnilo mnoho bývalých i současných členů
Automotoklubu Police nad Metují, zástupkyně

města Police nad Metují starostka Ida Jenková,
kronikářka města Police nad Metují Jindřiška
Vaníčková a další, kteří se podíleli na výstavbě
nového objektu. Všem přítomným byl představen vnitřek objektu, ve kterém se nachází
klubovna se sociálním
zařízením, svépomocná dílna a garáž. Tyto
prostory mohou využívat všichni členové automotoklubu. Nemalou
měrou se o nový objekt
AMK Police zasloužil i
již nežijící bývalý předseda Automotoklubu
Police nad Metují
Miloš
Puschmann.
Poděkování také patří městu Police nad
Starý objekt
Metují, které poskytlo finanční částku na
rekonstrukci objektu,
a současným členům,
kteří se od podzimu
2013 každý týden o
víkendu scházeli a
usilovně pracovali na
vybudování
nového
objektu. Doufejme, že
objekt bude sloužit i
dalším generacím, tak
jak nám sloužil „starý
sváz“.
Čtrnáct dní před
slavnostním otevřením
Nový objekt

nového objektu se dva členové AMK Police
nad Metují zúčastnili, tzv. na kukačku, závodu minikár. V sobotu dne 21.5.2016 se jelo
mistrovství České republiky v Dolním Cetně
a v neděli dne 22.5.2016 byl závod uspořádán v Bělé pod Bezdězem. Jak již jsme psali
v předešlém měsíčníku, chtěli bychom v příštím roce uspořádat závod minikár v Polici nad
Metují a tak jsme jeli očíhnout, co to obnáší.
Opět jsme byli velmi mile překvapeni přístupem nejvyšších činovníků v oblasti minikár,
kteří nás přijali s otevřenou náručí. Vše nám
vysvětlili, upozornili nás na úskalí spojená
s pořádáním závodu a na důležité věci, kte-

ré nesmí na žádném závodě chybět. Utvrdili
jsme se v tom, že je to jedna velká rodina, do
které rádi vstoupíme. Pořádání závodu v minikárách v Polici nad Metují tak dostává reálnou
podobu. V červenci nás navštíví vedoucí oblasti Východní Čechy, se kterým dohodneme
nejlepší možnou trať. Je před námi ještě dlouhá cesta, ale přesto doufáme, že příští rok se
v Polici minikáry pojedou.
za AMK Police – Petr Dostál

Poděkování za Květinový den 2016 v náchodském regionu

Jako každoročně i letos ve středu 11. května
se na mnoha místech náchodského regionu mohli
obyvatelé setkat se žáky základních a středních
škol, kteří nabízeli společně se skauty a dalšími
dobrovolníky kolemjdoucím symboly boje proti
rakovině - kvítky měsíčku lékařského s růžovou
stužkou. Hlavním tématem sbírky a letáků byla
tentokrát prevence nádorů prsu. Jde o jedno z nejčastějších onkologických onemocnění v evropské
populaci s výskytem 63 diagnóz na 100000 žen,
u nás v České republice dokonce 71 případů na
100 000 žen. Přes mnohé informační kampaně a
možnosti screeningu 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!
Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině, která již více než 20 let působí na poli
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protinádorové prevence, připravili celou sbírku
ve spolupráci se čtrnácti středními školami a třemi skupinami skautů v mnoha městech a obcích
Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska,
Novoměstska a Jaroměřska. A jaká je tedy konečná bilance letošní charitativní sbírky v našem
regionu? Celkem bylo prodáno 12 310 kytiček
(o 1500 více než loni) a na celorepublikový účet
sbírky bylo posláno 269 097 Kč. V porovnání
s loňským rokem je to opět více, a to dokonce o
37 678 Kč! V každém případě je to úctyhodný
výkon, za kterým stojí obrovský kus práce členů
Ligy proti rakovině Náchod i spolupracujících
subjektů. Pořadí nejúspěšnějších škol je stejné
jako loni. Největší pochvalu si právem opět zaslouží Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola Trutnov, která díky svým
žákům a pedagogům přispěla do sbírky částkou 43 695 Kč, druhá byla Obchodní akademie
Náchod s 32 082 Kč a na třetím místě se umístila Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí s 26 471 Kč. Výborného výsledku
dosáhli také žáci náchodské Academie Mercurii
s nejvyšším vybraným průměrem na jednu kytičku 26,75 Kč.
Poděkování tedy patří dárcům i všem dobrovolným prodejcům – žákům, studentům i jejich
pedagogům, skautům a členům LPR Náchod za
jejich obětavý přístup ke sbírce.
Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají každoročně dvě pilné organizátorky, které se již mnoho let věnují práci pro
Ligu proti rakovině, paní Helena Vomáčková a

paní Eva Hrnčířová, samy onkologické pacientky. Upřímný dík také patří pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod, jmenovitě paní
Vašíčkové a Kubečkové, za ochotu a rychlé zpracování výsledků sbírky a za dopravu pokladniček
pracovníkům poštovního depa pod vedením paní
Šedivé a paní Novákové.
Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy
proti rakovině Náchod pro studenty středních
škol preventivní přednášky. V této oblasti se
náchodské sdružení může pochlubit pozoruhodnými výsledky. Jen v loňském roce její členové
proškolili při 23 přednáškách na 11 školách
v našem regionu celkem 365 středoškoláků, což
je dvojnásobný počet než v předcházejícím roce.
Součástí přednášek byl vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových
modelech, dvě krátká DVD a anonymní dotazník
v rámci projektu Mamma Help. Další významnou
složkou činnosti náchodské Ligy jsou školami
velmi žádané odborné přednášky předsedy pobočky, dlouholetého vedoucího lékaře oddělení
klinické onkologie náchodské nemocnice MUDr.
Vladimíra Müllera, o vzniku a příčinách rakoviny
pod názvem Rakovina je choroba genů.
Náchodský region je již po mnoho let oblastí,
kde má Květinový den každoroční vynikající výsledky a podporu veřejnosti - dárců z řad občanů.
Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, například
pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod
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M a te řs ké c e n t r u m M a M i N a

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

PROJEKT KERAMICKÉ DÍLNY
HRNEČEK PRO BROUMOVSKO
uskutečněný díky programu máme
rádi Broumovsko

Záměrem projektu bylo přiblížit dětem i
dospělým krásu tradičního řemesla – hrnčířství.
Během zimních a jarních měsíců jsme uskutečnili devět otevřených keramických dílniček/
workshopů. Za vedení zkušené lektorky si zájemci vyzkoušeli práci na hrnčířském kruhu a
zručnějším se podařilo vytvořit hrneček, který
následně glazovali a zdobili. Zájem o tvoření na
kruhu byl obrovský. Možnost vyrobit si svůj originální hrneček zaujala mnoho dětí i dospělých.
Nadále bude pokračovat spolupráce mezi zúčastněnými organizacemi a MC MaMiNa.

Dílniček se od března do května účastnili:

1 – skautský oddíl Medvíďat Police nad Metují
2 – maminky s dětmi
3 – třída Sluníček MŠ Police nad Metují
4 – třída Berušek MŠ Police nad Metují
5 – školní družina ZŠ Police nad Metují
6 – školní družina ZŠ Police nad Metují
7 – paní učitelky ZŠ Police nad Metují
8 – vychovatelky ZŠ Police nad Metují
9 – návštěvníci Dne řemesel v klášteře v Polici
nad Metují
Celkem bylo do projektu zapojeno 90 dětí a
dospělých a dalších 40 návštěvníků Dne řemesel.
Účastníci dílniček si vyzkoušeli proces vzniku
keramického hrnečku, různé zdobící techniky i
nanášení glazury.
Většina výrobků byla vystavena během Dne
řemesel v polickém klášteře. Výstava vzbuzovala velký ohlas. Některé opravdu povedené
kousky jsme museli bránit před koupěchtivými
obdivovateli.
Z peněz, které byly poskytnuty (10000,-),
byl zakoupen hrnčířský kruh Shimpo RK-5T.
Byl vybrán pro svou skladnost a možnost lehkého přemístění v rámci workshopů. Další materiál
(160kg hrnčířské hlíny) a pomůcky, včetně mzdy
lektorky, byly hrazeny z vlastních zdrojů MC.
Dílny organizovala manažerka projektu Bc.
Martina Nosková za velké pomoci učitelek MŠ
Police nad Metují. Děkujeme za poskytnutí vypalovací pece ZŠ Police nad Metují. Děkujeme
Pro rozvoj Broumovska o.p.s. za výzvu a finanční podporu.
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PLÁNY NA LÉTO

Ani o prázdninách nebudeme zahálet a určitě
se budeme setkávat a sportovat. Zahrajeme si
plážový volejbal, protáhneme se s Míšou na
lekcích jógy a určitě vyrazíme na výlety do
okolí.
Sledujte náš FB (www.facebook.com/
MCMaMiNa/), kde vás aktuálně informujeme
o všem, co se děje a co plánujeme.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tento školní rok jsme zakončili závodem odrážedel O PIRÁTA SILNIC, který se uskutečnil
až po uzávěrce PM (fotky a informace ze závodu
najedete na FB).
Děkujeme všem, kteří se v centru aktivně
celý rok zapojovali. Za úžasně energické vedení Zvídálka moc děkujeme Ladě Černohorské,
se kterou se loučíme a přejeme jí do další práce
s dětmi hodně štěstí.

Na děti se už moc těší vedoucí obou turnusů příměstského tábora. Mají připravený pestrý
program. Prosíme několik opozdilců, aby zaplatili co nejdříve zálohu na účet nebo hotově.
Doplatek se hradí při nástupu první den tábora.
Děkujeme.
Přejeme všem krásné pohodové léto!

Za MC MaMiNa Helena Pohlová
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ASTRONOMICKÝ KLUB POLICE NAD METUJÍ
LETNÍ OBLOHA V ČERVENCI A SRPNU

Astronomické léto nám v období prázdnin a dovolených přinese krásnou noční oblohu s množstvím jasných hvězd. Můžeme se těšit na „hvězdný prach“ v podobě Mléčné dráhy i na srpnové meteory.
V červenci klesá Slunce pod obzor necelých 18°. Astronomická noc
mezi 2. červnem a 12. červencem u nás vůbec nenastává, máme pouze astronomický soumrak.
V období po letním slunovratu můžeme kolem 2. hodiny ranní a 22. hodiny večerní zahlédnout nízko nad severovýchodním nebo severozápadním
obzorem modře světélkující oblaka, která mají jemnou síťovanou strukturu. Svítící oblaka tvoří krystalky vodního ledu ve výškách 50 až 85 km nad
zemským povrchem. Oblaka označujeme zkratkou NLC. V loňském roce
jsme je pozorovali pouze jednou.
Na připojené mapce vidíme známá letní souhvězdí. Číslicemi jsou
označené nejjasnější hvězdy, které na obloze snadno vyhledá i začátečník.
Souhvězdí Střelce a Kozoroha jsou kolem půlnoci nízko nad jižním obzorem, Labuť a Lyru najdeme ve stejný čas přímo nad našimi hlavami. Pro
názornost je do mapky zakreslena i poloha planety Saturn.

V srpnu klesá Slunce více pod obzor a noc se na úkor dne prodlužuje.
Magická svítící oblaka již neuvidíme. Noční obloha je dostatečně tmavá a
podmínky pro pozorování se stále zlepšují. Od souhvězdí Labutě přes Orla
a Štít se táhne závoj Mléčné dráhy. V souhvězdí Střelce je Mlěčná dráha
„nejhustší“. Tam někde je centrum naší Galaxie. Krása Mléčné dráhy vynikne mimo město kde naše pozorování neruší pouliční osvětlení.
Dne 12. srpna v 15 hodin nastane maximum meteorického roje
Perseidy. „Padající hvězdy“ mají krásný lidový název slzičky Svatého
Vavřince. Ikdyž pozorování Perseid letos částečně naruší svým svitem dorůstající Měsíc, určitě nějaký ten meteor zahlédneme. Aktivitu roje můžeme pozorovat několik dní před i po uvedeném maximu. Perseidy dostaly
své jméno podle souhvězdí Persea. Zde se nachází tzv. radiant ze kterého
meteory zdánlivě vylétají.

Pohledy do vesmíru
ČERVENEC

SLUNCE 22. července v 11 hodin 30 minut SELČ vstupuje do
znamení Lva, 4. července v 18 hodin SELČ je Země
od Slunce nejdále (152,1mil. km),
v červenci se den zkrátí o 1 hodinu a 1 minutu,
MĚSÍC
4. v novu, 12. v první čtvrti, 19. v úplňku, 26. v poslední 		
čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
v první polovině noci v souhvězdí Vah,
JUPITER večer nad západní obzorem v souhvězdí Lva,
SATURN po většinu noci v souhvězdí Hadonoše,
URAN
po většinu noci v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po většinu noci v souhvězdí Vodnáře

SRPEN

SLUNCE vstupuje do znamení Panny dne 22. srpna v 18 hodin
38 minut SELČ, den se zkrátí o 1 hodinu a 40 minut
MĚSÍC
2. v novu, 10. v první čtvrti, 18. v úplňku, 25. v poslední 		
čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
večer nad jihozápadem v souhvězdí Štíra,
JUPITER na začátku srpna večer nízko nad západní obzorem, končí
období pozorovatelnosti,
SATURN večer nad jihozápadem v souhvězdí Hadonoše,
URAN
po většinu noci v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Technik pro inves�ce
až 50 000 Kč
Operátorka gumárenské výroby
(třísměnný provoz)
až 24 000 Kč
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016

33

NOVINKY FILATELIE

Pražský hrad: Lucas Cranach

Jak se rodí rarita?

Minule jsme psali o aršíku k výročí Karla IV. Při výrobě
aršíku se vloudila chybička. Na levém dolním okraji došlo
k chybě v latinském textu. Ve jménu KAROLUS QUARTUS
došlo k přesmyčce na nesprávné QUATRUS. Samotné známky se chyba nedotkla. Přesto byl aršík vytištěn znovu ve
správné podobě. V oběhu jsou obě verze. A tak mají filatelisté
opět co shánět.

Prodaná nevěsta
- 150. výročí od premiéry

Prodaná nevěsta je
komická opera o třech
dějstvích od Bedřicha
Smetany na libreto
Karla Sabiny. Bedřich
Smetana ji napsal v letech 1863–1866, premiéru měla 30. května
1866 v Prozatímním
divadle v Praze.
V Prodané nevěstě vytvořil Bedřich
Smetana
zakladatelské dílo moderní české
opery, které záhy přesáhlo domácí rámec a
stalo se trvalou součástí světového operního

repertoáru.
Způsob tisku: plnobarevný ofset.

Námět známky: detail z fragmentu
Pražského oltáře – pravá část zobrazující sv. Barboru
Lucas Cranach starší (4. října 1472
Kronach u Bamberka–16. října 1553
Výmar) byl velký německý renesanční malíř, tiskař, obchodník a přítel M.
Luthera.
Je to nejspíš náhoda, ale zajímavá
– některá výtvarná díla připomenutá
na našich poštovních známkách mají
za sebou mimořádně pohnuté osudy, až
se jeden diví, že se vůbec dochovala do
dněšních dnů.
Také Pražský oltář od Lukáše
Cranacha má za sebou dramatický osud.
Šlo o malbu na dřevěné desce, značně rozměrné (třídílná a celkem měřila 370 x 230 cm). Představovala Pannu
Marii s Ježíškem a anděly, obklopenou osmi ženskými postavami – světicemi.
Mělo jít o dar ke korunovaci Marie Habsburské, tehdy sedmnáctileté, manželky českého krále Ludvíka Jagellonského (ten byl o rok mladší). Obřad se
konal ve Svatovítské katedrále a obraz zde byl ve východním chóru zavěšen.
Přežil požár, ale nepřežil náboženské běsnění. Dochovaly se fragmenty s portréty světic. Důvodem zřejmě bylo, že předlohou měly být významné příslušnice Habsburského rodu, snad i dcery císaře Maxmiliána I., který malbu objednal. Jeden výřez vlastní Národní galerie, druhý je součástí sbírek Obrazárny
Pražského hradu. A z něj je i detail na nové známce.
Způsob tisku: pětibarevný ocelotisk z plochých desek v barvě okrové, červené, rubínové, šedé a černé.
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta

VA Š E Z P R ÁV Y A N Á Z O RY

Nové vydání horolezeckého průvodce
po Ostaši
V řadě horolezeckých průvodců nakladatelství JUKO v Náchodě aktuálně vyšlo
nové vydání publikace Adolfa Kadlece
Ostaš. Průvodce navazuje na předešlá vydání horolezeckého průvodce Ostašem, z nichž
poslední, coby dodatky k těm předchozím,
vyšel už před třinácti lety. V současném vydání najdou zájemci o lezení na Ostaši další
nové cesty provedené až do jara 2016.
V úvodu autor pojednává o geologické stavbě vrchu, který leží na přímo na
tektonickém polickém zlomu, jenž oddělil
vlastní tabulovou horu Ostaš od níže položených Kočičích skal, resp. Horní labyrint
od Dolního, a vtiskl jim odlišnou podobu a
vlastnosti.
Pokud jde o vývoj horolezectví na
Ostaši, autor odkazuje na jeho líčení v
dalších publikacích nakladatelství JUKO
Pískaři a Vysoká hra. Přesto upozorňuje na
dvě epizody ve zdejším lezení. První z nich
je Pouťové stavění, kde lezce do spáry v
jihozápadní stěně Budíku v Dolním labyrintu vynese pyramida kamarádů. „K překonání cesty je potřeba hodně lezců, a proto
se většinou leze v neděli o polické pouti,“
uvádí kniha. Autorem pravděpodobného prvovýstupu v roce 1972 byl Jaroslav „King“
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Seifert, v nosné pyramidě tehdy mimo jiných působily i další výrazné postavy polického horolezectví jako Miroslav Šmíd
či Václav Hornych. Druhou zajímavou epizodou v úvodu knihy je vzpomínka Ctibora
Košťála na dobrodružné první přemostění
dvou skal na Ostaši v druhé polovině 70.
let. Obě akce dokumentují i fotografie, u
kterých si řada Polických může příjemně zavzpomínat – třeba i na to, jak vypadali jejich
kamarádi před třemi čtyřmi desítkami let.
Vlastní průvodce přibližuje sto šedesát
věží a stěn s množstvím cest k jejich vrcholům. Poutavou součástí publikace jsou fotografie z výstupů i přelanění. Jestliže v úvodu připomíná Ctibor Košťál první ostašské
lanové přemostění, pak efektní závěrečný
snímek Oldřicha Jenky zobrazuje trend
nedávného období slackline. I jemu se na
Ostaši daří.
Připomenout v souvislosti s novým horolezeckým průvodcem můžeme, že v edici
Bouldertopo vloni vyšel průvodce Jan Šolce
a Lukáš Rendla Ostaš, věnovaný zájemcům
o mladšího bratříčka klasického horolezectví bouldering.
(mei)

SANSÁRA

Nejen Země, ale i miliónů dalších planet se vznáší ve vzduchu a tuto schopnost
dostaly od Pána. Žádné jiné vysvětlení
neexistuje. Materialisté mohou vysvětlovat, že planety se vznášejí díky gravitačnímu zákonu, ale gravitační zákon podléhá
Nejvyššímu Pánu. To je sdělení Bhagavad
– Gíty (svaté písmo), která Pánovými slovy potvrzuje, že za všemi zákony hmotné
přírody udržováním, tvořením a vývojem
všech planetárních systémů – krátce řečeno, za vším – je řízení Pána. Ateisté mohou Nejvyšší Osobnost Božství urážet, ale
zapomínají, že podléhají zákonům zrození
a smrti. Myslí si, že pouhou kritikou existence Nejvyššího Pána a pohrdáním Jeho
přísnými přírodními zákony se osvobodí
z koloběhu zrození a smrti. V Bhagavad
– Gítě je však řečeno, že ten, kdo pochopí transcendentální (nadhmotnou) povahu
Pána se může vrátit domů, zpátky k Bohu.
Ateisté se, ale nikdy nesnaží pochopit povahu Nejvyššího Pána, a zůstávají proto
zapleteni v opakovaném rození a umírání.
Hare Kršna.
Z knihy Šrímad –Bhágavatam
opsala M. Jandová
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Nadějné vyhlídky

Tak nějak můžeme nazvat naše letní vyhlídky, nejsou však tak pochmurné jako Nadějné
vyhlídky od anglického romanopisce Charlese
Dickense. To jsme si pouze vypůjčily název pro
letní sezonu u nás v Polici a události, odehrávající se v naší zemi. Konečně byla parlamentem
schválena změna zákona o platbě daně z nabytí
nemovitostí. Dlouho se navrhovala změna, až
konečně zvítězil názor, že daň je povinen hradit
kupující, nikoliv prodávající a není stanoveno
ručitelství. Tak to je jedna z mála změn a teď
čekáme, jak to dopadne s tím zákazem kouření.
To jde jaksi ztuha a prostě Čechové si chtějí vynutit kouření v restauracích i jinde ve veřejných
prostorách, ale snad se už konečně dopracujeme
zákazu jako ve většině civilizovaných zemí. To
je jen zlomek toho, co je předmětem projednávání a čteme, že se dále jedná o zvýšení starobních
důchodů, ale o tom se utkávají názory ministra
financí a ministryně sociálních věcí. Necháme
se překvapit. Nepodléháme. Resp. zákonodárný
sbor,myšlení, že svoboda je možnost dělat si cokoliv bez ohledu na druhé? Dá se vůbec z našeho
parlamentu zemi rozumně vládnout? No, přeberte si to.
Nás přece jen více zajímá život Poličáků.
Kultury je habaděj a už nestíháme dojmy třídit,
natož se zúčastňovat všech pěkných programů.
Ale jeden kulturní program, pořádaný v naší
ZUŠce manžely Evou a Janem Kosovými z
Klatov nás velmi citově zaujal. Byl o básníku
Jaroslavu Seifertovi, nositeli Nobelovy ceny
za literaturu. Kosovi, zejména paní Kosová,se

NÁDRAŽÍ

Během všech mých cest po Evropě byla
pro mě nádraží jedním z nejdůležitějších míst
ve městech. Nádraží jako místa, kde se dá sehnat pitná voda, kde se dá jít na záchod, omýt
se a často i sehnat plán města. Nakonec: nádraží i jako místa, kde se dá schovat před deštěm, kde se dá odpočinout, případně oschnout.
Když je nejhůř, dá se tam i přespat (ač často tak trochu ilegálně). A není důležité, jestli se jedná o Hauptbahnhoff Zürich, Termini
Roma nebo Hlavní náraží České Budějovice.
Představuji si, že se vlaková nádraží stavěla
nejdřív na okrajích měst, ale postupem času
je zástavba pohltila a vlaky zastavovaly blíž
a blíž stále rozlehlejším centrům. A taky u nádraží zastavuje spousta tramvají a autobusů, je
to jasně definované místo pro setkání. Kromě
nejpodstatnější funkce, tedy přijíždějících
a odjíždějících vlaků, plní nádraží i mnoho
dalších „společenských“ funkcí. I když tyto
„přidané hodnoty“ jsou důležité spíš pro tuláky a cestovatele a „domorodci“ je nejspíš
moc neocení (u výčtu úmyslně vynechávám
bezdomovce.)
Neznám mnoho míst, kde by nádraží bylo
tak daleko od města, jako v Polici. A nelze
předpokládat, že v plánu byl takový stavební
rozvoj, že se nádraží mělo jednou stát součástí
města. Snad se počítalo s přípojkou, podobně
jako tomu je v Opočně. Ale ta se nekonala.
Slyšel jsem, že plán narazil na nesouhlas církve. Ale jestli to je nebo není pravda, nevím.
Prostě Police nemá nádraží. I když nádraží
se jménem Police nad Metují existuje, leží
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přátelili s rodinou básníka. Zemřel před třiceti
léty v roce 1986 a vzpomínka na tohoto barda
je stále živá. Manželé Kosovi nám předvedli
ukázky z jeho děl a zejména promítli film, kde
bylo zachyceno poslední rozloučení s básníkem
v roce 1986. Samozřejmě to bylo v době tvrdé
normalizace, s kordonem příslušníků VB na
smuteční cestě do Rudolfina a břevnovského
chrámu sv. Markéty. Nobelovu cenu za literaturu
ve Švédsku převzala jeho dcera Jana SeifertováPlichtová v roce 1984. A v jakém postavení
byla naše země je patrné i z toho, že se musely
naše komunistické orgány dotazovat v SSSR,
zda cenu může náš básník, národní umělec, přijmout. „Bytí s Jaroslavem Seifertem“ je příběh,
který knižně manželé Kosovi zpracovali. Knihu
vydala Česká společnost elektroniků Hifiklub
Klatovy v roce 2014. Jak v závěru knihy autoři
uvádějí… básník byl spjat s osudy naší země
celým svým dílem a lidskostí a vrostl do srdce
národa. Hrob básníka Jaroslava Seiferta je v jeho
rodných Kralupech.
Veselou náladu navodil jako obvykle koncert v Koláru se zahraničním hostem Švédským
symfonickým orchestrem LA BAMA STRINGS
ÄngelHolm, SWEDEN a Velkým dechovým orchestrem ZUŠ Big Band. Nejprve zahráli naši
některé nám již známé melodie. Neměly jsme
s sebou notes, abychom zachytily názvy a nejsouce odbornicemi, vnímaly jsme hudbu a
opět hudbu a ta se nám líbila za dirigování pana
Libora Bořka, ředitele ZUŠ. V paměti nám zůstala houslová sólistka Bára Pátková a ta hrála

v katastru jiné obce a je od města tak daleko,
že na náměstí ani není slyšet houkání vlaků.
Přesto mám naše nádraží docela rád. Občas
bylo místem, kde začínala nějaká cesta. Občas
se stalo azylem ve chvíli, kdy se mi nechtělo
do školy. Bylo místem, kde jsem se usilovně
učil kouřit, kde jsem strávil několik rychle uběhnuvších hodin s dívkou, se kterou to
mělo být navždy. Vybavuji si vulgární i méně
vulgární nápisy na autobusové zastávce přes
silnici. A velkoformátové fotografie skal ve
vestibulu. Otočné jízdní řády, podobné tibetským modlitebním mlýnkům. Jednou jsem
pozoroval žlutě zářící plody citronovníku
v okně v prvním patře. A vynikající gulášovou
polévku v nádražní restauraci, která dokázala
smazat i poslední stopy kocoviny. A taky tu
nekonečnou dálku, když jsem to občas musel šlapat pěšky, přes všechny ty Petrovické
zatáčky, nekončící dlažbu a rozbitý asfalt. (Z
této věty je jasně vidět, jak vzdálený je čas,
na který vzpomínám a tak trochu předpokládám, že spousta mnou zmiňovaných věcí je už
promlčena…)
I když je nádraží tak daleko od města,
mějme ho prosím rádi. Věřím, že spousta lidí
z Police na něj má i příjemné vzpomínky. I
když jsem přesvědčen o tom, že první reakce
naprosté většiny lidí bude: „To je tak strašně
daleko…“ nebo „Kdyby aspoň k vlakům jezdily autobusy…“ Přesto – opakuji – mám to
naše nádraží v krásným údolí řeky Metuje rád.
(Napadá mě, že jméno řeky Metuje v názvu
města je další záhadou.)

virtuózně, ale i ostatní sólisté dechových nástrojů. Po přestávce nastoupili Švédové, ale nebylo
to jako v 17. stol. na začátku třicetileté války.
Nepokusili se plenit Polici, ani neodvezli polickou „Kunstkomoru, ale naplnili Kolár hudbou
a ne kdejakou. A tak Polici dobyli ne děly, ale
hudbou. Získali si posluchače hned, jak zazněy
první tóny hudby. Jejich soubor zahrál i něco
z českých lidovek, a tak si nás úplně získal. A
pak zazněla filmová hudba a známé tóny „New
York“, „Exodus“, „Fantomas“ a vůbec Kolár se
otřásal nejen hudbou, ale potleskem a výkřiky
uznání. To patřilo všem muzikantům – českým
a švédským. A málem se i mezi lavicemi tančilo!
Jaké jméno švédský pan dirigent nesl, nevíme,
ale byl sympatický a z rukou paní starostky se
mu dostalo poděkování. Byl to znamenitý večer
a jistě jich bude více.
A na závěr dnes, v neděli 5.6., jsme ještě
stihly návštěvu posledního dne Výstavy obrazů žáků výtvarného oboru polické ZUŠ. A
opět jsme se setkaly s nadáním dětí, které stojí
za to rozvíjet a podporovat. Takové olejomalby
sester Karpfových (jsou to houslistky ze ZUŠ
?) stojí za to vidět. Nebo malby Jakuba Meiera,
Verunky Berkové a Michaela Schirla a dalších
nás zavedly do světa fantazie a svědčí o nadání.
Jistě budou pokračovat dál a třeba z nich vyrostou Ladové, Lhotákové,Hudečkové.
Přejeme pěkné letní zážitky a po prázdninách na shledanou

Sestry B. a J. Seidelovy

Dneska vzniká v Muzeu papírových modelů model polického nádraží z doby, kterou
já už nemohu pamatovat. Z doby, kdy se moje
maminka teprve učila číst a tatínek (je o pár
pohlavků starší, jak sám říká) si už četl v nějakém rodokapsu nebo prožíval dobrodružství
Divokého západu společně s náčelníkem kmene Apačů. Z doby, kdy nejen že téměř neexistovala soukromá telefonní linka, ale i televize
teprve začala nesměle nakukovat do města.
Z doby, kdy osobní automobil byl přepych. O
počítačích, internetu nebo globální ekonomice
se nikomu ani nezdálo. Doba zachycená v modelu měla podstatně víc koňských povozů než
dnes (i když na koňské síly s dneškem jasně
prohrává), podstatně jiné silnice, podstatně
jinou dopravu, řešila naprosto odlišené společenské problémy, ale člověk se nezměnil.
Člověk zůstává člověkem. A když se potřebuje
přesunout z bodu A do bodu B, tak sedne na
vlak a jede. A klidně i z polického nádraží, i
když je tak strašně daleko. I proto jsem rád,
že nádraží existuje, přestože je častěji smutně
prázdné, než aby žilo lidskými hlasy. Přesto
ho mám pořád tak nějak rád. I proto jsem rád,
že v modelu bude zachycena jiná doba; doba,
kdy ta dálka nejspíš nebyla tak veliká nebo
prostě jen neexistovalo moc jiných alternativ.
Každopádně doba, kdy nádraží žilo lidskými
hlasy a lidským spěchem. Přeju sobě i polickému nádraží, aby se tahle doba promítla i do reálného času. Ale nejspíš zůstane jen u přání
Pavel Frydrych
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Palindromy – něco z rekreační matematiky

Lidé si rádi hrají a hledají v jevech nejrůznější kuriózní souvislosti. Výsledkem této
hravosti jsou například i tak zvané palindromy. Palindrom (z řec. palindromos, běžící
pozpátku) je slovo, věta, číslo nebo melodie
(obecně jakákoliv sekvence symbolů, např.
sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze
číst v libovolném směru (zprava doleva nebo
zleva doprava) a má vždy stejný význam. Při
posuzování, zda se jedná o stejný význam, se
obvykle neberou v úvahu mezery mezi slovy

Příklady palindromatických slov:

Anna, kajak, krk, madam, oko, radar, rotor
Nejdelšími českými palindromatickými
slovy jsou trpné tvary některých záporných
sloves: nepochopen, nepotopen, nezasazen,
nezařazen.
Geografickým palindromem je například
grónské městečko Qaanaaq.

Příklady palindromatických vět:

yy Jelenovi pivo nelej!
yy A dál vidí lítat netopýry potentát i lid i vláda.
yy Fešná paní volá: má málo vína pan šéf?
yy Nevypusť supy ven.
yy Signate, signate, mere me tangis et angis
(ochranný palindrom na Karlově mostě na vědomí tobě znamení, poskvrníš-li mě
dotykem, budeš zardoušen)
yy Zeman nemá kámen na mez.
yy Kobyla má malý bok.
Největším specialistou na palindromické
věty byl učitel českého jazyka Josef Wimmer
z Benešova nad Černou. Ve své sbírce zaznamenal několik desítek tisíc různých kombinací a kvality obousměrných vět. V tomto oboru
má i záznam v Guinessově knize rekordů.

Číselné palindromy

Palindromické číslo je „symetrické“ číslo, jeho hodnota se nezmění pokud jeho číslice napíšeme v opačném pořadí (pozpátku).
Nejjednodušší příklady jsou např. 11, 22,
99, 3333, ale jsou i trochu komplikovanější např. 121, 12 321, 2 867 682, 5 478 745,
atd. Palindromická čísla vzbuzují největší pozornost především v oblasti rekreační
matematiky. Tady jsou zajímavá čísla, které
mají nějakou známou vlastnost a přitom jsou
palindromická.

Srdce plné nostalgie
Pocházím z Police nad Metují a zde jsem
také prožila svých prvních 25 let. A i když
mě později život zavál daleko za hranice naší
země – nejprve jen několik set kilometrů, ale
později o pět tisíc kilometrů dál - na svoje rodné město nikdy nezapomenu a vždycky se do
Police ráda vracím.
Také minulý týden jsem přijela s dětmi
na prázdniny, abychom mohli strávit vzácné
chvíle s babičkou a dědou. Počasí sice přálo
výletům na Ostaš a do skal jen poskrovnu, ale
i tak jsme neměli čas se nudit – v Polici se pořád něco děje! Nemůžeme si přece nechat ujít
Černou hodinku v knihovně, kde pan Soumar
křtí už svou třetí knížku! A v divadle zas tančí
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Například:
yy palindromatická prvočísla:
• jednociferná: 2, 3, 5, 7
• dvouciferná: 11
• trojciferná:101, 131, 151, 181, 191,
313, 353, 383, …..
• čtyřciferná: nejsou
• pěticiferná: 10301, 10501, …..
yy palindromatické druhé mocniny: 0, 1, 4, 9,
121, 484, 676, 10201, 12321 …
yy datumové
palindromy:
10.02.2001,
20.02.2002, 01.02.2010, 11.02.2011,
11/11/11, 21.02.2012
yy Které nejbližší datum bude datum palindromické?

Vezmeme-li jakékoli číslo, přičteme k
němu jeho zrcadlový obraz, totéž uděláme
s výsledkem atd., dostaneme velmi často po
konečném počtu opakování dříve či později
palindromické číslo. Počet opakování algoritmu k získání palindromického čísla může být
různý. Někdy to jde rychle, například 18 + 81
= 99, , 132+231=363, jindy potřebujeme více
kroků, například 39+93=132, 132+231=363,
68 + 86 = 154, 154 + 451 = 605, 605 + 506
= 1 111.
Z čísel menších než 100 potřebujeme nejvíce kroků u 89, kde až po 24 krocích dostaneme palindromické číslo 8 813 200 023 188.
Existují však čísla u nichž se neví, zda se po
konečném počtu opakování algoritmu lze k
palindromickému číslu dostat. Příkladem jsou
čísla 196 (podle nějž se algoritmus nazývá),
295, 394, 493, a mnoho dalších.
196 + 691 = 887
887 + 788 = 1675
1675 + 5761 = 7436
7436 + 6347 = 13783
13783 + 38731 = 52514
52514 + 41525 = 94039
94039 + 93049 = 187088
187088 + 880781 = 1067869
Paliandromická čísla v sobě skrývají často určitá tajemství či poselství. V českých
zemích je velmi známý číselný palindrom ze
samých lichých čísel 135797531, kterého bylo
použito pří stavbě Karlova mostu v Praze.
Muzeum Karlova mostu jej použilo jako své
logo.Toto číslo v sobě skrývá zakódovanou

děvčata ze „ZUŠky“. „Co se stalo v hračkárně“ zní uším mé šestileté dcery prostě neodolatelně. A pak ještě absolvujeme zápis do první třídy a přezkoušení učiva českého jazyka
druhé třídy – ve škole, která svou hravou
barevnou fasádou zláká ke vstupu i moje dva
plaché školáky.
Hlavou se mi honí spousta vzpomínek
na dětství. Tolik věcí se od té doby změnilo.
V mém životě, v Polici, ve světě. Čím déle
bydlím v cizině, tím víc jsem hrdá na svoje
češství. Čím jsem starší a vzdělanější, tím víc
si vážím dobrých základů - těch, co byly položeny v polických školních lavicích. A věřte
mi: lékaři studium promocí nekončí - vždyť

informaci o čase položení jeho základního kamene. Poté, co byl Juditin most, který
spojoval Malou Stranu se Starým Městem
pražským stržen povodněmi, začaly probíhat
rozsáhlé diskuze, které se týkaly stavby nového mostu. Vybudování spojnice přes řeku
Vltavu byla nevyhnutelné. Protože Karel IV.
byl nejen zaníceným věřícím, ale také zasvěceným mystikem,a proto přenechal rozhodnutí o dni, kdy bude položen základní kámen
nového mostu astrologové. Císař dal na rady
znalců a sám vlastnoručně položil základní kámen Karlova mostu. Podle kronikáře Beneše
Krabice z Weitmile se tak stalo v roce 1357
dne 9. 7. v 5 hodin a 31 minut v blízkosti
kostela sv. Klimenta na Starém Městě (toto
místo je svou polohou identické s dnešním
Křížovnickým náměstím). Palindrom je tedy
sestaven z údajů: rok – den – měsíc – hodina
– minuty. K tomuto údaji dospěl v roce 1979
1357

9

7

rok

den

měsíc

9
7 /\ 7
5/ \5
3/
\3
1/
\1

5

31

hodina

minuta

astronom a filozof PhDr. Zdeněk Horský, CSc.
V tomto datu a hodině se nachází paliandromická řada lichých čísel, kterážto měla
ochránit most před zbořením povodní a dalšími útoky zlých mocností. Všechny v té době
známé planety kromě Marsu byly v tento okamžik v astrologicky nejpříznivější poloze, totiž nad obzorem (Mars je symbolem velkých
činů, ale též války). Kromě Marsu a Měsíce
byly tyto planety v Raku a v Rybách, tedy ve
vodních znameních. Slunce se právě nacházelo v ascendentu znamení Lva, heraldického symbolu Království českého. A navíc byl
Saturn v konjunkci se Sluncem, což bylo v té
době chápáno jako šťastné znamení, protože
nejhorší zlo – Saturn bylo kompenzováno nejvyšším dobrem –Sluncem.
Ale ani příznivý okamžik, ani magické
formule nedokázaly most zcela ochránit -několikrát byl poničen povodněmi, mj. v letech
1432 (zbořeno 5 pilířů), 1784 a zejména v r.
1890, kdy naplavené dříví z horního toku
Vltavy zbořilo 2 pilíře a 3 klenby.

František Janeček

kdo by chtěl užívat léky, co byly předepisovány ještě před pár lety, ale dnes víme, že
mají závažné nežádoucí účinky, anebo existují jiné, daleko účinnější léky? Nové vědecké poznatky se objevují každý den. A vůbec
celý dnešní svět se nám mění před očima a my
s ním musíme držet krok. Ale pokud nemáme
pevný základ, nebudeme mu brzo stačit. Čím
mám větší časový i geografický odstup od
svého dětství v Polici, tím víc si vážím věcí,
které sice byly pro mě vždy důležité, ale kdysi
mi připadaly samozřejmé.
Moc bych si přála, aby moje děti měly
dětství stejně tak naplněné, jako jsem měla já.
Abych jim pomohla položit ten dobrý základ,
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vyvarovat se nástrah (například drog) a odhodlaně vykročit do života. Od malička jsem
cvičila gymnastiku a chodila do „výtvarky“
- až skoro do maturity. Na nějaké „výstřelky
v dospívání“ jsem neměla ani moc pomyšlení, natožpak čas. A tak když moje malá
Andulka začala každou volnou chvilku sahat
po pastelkách a kreslit všechno, co se jí zdálo vhodné „zvěčnit“ na papír, přirozeně mě
napadlo, že nejlepší bude, když ji zapíšu do
výtvarného kroužku. Ani ve snu by mě nenapadlo, že v USA v okruhu sta kilometrů nenajdu místo, kde by dětská tvořivost a fantazie
byly podporovány způsobem, jak bych si
představovala - tak, jak jsem byla zvyklá z
„výtvarky“. Nezlobte se na mě, ale když paní
učitelka svým studentům tužkou předkreslí
čáru, po níž pak žáci vedou svůj štětec, tak
opravdu není moc prostoru na vlastní tvorbu. Není se pak co divit, že práce pětiletých
dětí nakonec nerozenáte od prací dospělých
malířů. V Americe, v „zemi všech možností“,
zkrátka všechno možné není. A ne všechny
sny se tu lidem plní... Anebo se na to dívám
špatně a měla bych říci: „V Americe už i malé
děti malují dokonale“?
Podobně, když můj syn přišel poprvé
s touhou hrát na housle, jen jsem zajásala. Ale
ouha! Předškolní dítě v místní hudební škole
(tehdy ještě ve Švýcarsku) vzít nechtěli. A soukromí učitelé? Ti také neměli zkušenost s malými dětmi. Tak si Pepíno poměrně po dlouhou
dobu hrával na to, že hraje na housličky. Ale

když z umělohmotného nástroje se silonovými
strunami nic moc nevyloudil ani po sebedelším snažení, hračku odložil. Později, a to už
jsme byli v Americe a Pepíno už začal chodit
do školy, se mu zalíbilo eufonium. Dalo mu
nejdříve práci přesvědčit nehudební maminku,
tedy mě, že takový nástroj skutečně existuje.
Ale díky tomu, že se opravdu chtěl naučit
hrát na eufonium, nenechal se odradit mou
nedůvěrou. Šla jsem se tedy zeptat do jediné
„Music School“ v našem poměrně velkém
městě (má přes 100 000 obyvatel). Popravdě
řečeno, je to především prodejna hudebních
nástrojů, ve které vám mimochodem pomohou najít soukromého učitele hudby a poskytnou místnost k lekcím. Nad tím, že v učebně
dlouho nikdo neuklízel a že pan ředitel/prodavač zřejmě nepodléhá žádným hygienickým
kontrolám (souzeno podle mrtvých švábů na
špinavém koberci), jsem ještě přivřela oči. Ale
nad tím, že mému do hudby nadšenému synkovi třikrát během půl roku vyměnili učitele
(co bylo důvodem jejich odstupu od smlouvy
se mohu jen domnívat), a že on se tudíž nic
nenaučil a navíc ztratil zájem pokračovat, nad
tím už zavírat oči nemohu. Dobře, eufonium
asi nebyla ta správná volba. Je to velký a těžký
nástroj a učitelů není na výběr. Totéž se ale posléze opakovalo s bicími....Udělali jsme hudbě
z donucení pauzu. Pepíno tak začal po odpoledních místo paličkami do bubínku tlouci do
klávesnice počítače....Ach, ty videohry! Ale
možná právě z té klávesnice se zrodila nová

hudební touha – naučit se hrát na klavír! Tak
teď držte prosím Pepínovi i mně palce, ať se
nám konečně podaří najít dobrého učitele!
Jak moc bych si nyní přála, abychom
bydleli v Polici! Už jen kvůli té ZUŠce.
Vždyť tolik dětí již prošlo jejími dveřmi.
Mnoho jejích žáků studovalo na konzervatoři
a mnozí jsou úspěšní i v mezinárodním měřítku. Však jejich jména znáte. A jestli ne, tak
se zeptejte muzikantů v Americe. Ale nejde
jen o ty úspěchy. Tolik dětí získalo díky ZUŠ
lásku k hudbě, k umění, a vůbec k životu. Její
učitelé jsou zároveň profesionálními hudebníky i pedagogy. Kombinace dvou povolání
v rámci instituce, jež nemá ve světě obdoby. Kombinace dvou talentů, které se musí v
člověku podivuhodně harmonicky sladit, aby
mohl vynikající hudebník předat svoje umění
do prstů i do srdce žáka. A toto poslání se polické Základní umělecké škole daří naplňovat
už dlouhou řadu let.
Police může být na svoji ZUŠku právem
pyšná! My, co jsme prošli rukama jejích učitelů, jsme vděčni za dary, co jsme zde dostali.
Provázely a provázejí nás celým životem. A
my, co bydlíme daleko, srdečně přejeme všem
současným polickým dětem, aby vždycky
měly možnost chodit do ZUŠky a učit se hrát
na hudební nástroj podle svého srdce, tančit,
malovat či sochařit. A přinášet tak radost sobě,
svým rodičům a lidem kolem.
MUDr. Zuzana Talbot (roz. Odlová)
21. června 2016, Spring Hill

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Víkend 11. a 12. června byl pro 7 dětí z naší farnosti, jejich rodiny i celou farnost velmi významný. V sobotu odpoledne děti poprvé zakusily Boží milosrdenství ve svátosti smíření (jak ho podle
Ježíšových podobenství o marnotratném synovi či o Zacheovi popisuje evangelista Lukáš). Tímto se také připravily na nedělní slavnostní bohoslužbu, kdy poprvé přistoupily ke stolu Páně a přijaly
svátostný eucharistický pokrm, jak ho ustanovil Ježíš, a jak ho teď
budou moci přijímat. Rozšířili si tak rozměr své víry a duchovního
života o setkání s Bohem, přítomným pod způsobem chleba a vína,
a učinili důležité kroky na cestě přátelství s Bohem a ke své spáse.
(eucharistie = díkůvzdání)
Při velikonoční večeři vzal Ježíš chléb, pronesl díkůvzdání, rozlámal ho a dal učedníkům se slovy: Toto je mé tělo, které se za vás

vydává. To konejte na mou památku. Stejně tak vzal i kalich, když
bylo po večeři, a řekl: Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která
se za vás prolévá.

Lukášovo evangelium, 22. kapitola

Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu
své tělo?“Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst
tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední
den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.

Janovo evangelium, 6. kapitola

Přejeme jim, aby jim přátelství a nová smlouva s Bohem vydržely na celý život.
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016
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Čas prázdnin, dovolených a
polické pouti

Je za námi letní slunovrat (letos to bylo 21.
června) a nastal opět vytoužený čas prázdnin
a dovolených. Po celoročním snažení si děti
převzaly vysvědčení, každý jistě obdržel to, co
si zasloužil, a prázdninová dobrodružství i radovánky mohou začít. Je to dobře, protože odpočinek a odreagování jsou pro nás pro všechny velmi potřebné a zdravé. Když se tento čas
dobře využije, a když to ještě umocní příznivé
počasí, je to opravdu požehnání. Důležité je
také popřát, aby se nikomu nestalo nic zlého
a šťastný návrat domů. Nezapomínejme přitom na Boží pomoc a ochranu při všech našich
cestách, pobytech a dobrých konáních.
V církvi bude měsíc červenec ve znamení liturgického mezidobí, ale nebude už tak
náročný jako byl květen a červen. V prvním
týdnu oslavíme významnou Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů
a prožijeme státní svátek věnovaný památce
mistra Jana Husa. Tento měsíc bude kromě
Cyrila a Metoděje také pod zvláštní ochranou patrona Evropy sv. Benedikta, zakladatele řádu benediktinů, apoštola (poutníka)
sv. Jakuba a sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele
jezuitů.
V měsíci srpnu se prázdniny sice přehoupnou do svého druhého poločasu, ale jistě
bude ještě před námi řada příjemných dnů a
zážitků. A protože polický farní kostel je zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, bude naše
farnost slavit Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie a s tím spojenou tradiční pouť. Termín
této slavnosti je 15. 8. a letos vychází na pondělí; slavnost bude proto přeložena na neděli
14. 8. O víkendu 13. – 14. 8. zároveň proběhne
bohatý kulturní program, připravený městem.

Pro naši farnost bude středem poutní oslavy
slavnostní nedělní mše svatá s hudebním doprovodem chrámového sboru. Všichni jsou
srdečně zváni.

Liturgický kalendář:

3. července - 14. neděle v mezidobí
(cyklus C)
4. července - Památka sv. Prokopa, opata
5. července - Slavnost sv. Cyrila, mnicha a
Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hl. patronů Moravy,
státní svátek
6. července - Jan Hus, státní svátek
10. července - 5. neděle v mezidobí
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy, zakladatele
řádu benediktinů
17. července - 16. neděle v mezidobí
22. července - Památka sv. Marie Magdalény
24. července - 17. neděle v mezidobí
25. července - Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července - Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
31. července - 18. neděle v mezidobí
6. srpna Svátek Proměnění Páně
7. srpna 19. neděle v mezidobí
8. srpna Památka sv. Dominika, kněze,
zakladatele řádu dominikánů
10. srpna Svátek sv. Vavřince, jáhna a
mučedníka
14. srpna Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE (přeložená z
pondělí 15. srpna)
15. srpna NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE
21. srpna 21. neděle v mezidobí
28. srpna 22. neděle v mezidobí
29. srpna Památka Umučení sv. Jana
Křtitele

4. září -

23. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb ve farním kostele
Nanebevzetí P. Marie:

yy v úterý a v pátek mše sv. od 17.00 hod.
yy v sobotu mše sv. s nedělní platností od
17.00 hod.
yy v neděli mše sv. od 8.00 hod.

Úřední hodiny děkanské kanceláře:
- v úterý a v pátek 16.00 - 16.30 hod.

První červencovou neděli, tedy 3. července, se koná pouť na Bezděkově. Slavnostní
bohoslužba v kostele sv. Prokopa se slavnostním požehnáním začíná v 9.30 hod.
První srpnovou sobotu, tedy 6. srpna, se
koná pouť na Hvězdě u kaple Panny Marie
Sněžné. Od 10.00 hod. modlitba růžence, od 10.30 hod. mše svatá a od 14.30 hod.
Mariánská pobožnost.
10. srpna se koná pouť na Sněžku.
Poutní mše svatá začíná ve 12.00 hod. u
kaple sv. Vavřince, celebrovat bude kardinál
Dominik Duka.

Poutní program naší farnosti:
sobota 13. 8.

yy 17.00 mše svatá spojená se svěcením květin a mariánskou pobožností na závěr
yy po mši sv. tradiční posezení s občerstvením
na nádvoří kláštera

neděle 14. 8.

yy 8.00 Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE - poutní mše svatá zpívaná (chrámový sbor + varhany)
Všem dětem a mládeži přejeme báječné
prázdniny, dospělým skvělou dovolenou a celému městu požehnaný čas poutní.
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
yy Městská policie zajišťovala veřejný pořádek při konání Polické zelňačky a doprovodného programu a konání mezinárodní
akce Běh míru- Peace run 2016, cyklistický závod pořádaný Polickými Pítrs bike a
World motorcycle rally
yy Kontrolovala parkování a dodržování dopravních předpisů v místech, kde byly
umístěny nové dopravní značky.
yy S večerem kontrolovala sportoviště a dětská hřiště.
yy Řešila sousedské spory, některé z nich podstoupila přestupkové komisi.
yy K o n t r o l o v a l a
počínání majitelů psů při
jejich venčení.
Pro obecnou informovanost si
dovolujeme připomenout článek 4 z obecně
závazné vyhlášky našeho města o pravidlech pohybu psů
na veřejných prostranstvích.
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Pravidla pro pohyb psů

1. S výjimkou veřejných
prostranství
uvedených v odst. 1
článku 3 této vyhlášky se volné pobíhání psů na veřejném
prostranství zakazuje. Osoba doprovázející psa je povinna
na veřejných prostranstvích zabezpečit psa vedením na
vodítku, případně i s
nasazeným košíkem (náhubkem) tak, aby
pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich životy, zdraví a majetek.
2. Na akcích konaných na veřejných prostranstvích, na kterých je přítomen větší
počet osob (např. shromáždění, kulturní
a sportovní akce), je pohyb psů povolen
pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem.
3. Znečištění veřejného prostranství psem je
považováno za přestupek proti veřejnému
pořádku.

Volný pohyb psů, tedy kde
se pejsci mohou pohybovat volně, řeší příloha vyhlášky, kterou
by si měl každý chovatel nastudovat velmi podrobně…
yy
Odchyceni byli celkem
čtyři pejsci, jeden skončil v útulku Broumov u paní Slovákové a
tři se po krátké době vrátili zpět
ke svým pánům přičemž jeden
se k nám dostal až ze Dřevíče...
yy
Roztržitý řidič zapomněl
zabrzdit na horní části náměstí
svoje vozidlo, které mu záhy samovolně
sjelo do vozovky..nikomu a ničemu se nic
nestalo, chvilku jsme jen usměrňovali provoz.
yy S nastávajícím časem prázdnin si dovolujeme upozornit rodiče, aby si zachovávali přehled o svých dětech. Nenechávali je
zbytečně bez dozoru, nebezpečí a teď nemáme na mysli jen úrazy, číhá na každém
kroku.
ved. strážník Petr Zima
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Závěrečný turnaj starších přípravek

Před začátkem jarní fobalové sezóny jsme
zaslali na Okresní fotbalový svaz v Náchodě
nabídku na uspořádání závěrečného turnaje
Okresního přeboru starších přípravek. Turnaj
je pořádán každoročně za účasti všech týmů.
Fotbalový svaz dává této soutěži velkou vážnost a na pořadatele vznáší nemalé nároky.
Klub musí mít zázemí na požadované úrovni, dobrou práci s mládeží, podporu města a
bůhvíco ještě. Do Police byl turnaj přidělen
i díky diplomatickým schopnostem předsedy
Fotbalového oddílu Spartaku Police, Karla
Klimeše. Ne nadarmo jeho přezdívka zní
„Gébls“.
V neděli 12.června ráno se za hezkého
počasí sešlo celkem sedm týmů. Provodov,
Hronov, Zábrodí, Nové Město nad Metují,
Velké Poříčí, Vosy Police a Real Police.
Machov se z neznámých důvodů odhlásil a
naši nabídku účasti jejich hráčů v našich družstvech akceptoval jen Jirka Peška, který posílil
Vosy.
Turnaj probíhal na dvou hřištích, hrál každý s každým. Původní hrací dobu 12 minut
jsme na přání některých trenérů prodloužili na
celou čtvrthodinu. Operativně jsme též doplnili pravidla tím, že jsme doporučili zahrávání
pokutových kopů při nerozhodném výsledku.
My totiž penalty milujeme a víme, že atraktivitu zápasů obohatí.
Role „spíkra“ se ujal známý hlasatel Petr
Scholz, známý též z ochotnického divadelního
představení, kde mluvil islandskou „hatmatilkou“. Tady mluvil srozumitelně česky a přispěl k informovanosti všech zúčastněných.
Turnaj začal přesně v devět hodin dvojzápasem Real – Provodov 3:0 a Vosy – Zábrodí
0:2. Následně se pokračovalo nepřetržitě až
přes dobu nedělního oběda. Na sedmém místě
nakonec skončilo družstvo Provodova. S ním
jsme v průběhu sezóny sváděli vyrovnané souboje. Tady se jim příliš nedařilo a za celý turnaj nevstřelili jedinou branku.
Na místě šestém skončily naše Vosy. Ty
byly oslabeny o své tradiční Vosáky, bratry
Hlaváčky, kteří přelétli tento den do sousedního úlu a reprezentovali Real. Po čtyřech úvodních porážkách, kdy nevstřelily gól, sehrály
Vosy velice pěkný zápas s Hronovem. V něm
sice také gól nedaly, ale ani nedostaly a dosáhly tak na první bod. Penalty však již nezvládly.
Nejlepší přišlo nakonec, nádherný souboj o
šesté místo s Provodovem a vydřené vítězství
1:0, střelec Matěj Danihel.
Hronov obsadil páté místo, po standardním výkonu, který předváděl celou sezónu.
Nejvydařenější byl asi jejich souboj se sousedem z Velkého Poříčí, jenž skončil remízou.
Na čtvrtém místě skončilo právě Velké Poříčí.
Původně si mysleli, že jsou třetí, takže byli
zklamáni. Jejich trenéři se ale musí zlepšit
v počtech, při sčítání dosažených bodů.
Na třetím místě se umístil Real. Porážka
s Velkým Poříčím 1:4 po nepříliš dobrém výkonu odvála naděje na případné lepší umístění.
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Naopak výborné výkony v zápasech s nejlepšími týmy, Zábrodím a Novým Městem, přinesly dvě remízy. Se Zábrodím 1:1 (nastřelili
jsme břevno v posledních vteřinách zápasu) a
vítězství v penaltách 3:0. S Novým Městem
jsme se ujali vedení 1:0 Mírou Mackem po
šikovně zahraném rohu. Soupeř otočil na 1:2.
My jsme v závěru zápasu vyvinuli velký tlak
a vyrovnali na 2:2, gól Jarda Zemek. Penalty
nesmírně napínavé, až v 6. sérii jeden z našich
hráčů trefuje břevno a rozstřel prohráváme.
Přestože dotyčný hráč je spíše drsňák, slzám
se neubránil. Nic se však nestalo a na celkové
umístění to stejně vliv nemělo.

kanál La Manche.
Zábrodí
nakonec
v pravém finále v pěkném zápase podlehlo
Novému Městu 1:2 a
skončilo druhé, čímž jsme předem prozradili,
kdo vyhrál.
V turnaji se odehrálo celkem 21 zápasů,
z nichž drtivá většina byla velice zajímavá.
Atmosféra turnaje byla až na výjimky docela
přátelská. Po celou dobu turnaje byli přítomni dva zástupci Okresního fotbalového svazu,
jeho sekretář pan Vokál a předseda pan Vítek.
Věříme, že se sportovní úrovní i naším pořa-

Ještě stručně k zápasu se Zábrodím. V něm
se rozhodčí dopustil drobné chyby v neprospěch Zábrodí. Kdo nebyl v blízkosti hřiště,
neuvěří, co se dělo potom. Trenér propadl nepříčetnosti, pohledné zábrodské maminy častovaly rozhodčího nevybíravými výrazy, které
by i v Blesku vytečkovali a jeden rozzuřený
tatík hrozil rozhodčímu fyzickým napadením.
Jestli nás někdo přesvědčí, že takhle se mají
chovat v zápase desetiletých kluků jejich trenéři a rodiče, dobrovolně se vydáme na cestu
přes Saharu bez velbloudů nebo přeplaveme

datelstvím byli spokojeni a v budoucnu nám
pořadatelství podobných sportovních klání
opět přidělí.
Ceny, medaile a poháry předávala společně s nimi i paní starostka města Police
nad Metují paní Ida Jenková. Součástí předávání cen bylo i předání poháru a medailí pro
naše družstvo mladších žáků, které obsadilo
v Okresním přeboru třetí místo.
Postřehy týmu trenérů mládeže a pořadatelů turnaje
literárně upravil Vojta Kvapil
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Jarní fotbalové soutěže skončily

V neděli 22.května se kromě finále mistrovství světa v hokeji konaly ještě další
významné sportovní události, z nichž vybíráme derby Police – Hronov ve fotbale a
hlavně pokračující soutěže fotbalových přípravek a mladších žáků.
Dva týmy starších přípravek se v krátkém čase již podruhé utkaly v oblasti vodní nádrže Rozkoš, na hřišti v Provodově,
s místními reprezentanty a týmem z Nového
Města nad Metují.
Vzhledem k různým okolnostem měly
oba týmy, Vosy i Real, kromě základní sestavy na střídání pouze jednoho hráče. Vosy
Šimona Krtičku a Real Matěje Švorčíka,
oba z mladší přípravky, rok narození 2009.
Vosy nejprve nastoupily proti Provodovu a
podařilo se jim zvítězit 3:2, naprosto stejně
jako v předchozím zápase. Branky Ondra
Jirman 2x, Míra Macek. V následujícím zápase zvítězil i Real, a to docela jednoznačně,
6:3. Střelcem zápasu se stal Matěj Danihel,
obyvatel Žďáru nad Metují, se třemi vstřelenými brankami. Matěj Prouza trefil bránu
2x. Úspěšný byl i další zástupce mladší přípravky, Adam Krtička, který vstřelil také 2
góly. Ty spravedlivě rozdělil na obě strany.
Jeden dal soupeři, druhý do vlastní brány.
Další soupeř, Nové Město, byl mnohem
zdatnější. Nejprve přehrál Real poměrem
9:1 (náš gól Matěj Danihel) a vzápětí Vosy
podobně, 9:3 ( Matyáš John, Ondra Jirman,
Míra Macek). V průběhu zápasu bylo skóre
dlouho docela vyrovnané. Několik minut
před koncem Vosy prohrávaly jen 3:5 a
měly i šance na vyrovnání, k čemuž však
bohužel nedošlo.
Velmi zklamáni byli trenéři mladších
žáků z přístupu některých hráčů k utkání na
Babí, které se konalo souběžně se zápasy
přípravek. Tři hráči, kteří mají tzv. střídavý start v Broumově, dali přednost startu za
Broumov, dva hráči se bez omluvy nedostavili. Jak se později přiznali, jen z toho důvodu, že se jim moc nechtělo. Několik dalších
hráčů mělo jiný program.
Mladší žáci hrají na polovinu hřiště
v počtu 7+1. Našich se nakonec k zápasu
dostavilo jen sedm, takže jsme celou dobu
hráli v oslabení. To by asi nezvládla ani
Kanada v hokeji. Kluci však podali velmi
bojovný výkon, uhráli proti silnému soupeři remízu 1:1 (střelec Vojta Kubeček) a
v penaltovém rozstřelu dokonce zvítězili
poměrem 4:3. Všech „Sedm statečných“,
kteří se k zápasu dostavili, si zaslouží
pochvalu. Tomáš Valchař, Lukáš Jirásek
(Suchý Důl), David Horák (Machov), Seba
Hlaváček, Vojta Kubeček, Standa Rubáček
a Michal Štancl. Michal byl dokonce tak
bojovný, že mu vážně hrozilo vyloučení.
Jen slib trenéra, že si to s ním důrazně vyřeší, rozhodčího obměkčil. Výkon kluků
donutil i oba trenéry, Radima Téra a Marka
Plného k nevídané aktivitě a pobíhali podél
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postranních čar, jak rozzuření tygři v kleci.
S dalším zdatným soupeřem, Velkým
Poříčím, jsme nastoupili na domácím hřišti
hned následující čtvrtek. Tentokrát se kupodivu dostavili všichni nominovaní hráči.
Začali jsme docela dobře, tento stav však
netrval příliš dlouho. Do poločasu jsme dostali tři branky, ve druhém zrovna tolik a
jediný náš gól dal až ke konci zápasu Vilda
Gavelek, takže 1:6. Někteří hráči se snaží
jen za příznivého stavu. Jakmile se prohrává, na hřišti nejsou vidět. Bohužel se jedná
většinou o ty, kteří by měli býti oporou.
Přestože nás po prázdninách někteří hráči opustí, neb mají pocit, že polické
hřiště je pro jejich fotbalový um již příliš
malé, máme na čem stavět. O tom svědčí
anketa trenéra Kamila po zápase, kdy se
všech přítomných hráčů zeptal, kdo má
radši fotbal, než počítač. Přihlásili se všichni. Výsledkem této ankety jsme velmi příjemně překvapeni.
K tomuto zápasu ještě jednu poznámku. Kdysi v Kanadě hráli hokej

bratři Warwickové, jejichž vizáž připomínala křížence Frankensteina, Quasimoda a
Godzilly. Jejich úkolem před zápasem bylo
jezdit mezi hráči soupeře, šklebit se na ně
a tím je zastrašit. Na naše kluky se nikdo
šklebit nemusí, stačí, když se zdálky podívají směrem k soupeři, uvidí tam jednoho či
dva vzrostlejší kluky a jsou podělaní strachy. A hráč, který se bojí, je v zápase pxd
platný.
V minulém čísle jsme zmínili, že mladší žáky ve skupině o 1.až 4.místo čekají
jen samí zdatní soupeři. To se potvrdilo
v dalším zápase v Zábrodí, kde jsme podlehli 1:10. Gól Vojta Kubeček. Opět někteří
hráči absentovali, a doplnit tým tak museli
kluci z přípravky, Vašek Valchař a Matěj
Prouza.
Závěrečný zápas jara sehráli žáci na
domácím hřišti proti Babí. Soupeř nastoupil v silné sestavě a některé menší hráče
nechal jejich ukřičený trenér odpočívat
celý zápas na střídačce. Úvodní gól zápasu
jsme obdrželi po rohovém kopu vinou naší

Police "Vosy" vs Police "Real"
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nedůslednosti v obraně. Ve druhém poločase jsme rovněž po rohu vyrovnali, když
gól vsítil náš nedoceněný hráč Lampárd.
Pomalu se schylovalo k remíze a napínavému penaltovému rozstřelu. Leč asi dvě minuty před koncem soupeř vystřelil z dálky a
náš brankář se jen díval, jak balón odrazem
od tyče končí v bráně. I přes tuto porážku
kluci skončili v Okresním přeboru na pěkném třetím místě.
Další kolo soutěže starších přípravek
okořenilo nesmlouvavé derby mezi Realem
a Vosami. Oba soupeři se do sebe pustili s vervou nevídanou. Bohužel však nedošlo k očekávanému bratrovražednému
boji mezi bratry Hlaváčkovými. Sebu totiž
štípla opravdická vosa a s nateklou nohou
trávil nedělní dopoledne pouze u televize.
Utkání rozhodl tzv. rozdílový hráč, kterým
je například v Realu Madrid Ronaldo či
v Barceloně Messi. Takový hráč byl v týmu
Vos. Byl jím Jarda Zemek, který vstřelil 3
góly nechytatelnými střelami pod břevno.
Přispěl tak výrazným způsobem k vítězství
5:2. Dále za Vosy skóroval Ondra Jirman
a Míra Hlaváček. Za Real Jirka Klíma a
Adam Krtička. U Ondry překvapuje, že
střílí docela dost gólů, aniž by na hřišti vyvinul přílišnou snahu. Asi je to fotbalista
„od pánaboha“. Nejen Ondra však má vliv
nato, že nejčastějším pokynem trenérů je
výrok „Běhej!“.
V dalších zápasech Vosy prohrály se
Zábrodím 2:5 (góly Ondra Jirman, Jarda
Zemek) a Real s Velkým Poříčím dokonce
2:8. Oba góly Jirka Klíma. Zvláště porážka
Vos byly naprosto zbytečná. Zápas trochu
„prokoučoval“ trenér, neb jejich nejnebezpečnějšího hráče nechal osobně střežit
Mírou Hlaváčkem příliš pozdě. Brankář
Marek Piškot se při jedné střele vzhlédl ve
šraňkách na nádraží ve Žďáře a při jednom
odkopu „promáchl“ naprázdno. Soupeřova

Marek Ištok zasahuje

Smolná prohra na penalty, přesto trenér chválí

Vítězný pokřik
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brankáře nedokázali překonat naši útočníci ani v okamžiku, kdy se před ním objevili dva sami najednou.
Poslední kolo soutěže
jsme sehráli v Machově.
Nejprve se zopakovalo derby Real – Vosy, s výsledkem 3:2 pro Vosy. Střelcem
Vos opět Jarda Zemek, 3
góly. Za Real Vojta Švorčík
a Matěj Prouza.
Do druhého zápasu
nenastoupil Marek Ištok,
který musel odjet na důležitý hokejový trénink do
Hradce Králové. Mnohem
více postižen však byl tým
Hronova, kterému odjeli dokonce čtyři hráči. Tím měl
poněkud usnadněnou úlohu

Real a nad Hronovem zvítězil 4:1. Střelecky
se dařilo Matějovi Prouzovi, střelci tří branek. Čtvrtou přidal Adam Krtička.
Vosy sehrály velice vyrovnaný a dramatický zápas s domácím Machovem, který
se proti našim klukům v posledním zápase
sezóny vytáhl. Stále byl o jeden gól vepředu. Naši nakonec přece jen vyrovnali na
konečných 3:3 (Matyáš John, Matěj Khun,
Pepa Hornych). Remízu zachránila bojovnost všech našich hráčů a vynikající výkon
brankáře Petra Krále, váženého občana
Hlavňova. V penaltovém rozstřelu Vosy tradičně neuspěly a prohrály jej 1:3.
Tím soutěžní zápasy starší přípravky
skončily a následující neděli nás čekal již
jen závěrečný turnaj všech týmů na hřišti v
Polici.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil
trenéři starší přípravky
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Vyhráli jsme třikrát, prohráli třiatřicetkrát

Taková je bilance hráčů mladší přípravky v okresním přeboru za celou sezonu
2015/2016. Náš mladý tým získal cenné zkušenosti a celá kabina posílá vzkaz: „Příští ročník bude Police nej!“
Teď se ještě ohlédneme za závěrem letošní sezony. V rámci 15. kola jsme zajížděli na
hřiště do Provodova. Předvedli jsme pěkný
bojovný výkon proti domácím. Pochvalu zaslouží: Samko Friml, Jenda Dvořák, Šimon
Friml, Adam Krtička, Anastázie Denygrová,
Matěj Švorčík, Daniel Marel, Sebastian
Kollert a Petr Mitterwald. Tým složený spíše
z mladších hráčů statečně odolával. Poločas
jsme těsně prohráli 1:2, gól si připsal obránce
Jenda Dvořák. Ve druhém poločasu jsme měli
šance na vyrovnání. Nejvíce Séba Kollert,
Dan Marel a v závěru Stázka Denygrová.
Druhý zápas proti převážně holčičímu týmu
Záborodí (ročníky 2006) jsme se také snažili. Dobrý výkon podal Petr Mitterwald a gól
si připsal Samko Friml, který výjimečně nastoupil v útoku. Nic naplat, Zábrodí nás svojí
výškou a fotbalovostí předčilo a vyhrálo 10:1.
Předposlední kolo pořádal TJ Červený
Kostelec. Ke třem náročným utkáním vycestovalo 11 hráčů. Samuel Friml znovu hájit
branku Police a hned v prvním zápasu lovil míč ze své sítě třináctkrát. Vyspělý tým
AFK Hronov nás od začátku školil přesnými
přihrávkami a zvítězil 13:2. Za Polici se trefili Dan Marel a Adam Krtička. Druhý zápas
s dalším Hronovem začal dobře. Poločas jsme
se drželi, Samko vylovil míč pouze dvakrát
a předvedená hra slibovala drama. Bohužel
ve druhé půli jsme inkasovali sedmkrát, žádný gól nedali a prohráli 0:9. Hlavně obranné
dvojice byly po zápase podrobeny od trenérů
kritice. Poslední duel jsme bojovali s domácím Kostelcem. Náš výkon byl ospalý a po zásluze jsme s hratelným soupeřem prohráli 1:8.
Branka Jendy Zmátla pouze zmírnila porážku.
Po tomto turnaji bylo trenérské duo hodně
rozladěné a na následujícím tréninku proběhly
pohovory s hráči.
Poslední kolo bylo na programu v sobotu
11.6. na domácím hřišti. Tribuna se opět solidně zaplnila a očekávala třetí jarní domácí
vystoupení našich hráčů. Hráči k zápasům
přistoupili zodpovědně. Dobře bránil Ondra
Klíma a Stázka Denygrová, v útoku zahráli pěkně Seba Kollert, Petr Mitterwald a Jan
Zmátlo. Soupeřem nám byl opět Červený
Kostelec. Zápas byl vyrovnaný, ale nakonec
se radovali hosté 6:3. Ve druhém poločasu
se za Polici trefili dvakrát Jan Zmátlo a Petr
Mittewald. Druhý duel nás čekali Medvědi
z Velkého Poříčí. Mladší tým soupeře nám byl
vyrovnaným protivníkem. Dobře zahrál Pepa
Hornych a Adam Krtička, který se trefil na konečných 1:3.
Závěrem trocha statistiky. Odehráli jsme
celkem 36 zápasů. Zvítězili jsme 3 krát, ani
jednou neremizovali a poraženi jsme odcházeli 33 krát. Podařilo se nám vstřelit 58 branek,
inkasovali jsme 299 krát. V konečné tabulce
okresního přeboru jsme obsadili 14. místo.
Již mimo tabulku jsme zajížděli na
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„Memoriál Antonína Prouzy“ do Velkého
Poříčí. Kvalitně obsazený turnaj byl pěkným
zakončením fotbalové sezony. Celkem jsme
zápasili s pěti týmy. Prvním soupeřem bylo
Velké Poříčí „Medvědi“. Dobrá hra a přesné
přihrávky Stázky Denygrové na Dana Marela
zajistily s gólem Davida Klikara výhru 3:0.
Hned druhý zápas jsme proháněli broumovské Draky. Škoda začátku, kdy jsme dvakrát
inkasovali. Derby bylo opět vyhecované, ale
kvalitní Broumov nás porazil 0:3. Ve třetím
kole proti Hronovu jsme zmobilizovali síly.
Chyběla nám přesná souhra a přihrávka do
útoku, kde se dobře hrající Séba Kollert ne
a ne dočkat přesné náhry. Hronov si dobře
třikrát nahrál a zvítězil 3:0. Čtvrtý zápas byl
z naší strany taková ta naše hra. Bez myšlenky,

bez potřebného nasazení a bez střely na branku. Nováč nás porazil 5:0. Poslední zápas
jsme odehráli kvalitně proti Zábrodí. Sice
nás převážně hráčky Zábrodí proháněly, naše
obrana zajišťovala, ale dobré střídání soupeře a čtyři góly nás dostaly do kolen. Nakonec
jsme ukončili naši účast na turnaji s jedním vítězstvím na 9. místě z dvanácti účastníků.
Úplně poslední turnaj sehráli nejmladší
hráči Police v Provodově 25. června.
Daniel Denygr

Horolezecký klub Ostaš
a Spartak Police - lyžařský oddíl
srdečně zvou

POUŤOVÉ STAVĚNÍ
NA BUDÍK

výstavka fotografií a materiálů
z tradiční kamarádské akce
(první pokus shromáždit nemnohé
materiály od konce 60.let a zmapovat
ročníky, kdy se akci o pouťové neděli
dopoledne povedlo svolat)

STARÁ ŠKOLA „DŘEVĚNKA“
POLICE NAD METUJÍ
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Na návštěvě Slovenska

Od pátku 17. června do neděle 19. června 2016, pořádala Českomoravská asociace
motocyklového sportu, další díl mistrovství
republiky silničních motocyklů na přírodních
okruzích. Tentokrát pověřil pořádáním závodu, místní motoristický klub v Kopčanech na
Slovensku, který vede zkušený motocyklový
závodník Milan Hanzalík. Je to typický městský okruh, delší rovinky a několik zatáček.
V pátek večer jsme zakotvili na tréninkovém hřišti místního fotbalového klubu. Miloš
Thér jezdící za AMK v Polici n. M. stihl už
jen formální přejímku. Sobotní ráno začalo
v 6.30 hodin. Technická přejímka byla od 7.00
hodin. Oba tréninky absolvoval stroj ČZ 125
ccm bez problémů a večer byl připraven na
nedělní závod. Do nedělního rána, nás přivítalo slunce v 9.00 je připraven start spojených
tříd (175 + 250) a Miloš stojí v první řadě.
Start je na semafor. Slunko asi udělalo své.
Mikloš cuknul, leknutím ubral, žádnou výhodu z toho nezískal, přesto v druhém kole viděl

+ 20 sec. V dalších
kolech bojoval jako
lev a měl nejrychlejší kolo v závodě,
ale v cíli chyběli 3
sekundy na 3. místo.
Nakonec ani bramborová medaile není
špatná. Příští závod
se jede v Ostravě –
Radvanicích 9. a 10.
července.
Chtěl bych poděkovat touto cestou
výboru AMK Police
n. M. za pozvání na
zahájení
provozu
svépomocné dílny
(SVÁZU).
A nakonec bych chtěl reagovat na článek
pana Petra Kuny z CHKO Broumovsko v PM
6/2016.

Vážené sestry a bratři! Co jste celá léta zasívali, to teď sklízíte.
Za AMK Čvaňhák

Sbor dobrovolných hasičů Bukovice
Vás zve na

aneb soutěž o nejrychlejší sání

sobota 6. 8. 2016

muži, ženy
12:00 - prezentace
13:00 - nástup, zahájení soutěže

před hasičkou zbrojnicí v Bukovici
Program:

14:00 – 14:45 příjezd družstev a prezentace
14:50 nástup družstev

Přijďte posedět k dobrému pivu a
shlédnout bitvu hasičských družstev o
předposlední body do letošního ročníku
Náchodské hasičské ligy.
občerstvení zajištěno po celé odpoledne
Pořadatelé se těší na Vaši účast!

15:00 zahájení soutěže
Kategorie: muži, ženy
Přijďte posedět k dobrému pivu a shlédnout bitvu
hasičských družstev o nejrychlejší sání.
Občerstvení zajištěno
!Pořadatelé se Těší na Vaší účast!

Přijďte si zatančit na prázdninové

ZUMBA
v

odpoledne

pátek 8. 7. v 18.30 - 20.00

hod.

Suchý Důl hřiště
za nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ

Vstupné : 100,- Kč
20,- Kč děti do 12 ti let
Info: Pavlína Nosková tel. 723 419 937
E mail: zumbapavlina@centrum.cz
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Víte, kdo vytvořil zemský a městský znak na průčelí polické radnice? Byl to kamenický mistr a sochař (viz tajenku).
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Tajenka křížovky z červnového čísla PM: Autorem nejstarší polické
kroniky je KOŽELUH JAN LEGE.
Správnou tajenku zaslalo 8 křížovkářů, ze kterých jsme vylosovali
Marcela F., Milenu S., Marii P., pro které máme v Informačním centru Pellyho domy drobnou pozornost.
Tajenku křížovky z tohoto čísla Polického měsíčníku můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu infocentrum@policko.cz nebo
napsat na lísteček s Vaší adresou a přinést do Informačního centra v
Pellyho domech vždy do 15. dne příslušného měsíce.
Ida Jenková

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost








trasa č. 33 Náchodská

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 20. 7. + 16. 8. 2016

stáří:
Kuřice černé, červené, kropenaté
12 – 18 týd.
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12 – 18 týd.
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
12 – 18 týd.
Chovní kohoutci
12 – 18 týd.
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
1 – 3 týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6 – 8 týd.
Holokrčky
1 – 3 týd.
Kalimera /selské brojlerové kuře/
1 – 3 týd.
Brojlerová kuřata
1 - 7dní
Perličky
1 - 6týd.

cena:
120 - 180,- Kč
120 - 180,- Kč
120 - 180,- Kč
120 - 180,- Kč
80 - 90,- Kč
260 - 300,- Kč
90 - 100,- Kč
90 - 100,- Kč
15 - 20,- Kč
90 - 140,- Kč

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
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Nabízíme do pronájmu
Obchod v centru Náchoda

Sobota 9.7.2016 od 18 hod.

hraje kapela METUJE
Sobota 23.7. od 18 hod.

přízemí 140 m2 s příslušenstvím
případně i 1. patro 185 m2 s výtahem

hrají KAMARÁDI OSADY 5

Cena dohodou.

Sobota 6.8. od 18 hod.

Zachovalý objekt po celkové rekonstrukci
vhodný pro obchodní
a jiné podnikatelské účely.
Parkování ve dvoře objektu.

Hraje SPLAV

Sobota 27.8. od 19 hod.

Hraje THE 29

Bližší info na tel. 737 261 680
Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016
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Broumovské stavební sdružení s.r.o.

přijme do stálého
pracovního poměru

SKLADNÍKA / ÚDRŽBÁŘE.

Podmínkou je řidičské oprávnění skupiny B,
práce na PC, trestní bezúhonnost, průkaz obsluhy
vysokozdvižného vozíku výhodou. Nabízíme
dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování,
stálou práci, stravenky. Práce je vhodná i pro
osoby se zdravotním postižením.
Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte namzdy@bssbroumov.cz.

PRODÁME PŘÍPADNĚ
PRONAJMEME

komerční objekt s plně vybavenou
šicí dílnou 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 podnikatelské účely.
Objekt volný do měsíce, cena dohodou.
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1.

Tel.: 737 261 680 - 81

Bližší informace na tel. 491 523 545
sdělí pan Martin Netík.

PRODÁM
DRUŽSTEVNÍ BYT
na sídlišti
v Polici nad
Metují
o velikosti 80m2
Cena dohodou
Info na telefonu:

603 158 978

... 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 - ČERVENEC - SRPEN 2016

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

přijme

do stálého pracovního poměru

automechanika / zámečníka.

Podmínkou je svářečské oprávnění, praxe v oboru, řidičské
oprávnění min. skupiny B.
Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování,
stálou práci, stravenky. Nástup možný ihned.

Životopis zasílejte na mzdy@bssbroumov.cz
Bližší informace na tel. 491 523 545
sdělí pan Martin Netík.

! AKCE !

Zlevňujeme
krmiva pro psy a kočky, krmné směsi
pro hospodářská zvířata
Pokračuje prodej vybraného
zahradnického sortimentu za
mimosezónní ceny.
Zahradnické centrum v Polici nad Metují
Zahradnická prodejna v Hronově (naproti spořitelně)
Zahradnická prodejna v Broumově (naproti hřbitovu)
Prodejna Slunečnice v Teplicích nad Metují
Sledujte aktuální ceny přímo na prodejnách nebo na:
www.zahradnictvi-zobal.cz
facebooku – Zahradnictví Zobal

Polický měsíčník - ČERVENEC - SRPEN 2016
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TKALCOVNA FROLEN, STÁRKOV

přijme do svého provozu

seřizovače

(mechanika) textilních strojů
POŽADUJEME:

• manuální zručnost

(mechanické seřizování tkacích strojů, práce s přízí).

Praxe v oboru výhodou.
•
•
•
•

NABÍZÍME:

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

KONTAKT:
Ing. Vlastimil Duch ml.

mob: 603 501 914

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 7. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují

28. 7. 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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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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Vilová čtvrť v pozadí s ochozským údolím

